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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Η σοσιαλδημοκρατία, η οποία εμφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, 

εκφράστηκε από διαφορετικά ρεύματα και πέρασε από αρκετές μετεξελίξεις, ανάλογα με τα 

δεδομένα της κάθε εποχής, μέχρι να πάρει τη μορφή που ξέρουμε σήμερα, μια μορφή που 

χαρακτηρίζεται από ασάφεια προτάσεων και ιδεολογικού περιεχομένου. Για να φτάσει όμως 

σε αυτό το σημείο η σοσιαλδημοκρατία πέρασε από διάφορα στάδια. Από την εποχή της 

επιρροής του μαρξισμού στην εποχή της εφαρμογής κεϋνσιανών πολιτικών με στόχο την 

επίτευξη της πλήρους απασχόλησης μέσω της δημιουργίας του κοινωνικού κράτους και 

τέλος, στην αναθεώρηση των κεϋνσιανών πρακτικών του παρεμβατικού κράτους και την 

εφαρμογή μιας περισσότερο εκσυγχρονιστικής και διαχειριστικής πολιτικής με έμφαση στην 

αγορά.  

 Η δεκαετία του ’90 χαρακτηρίστηκε από τη μεταστροφή της πολιτικής της 

σοσιαλδημοκρατίας και τον προσανατολισμό της σε κεντρώες πολιτικές οι οποίες 

συνδύαζαν σοσιαλιστικές αλλά και φιλελεύθερες ιδέες λόγω της αποτυχίας των κεϋνσιανών 

πολιτικών που είχαν ακολουθηθεί αλλά και των νέων δεδομένων που διαμορφώνονταν με 

την τεχνολογική ανάπτυξη και την εμφάνιση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης.  

 Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει το ιδεολογικό περιεχόμενο και τις 

πολιτικές πρακτικές της σοσιαλδημοκρατίας την δεκαετία του ’90 σε αντιδιαστολή με τις 

πρακτικές του παρελθόντος. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει μια προσπάθεια διερεύνησης των 

αιτιών μεταστροφής του πολιτικού λόγου και των πρακτικών, και των προεκτάσεων αυτής 

για το μέλλον της σοσιαλδημοκρατίας.  

 Η έμφαση στο κοινωνικό κράτος και η προσπάθεια δημιουργίας συνθηκών ισότητας 

στην κοινωνία αποτέλεσε το βασικό περιεχόμενο του λόγου των σοσιαλιστών την περίοδο 

μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως, η αποτυχία των κεϋνσιανών πολιτικών οδήγησε σε 

σκεπτικισμό τους σοσιαλιστές οι οποίοι χάραξαν νέες προτεραιότητες κάτω από το φάσμα 

των σαρωτικών αλλαγών που συντελούνταν σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, δεν μπορούσε να 

μην επηρεαστεί η πολιτική σχετικά με τα όρια του κοινωνικού κράτους και τις πολιτικές που 

πρέπει να ακολουθήσει η σοσιαλδημοκρατία πάνω σε αυτό το ζήτημα.  

 Για να μελετηθούν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερη 

μέθοδος από την παρουσίαση δύο περιπτώσεων με αρκετές διαφορές μεταξύ τους αλλά και 

με ομοιότητες, οι οποίες φανερώνουν αυτή την στροφή της σοσιαλδημοκρατίας σε άνοιγμα 

στο μεσαίο χώρο και σε ιδεολογικό επίπεδο, σε φιλελεύθερες και νεοφιλελεύθερες ίσως 

ιδέες. Οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι το εργατικό κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας την 
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δεκαετία του ’90 με την ανάδυση των «Νέων Εργατικών» του Τόνυ Μπλερ και το 

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην Ελλάδα με την ανάδυση των εκσυγχρονιστών του 

Κώστα Σημίτη. Οι δύο αυτές περιπτώσεις όπως και αρκετές άλλες που θα αναφερθούν είναι 

αυτές που θα μας φανερώσουν σε επίπεδο πολιτικής και κυβερνητικής πρακτικής το εύρος 

του ιδεολογικού ανασχηματισμού των σοσιαλιστικών κομμάτων και το σημείο από το οποίο 

γίνεται περισσότερο φανερό αυτό είναι το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής.  

 Τα νέα δεδομένα του ιδεολογικού περιεχομένου της σοσιαλδημοκρατίας μας 

καταδεικνύουν ότι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν μετατραπεί σε πολυσυλλεκτικά 

και δεν εξυπηρετούν έτσι τα συμφέροντα μιας μόνο μερίδας της κοινωνίας. Η μετατόπιση 

όμως αυτή μπορεί αρχικά να συνοδεύτηκε με νικηφόρα εκλογικά αποτελέσματα αλλά, 

δυστυχώς για τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, δεν συνέχισε στην ίδια κατεύθυνση. Η 

πορεία μετά τη δεκαετία του ’90 ήταν αντιστρόφως ανάλογη της προηγούμενης και η 

ασάφεια του ιδεολογικού περιεχομένου της σοσιαλδημοκρατίας γιγαντώθηκε. Υπάρχει 

λοιπόν μέλλον για τη σοσιαλδημοκρατία; Κι αν ναι προς ποια κατεύθυνση πρέπει αυτή να 

στραφεί;   
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Συμμετοχή σε Συνέδρια και Ημερίδες 

 
 19-20 Σεπτεμβρίου 2007: συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο της   

Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Αναδυόμενος 

γραμματισμός: έρευνα και εφαρμογές»  

 Οκτώβριος 2007:  συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Η Ευρωμεσογειακή 

Συνεργασία από την σκοπιά των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»  

 6-7 Ιουνίου 2008: συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο του Τμήματος 

Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
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Δημήτρη Θ. Τσάτσου»     

 16-18 Οκτωβρίου 2009: συμμετοχή στο 2ο επετειακό επιστημονικό συνέδριο της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Οι 

Κοινωνικές Επιστήμες στον 21ο Αιώνα» 

 16-17 Δεκεμβρίου 2008: συμμετοχή στη διημερίδα του Europe Direct Δυτικής 

Κρήτης και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Η μεταναστευτική πολιτική. Μετανάστες και 

πρόσφυγες. Η Ευρώπη των λαών και η Ευρώπη των συνόρων» 

 1 Απριλίου 2009: συμμετοχή στην ημερίδα του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
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του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Κράτος και Οικονομική Κρίση. Το Αναπτυξιακό 

Εγχείρημα της Περιόδου 1981-1985»  
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διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την 

Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων  

 8-10 Οκτωβρίου 2009: συμμετοχή στο 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων που 

διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών του Τμήματος Πολιτικής 

Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος 

Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 

του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
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Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών με 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Τη δεκαετία του ’90 η σοσιαλδημοκρατία έκανε για μια ακόμα φορά στροφή ως 

προς τις πεποιθήσεις της κάτω από το φάσμα των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 

υιοθέτηση νεοφιλελεύθερων πολιτικών αποτελεί πραγματικότητα καθώς η αποδοχή της 

ελεύθερης αγοράς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας εγκαταστάθηκε στην ατζέντα των 

πολιτικών των ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών κομμάτων.  

  Οι νεοφιλελεύθερες πρακτικές του πρόσφατου παρελθόντος που ακολουθήθηκαν 

από τα δεξιά κόμματα τα οποία είχαν στα χέρια τους, ως επί των πλείστον, την εξουσία κατά 

τη δεκαετία του ’80, δεν άφηναν μεγάλα περιθώρια ελιγμών στα σοσιαλδημοκρατικά 

κόμματα. Νέα δεδομένα είχαν παρουσιαστεί στα οποία θα έπρεπε να ανταποκριθούν τα 

σοσιαλδημοκρατικά κόμματα για να επιβιώσουν εκλογικά. Αυτή ήταν η στρατηγική και η 

λογική που τα διέπνεε κατά τη δεκαετία το ’90.  

 Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης 

παράλληλα με την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού και την εμπέδωση των πολιτικών και της 

κουλτούρας της ελεύθερης αγοράς καθώς και του ατομισμού είχαν σαν αποτέλεσμα να 

μετατοπιστεί το ιδεολογικό υπόβαθρο των σοσιαλδημοκρατών. Βέβαια, δεν πρέπει να 

λησμονήσουμε το γεγονός ότι οι σοσιαλδημοκράτες είχαν αποτύχει στο παρελθόν καθώς οι 

πολιτικές του κεϋνσιανισμού δημιούργησαν πληθωριστικές τάσεις και διόγκωσαν το 

έλλειμμα του κράτους. Οι σοσιαλδημοκράτες δεν μπόρεσαν να βρουν μια σοσιαλιστική 

λύση σε αυτό το πρόβλημα κι έτσι ξεκίνησαν ήδη από τη δεκαετία του ’80 να ακολουθούν 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Joseph Stiglitz «η ημερομηνία 

κατά την οποία ο σοσιαλισμός έπαψε να αποτελεί το αντίπαλο δέος του καπιταλισμού δεν 

είναι το 1989 όταν και τυπικά κατέρρευσε το σοσιαλιστικό σύστημα των ανατολικών χωρών 

αλλά ξεκινάει με τις ιδιωτικοποιήσεις στις αρχές της δεκαετίας του ’80 στη Γαλλία από μια 

σοσιαλιστική κυβέρνηση σαν αντιστροφή στις εθνικοποιήσεις που η ίδια έκανε λίγα χρόνια 

πριν»1.  

 Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν οι πολιτικές των σοσιαλδημοκρατών και τη 

δεκαετία του ’90. Οι εκλογικές επιτυχίες έφεραν ένα πνεύμα ευφορίας στους 

σοσιαλδημοκράτες κάτι όμως που δυστυχώς γι αυτούς, τους οδήγησε σε υιοθέτηση δεξιών 

πολιτικών. Η έμφαση σε αυτές τις πολιτικές οδήγησε το εκλογικό σώμα σε σύγχυση ως προς 

το ποιο κόμμα να εμπιστευτεί καθώς ήταν δυσδιάκριτες οι διαφορές των σοσιαλδημοκρατών 

                                                 
1 Joseph E. Stiglitz: Σοσιαλισμός προς ποια κατεύθυνση; Οικονομίες σε μετάβαση, εκδόσεις κριτική, 1998, 

σελ. 13. 
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με τους χριστιανοδημοκράτες. Αυτό το γεγονός όμως, ωφέλησε αργότερα τα δεξιά κόμματα 

καθώς τα οδήγησε σε μεγάλου εύρους νίκες τα πρώτα χρόνια του εικοστού πρώτου αιώνα 

καθώς οι ψηφοφόροι έχασαν την εμπιστοσύνη τους προς τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. 

 Η σοσιαλδημοκρατία αντιμετώπισε έκτοτε, όπως και στο παρελθόν, ιδεολογικό 

πρόβλημα και έλλειμμα προτάσεων που πραγματικά να φαίνεται ότι διαφέρουν από αυτές 

των αντιπάλων της. Αυτό το πρόβλημα προσπαθεί να αντιμετωπίσει σήμερα, κάτι όμως που 

δημιουργήθηκε από μια σειρά παραγόντων των προηγούμενων ετών. Η ηγεμονία του 

νεοφιλελευθερισμού, η τεχνολογική ανάπτυξη, το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης που 

αυτός δημιούργησε και τα προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει η σοσιαλδημοκρατία στο 

παρελθόν2 ώθησαν τους σοσιαλδημοκράτες σε άλλη κατεύθυνση σχετικά με τις ιδεολογικές 

τους καταβολές.  

 Στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί μετατοπίσεις στην ιδεολογία και τις πολιτικές της 

σοσιαλδημοκρατίας, όμως θεωρούσαν ότι θα πετύχαιναν το σοσιαλισμό μέσω του 

καπιταλισμού και της υιοθέτησης συγκεκριμένων πολιτικών. Από τη δεκαετία του ’90 

κυρίως και μετά αποδέχθηκαν το ρυθμιστικό ρόλο της αγοράς, τις ιδιωτικοποιήσεις και την 

ύπαρξη ενός κράτους πρόνοιας το οποίο καμία σχέση με το παρελθόν δεν έχει. Επομένως, 

είναι πλέον στόχος η επίτευξη του σοσιαλισμού και αν είναι τότε για τι σοσιαλισμό μιλάμε; 

Αν η σοσιαλδημοκρατία απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, τότε ίσως να καταφέρει να 

δραπετεύσει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει, ειδάλλως θα συνεχίσει να 

καταποντίζεται εκλογικά.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Προβλήματα πολιτικής πρακτικής όπως ήταν η εφαρμογή κεϋνσιανών πολιτικών και κατά πόσο θεωρούνται 

υπεύθυνες για τα οικονομικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν τη δεκαετία του ’70.  
3 Βλέπε αποτελέσματα γερμανικών εκλογών το 2009 όπου οι σοσιαλιστές υπέστησαν μεγάλη ήττα 

συγκεντρώνοντας μόλις 23% 
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 

 

 Οι πρακτικές και η ρητορεία της σοσιαλδημοκρατίας πέρασαν από πολλές και 

διαφορετικές φάσεις κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα. Τα σοσιαλδημοκρατικά 

ιδεώδη δεν ήταν σε καμία περίπτωση αυτά τα οποία απαρτίζουν σήμερα το ιδεολογικό 

υπόβαθρο της νέας σοσιαλδημοκρατίας καθώς με την πάροδο του χρόνου πέρασαν από 

αρκετές μεταλλάξεις ακολουθώντας τα δεδομένα και τις συνθήκες της κάθε περιόδου.  

 Στην αρχική της μορφή, η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία αποτέλεσε πολιτική 

έκφραση της γοργά αναπτυσσόμενης εργατικής τάξης και το στοιχείο που την 

διαφοροποίησε από άλλους σχηματισμούς αποτέλεσε η ίδρυση μαζικών, ιεραρχικών και 

πειθαρχημένων κομμάτων με σοβαρή δυνατότητα οργάνωσης μαζικών κινητοποιήσεων. 

Άλλωστε, η κύρια ιδεολογική αρχή που υιοθέτησαν αυτά τα κόμματα ήταν ο επαναστατικός 

μαρξισμός. Βασικό παράδειγμα αυτού αποτελεί το γεγονός ότι πολλά δυτικά 

σοσιαλδημοκρατικά κόμματα όπως το γερμανικό SPD αλλά και τα ιδεολογικά συγγενή του 

της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και της Σκανδιναβίας, έθεταν ως πρωταρχικό τους στόχο 

την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και θεωρούσαν ως μέσο για την επίτευξη του 

στόχου αυτού την ανατροπή του αστικού κράτους και την αντικατάστασή του με νέες 

κρατικές δομές.  

 Όλα τα παραπάνω συνέβησαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι αρχές του 20ου σήμαναν 

και τις πρώτες ιδεολογικές μετατοπίσεις για τη σοσιαλδημοκρατία. Οι πρώτες ιδεολογικές 

ανακατατάξεις και η στροφή προς την αντικατάσταση των ριζοσπαστικών κινηματικών 

πρακτικών με τον «σοσιαλισμό της ψηφοδόχου» όπως αποκαλέστηκε4, προκάλεσε τις 

πρώτες σοβαρές συγκρούσεις στο εσωτερικό της σοσιαλδημοκρατίας. Η σταδιακή ανάδυση 

του ιδεολογικού ρεύματος του ρεφορμισμού ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου 

αιώνα και η μετουσίωση του σε κυρίαρχο ρεύμα στις αρχές του 20ου αιώνα προκάλεσε τις 

πρώτες τριβές. Με σταθερά βήματα άρχισε να εκφράζεται η άποψη ότι η σοσιαλδημοκρατία 

δεν αντικατοπτρίζει την πορεία του επαναστατικού δρόμου για την ανατροπή του αστικού 

κράτους αλλά ότι ο σοσιαλισμός μπορεί να κατακτηθεί με σταδιακές μεταρρυθμίσεις.  

                                                 
4 Σεραφείμ Σεφεριάδης: Σοσιαλδημοκρατικές στρατηγικές τον 20ο αιώνα, στον συλλογικό τόμο: Νέα 

σοσιαλδημοκρατία, επιμέλεια Ηλίας Κατσούλης, εκδόσεις Σιδέρης, 2002, σελ 88.  
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 Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν τα γεγονότα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 

καθώς από τη λήξη του και μετά οι δρόμοι της σοσιαλδημοκρατίας και του επαναστατικού 

Μαρξισμού χωρίστηκαν. Πλέον, ο μηχανισμός ο οποίος θα διαδραματίσει βασικό ρόλο για 

την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την επίτευξη του σοσιαλισμού θα 

αποτελέσει το κράτος κάτω από τη σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση.  

 Για να ικανοποιήσουμε του λόγου το αληθές είναι απαραίτητο να αναφέρουμε 

κάποια παραδείγματα. Το σοσιαλιστικό κόμμα της Γαλλίας αρχικά, περιείχε στα πρώτα 

χρόνια της ύπαρξής του το ρεύμα των μεταρρυθμιστών και το ρεύμα των υποστηρικτών της 

μαρξιστικής θεώρησης. Το 1920 η πλευρά των μαρξιστών αποχώρησε και ίδρυσε το 

Κομμουνιστικό Κόμμα. Παρόμοια πορεία με κάποιες διαφορές όμως, ακολούθησαν και οι 

γερμανοί σοσιαλδημοκράτες του SPD καθώς και οι Δανοί σοσιαλδημοκράτες όπου το 1919 

το κόμμα τους υπέστη διάσπαση καθώς οι ριζοσπάστες αποχώρησαν και ίδρυσαν το 

Κομμουνιστικό Κόμμα. Αναφέροντας τα παραπάνω ενδεικτικά παραδείγματα γίνεται 

φανερό το γεγονός ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση αλλά και ο Πρώτος Παγκόσμιος 

Πόλεμος συντέλεσαν αποφασιστικά στην αποχώρηση των μαρξιστών από τα 

σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της δυτικής Ευρώπης. Φυσικά, υπήρξαν εξαιρέσεις όμως η 

πλειοψηφία των δυτικών σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων στράφηκαν προς τον ρεφορμισμό 

τη δεδομένη περίοδο. Ο Eric Hobsbawm αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το αδιάλλακτο 

μέτωπο… υπέκρυπτε υποχώρηση, παθητικότητα, και την άρνηση να διαταχθούν οι 

κινητοποιημένες εργατικές μάζες σε δράση…[Μάλιστα συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο] στο 

μίζερο όνομα της οργανωτικής πειθαρχίας είχαμε περιστολή των αγώνων που ξεσπούσαν 

αυθόρμητα…Η οργανωμένη μαζική συγκέντρωση, η καλά προετοιμασμένη μαζική πορεία 

και διαδήλωση, αντικατέστησαν αντί να προετοιμάσουν την εξέγερση και την επανάσταση»5 

 Η περίοδος του κρατισμού ανέτειλε για τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα καθώς 

στόχο είχαν την κατάληψη της εξουσίας και την επίτευξη του σοσιαλισμού μέσω του 

κράτους. Σε κάποιες δυτικοευρωπαϊκές χώρες οι σοσιαλδημοκράτες βρέθηκαν επικεφαλείς ή 

εταίροι σε κυβερνήσεις συνασπισμού όμως δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις 

μεταρρυθμίσεις που είχαν υποσχεθεί, λόγω των πιεστικών οικονομικών προβλημάτων της 

περιόδου, και υλοποίησαν πολιτικές νομισματικής ορθοδοξίας εμμένοντας στο δόγμα του 

ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Η Σουηδία όμως, αποτέλεσε την εξαίρεση καθώς υπήρξε 

η πρώτη χώρα που υιοθέτησε κεϋνσιανές πολιτικές τη δεκαετία του 1930 υλοποιώντας ένα 

πρόγραμμα αυξημένων δημοσίων δαπανών θέτοντας τις βάσεις για τη μεταπολεμική 

σοσιαλδημοκρατική ηγεμονία.   
                                                 
5 Hobsboawm Eric: The Age of Empire 1875-1914, Sphere Books, Λονδίνο 1989, σελ. 134,135. 
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 Η άνοδος του ναζισμού αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για τη υιοθέτηση των 

ρεφορμιστικών αντιλήψεων. Κάτω από τη θανάσιμη απειλή του, καθώς οι 

σοσιαλδημοκράτες άρχισαν να γίνονται στόχος διωγμών, υποχρεώθηκαν να προσεγγίσουν 

τους κομμουνιστές με αποτέλεσμα να ωθηθούν προς τα αριστερά σε ορισμένες χώρες όπως 

η Αυστρία και το Βέλγιο. 

 Στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι σοσιαλδημοκράτες παρέμειναν, 

ως επί το πλείστον, σταθεροί στους στόχους όπως τους είχαν θέσει σύμφωνα με τη 

ρεφορμιστική τους ατζέντα. Ο σοσιαλισμός παρέμενε στρατηγικός στόχος αλλά η επίτευξή 

του δεν θα επιτυγχανόταν με επαναστατικές μεθόδους αλλά μέσα από τα πλαίσια του 

καπιταλισμού καθώς αυτός θα μεταμορφωνόταν σε σοσιαλισμό μέσα από μια διαδικασία 

αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Ο σοσιαλισμός θα γινόταν σοσιαλισμός 

κοινωνικοποιούμενος η αλλιώς κρατικοποιούμενος.6  

 Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και κάτω από το βάρος της 

μεταπολεμικής ανασυγκρότησης η παραπάνω στρατηγική φάνηκε ότι θα διαδραματίσει 

σημαίνοντα ρόλο. Η κρατική παρουσία θεωρήθηκε αναγκαία για την ανασυγκρότηση 

εμπλουτισμένη με την κεϋνσιανή οικονομική φόρμουλα7 η οποία εξέλιπε την περίοδο του 

μεσοπολέμου, καθώς οι φιλελεύθερες πολιτικές του παρελθόντος είχαν οδηγήσει στο 

οικονομικό κραχ. Αυτή η συγκυρία προσέδωσε διατυπώσεις για κοινωνικοποίηση των 

μέσων παραγωγής στα προγραμματικά κείμενα των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων και 

ξεκίνησε μια μαζική διαδικασία κρατικοποιήσεων στη Βρετανία, την Αυστρία και τη 

Σουηδία.  

 Οι αντιδράσεις από τα οικονομικά συμφέροντα ήταν πολλές και οι πρώτες τριβές 

παρουσιάστηκαν στο εσωτερικό των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων με αντιρρήσεις ως 

προς τη θέση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο υπό διαμόρφωση μεταπολεμικό σύστημα. Οι 

θιασώτες της νέας σοσιαλδημοκρατικής στρατηγικής στροφής υποστήριζαν ότι το 

ζητούμενο δεν ήταν η διεύρυνση του κρατικού ελέγχου αλλά η εξασφάλιση των όρων για 

μια απρόσκοπτη οικονομική ανάπτυξη που θα επέτρεπε την εξάλειψη της ανεργίας και την 

προώθηση αναδιανεμητικών πολιτικών προς τους οικονομικά ασθενέστερους. Είναι σαφές 
                                                 
6 Σεραφείμ Σεφεριάδης: Σοσιαλδημοκρατικές στρατηγικές τον 20ο αιώνα, συλλογικός τόμος, Νέα 

σοσιαλδημοκρατία, εκδόσεις Σιδέρης, 2002, σελ 94. 
7 Σύμφωνα με την κεϋνσιανή αντίληψη για την οικονομική πολιτική το κράτος πρόνοιας αντιμετωπίστηκε ως 

ένας πολιτικός σταθεροποιητής ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγέννηση των δυνάμεων της 

οικονομικής ανάπτυξης και να εμποδίσει την οικονομική υποβάθμιση. Άρα, το κράτος πρόνοιας θεωρήθηκε ως 

μηχανισμός πρόληψης των οικονομικών κρίσεων ο οποίος είναι ουδέτερος, έξω από την κοινωνία αλλά η 

παρέμβασή του καθίσταται απολύτως αναγκαία για την αναπαραγωγή του καπιταλιστικού συστήματος.  
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ότι αυτό σημαίνει ότι παράλληλα με την ύπαρξη του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους θα 

δίνονταν και οι εγγυήσεις για την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το κράτος φυσικά 

και διατηρούσε τον προνοιακό του ρόλο με παράλληλη πίστη όμως στις δυνατότητες της 

απρόσκοπτης καπιταλιστικής ανάπτυξης. Πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι 

σοσιαλιστές πίστευαν ότι ο καπιταλισμός θα μεταμορφωνόταν σε σοσιαλισμό και μετά το 

1950 άρχισαν να πιστεύουν ότι ο καπιταλισμός με τη μορφή του κράτους πρόνοιας είχε ήδη 

μετατραπεί σε σοσιαλισμό.8 

 Πρακτικά, την περίοδο εκείνη συντελούνται κάποιες συγκεκριμένες δράσεις οι 

οποίες επιβεβαιώνουν την παραπάνω αναφορά. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι 

χαρακτηριστικές οι διακηρύξεις του συνεδρίου του SPD στο Bad Godesberg το 1959 όταν 

απαλείφτηκαν όλες  οι κριτικές αναφορές στον καπιταλισμό και στην ταξική κοινωνία και 

εγκαταλείφτηκαν όλες οι αναφορές στην προοπτική εξασφάλισης κοινωνικής ισότητας. 

Παρόμοιες πρακτικές διακρίνονται και στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα των Κάτω Χωρών 

και της Σκανδιναβίας. Είναι χαρακτηριστική η προσπάθεια αναθεώρησης του Άρθρου IV9 

του Βρετανικού Εργατικού κόμματος την περίοδο εκείνη κάτι που δεν κατέστη δυνατό 

καθώς τα εργατικά συνδικάτα πρόβαλαν σθεναρή αντίσταση. Η αναθεώρηση θα έρθει 

αρκετά χρόνια αργότερα επί προεδρίας Τόνυ Μπλερ κάτι που θα δούμε παρακάτω, στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο για το Εργατικό κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας. Στη θεωρία, το 

Βρετανικό Εργατικό κόμμα παρέμεινε προσηλωμένο στον κρατισμό, στην πράξη όμως 

έκανε ανοίγματα προς ένα πιο τεχνοκρατικό πνεύμα.  

 Στην πραγματικότητα, διαδραματίζεται μια σύγκλιση των παρατάξεων Αριστεράς 

και Δεξιάς την περίοδο μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’70. Τα δεξιά κόμματα κινήθηκαν 

προς τα Αριστερά στα κοινωνικά και στα οικονομικά ζητήματα με την πλήρη αποδοχή του 

εκτεταμένου κρατικού παρεμβατισμού και την οικοδόμηση του κράτους πρόνοιας. Από την 

άλλη πλευρά οι σοσιαλδημοκράτες ουσιαστικά αποδέχθηκαν την ύπαρξη μικτής οικονομίας 

με εκτεταμένες ελευθερίες στην ιδιωτική πρωτοβουλία.    

 Οι μαζικές κινητοποιήσεις του 1968 σε Γαλλία και Ιταλία στρέφονταν, μεταξύ 

άλλων, και στη διαχειριστική λογική που αναπαρήγαγαν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα 

των δύο χωρών ενώ η ιδεολογική προσήλωσή τους έτεινε προς την κοινωνικοποίηση των 
                                                 
8 Ο ρόλος του κράτους παρέμενε ισχυρός αλλά συνίστατο στη ρύθμιση της οικονομίας της αγοράς και στην 

απορρόφηση των επιπτώσεων από τις δυσλειτουργίες της, δηλαδή, ουσιαστικά το διαφοροποιητικό στοιχείο 

που προστέθηκε ήταν η πίστη στις δυνατότητες της απρόσκοπτης καπιταλιστικής ανάπτυξης. Βέβαια, η 

διατύπωση αυτή μπορεί να ηχεί υπερβολική απηχεί όμως το περιεχόμενο της θεωρητικής συνεισφοράς της 

εποχής.  
9 Το Άρθρο IV δέσμευε το κόμμα στην προοπτική της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής.  
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μέσων παραγωγής. Με αυτά τα δεδομένα, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα δεν είχαν άλλη 

επιλογή από το να προσθέσουν στη ρητορική τους συμμετοχικά και δυνάμει 

αντιεξουσιαστικά στοιχεία όπως ο όρος της αυτοδιαχείρισης και ο ασαφής δημοκρατικός 

σοσιαλισμός.10    

 Όμως, οι προσπάθειες δημιουργίας μιας πιο δίκαιης κοινωνίας ανακόπηκαν 

αιφνιδίως από τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις που ακολούθησαν. Ποια ήταν η αιτία της 

κατάρρευσης του κεϋνσιανού κράτους; Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η Αριστερά και η 

Δεξιά είχαν συμβιβαστεί σε σημαντικά ζητήματα κάτι που φαινόταν ότι εξασφάλιζε 

σταθερότητα. Όμως, η αναδιανεμητική πολιτική έχει ένα αρκετά υψηλό οικονομικό κόστος 

που αυξάνεται με αλματώδεις ρυθμούς όσο διευρύνεται το κράτος πρόνοιας και 

ανατροφοδοτείται από αυτό. Οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις απέτυχαν στην κατανομή 

του πλούτου που οι συντηρητικές αύξαναν. Κάθε πολιτική στη δικαιότερη διανομή του 

εισοδήματος οδηγούσε σε οικονομική ύφεση και στασιμότητα και κάθε συντηρητική 

προσπάθεια λιτότητας οδηγούσε σε μεγαλύτερη ανισότητα και πενιχρά οικονομικά 

αποτελέσματα. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν οι δύο πετρελαϊκές κρίσεις που ακολούθησαν 

να επιφέρουν την κατάρρευση του μεταπολιτευτικού κεϋνσιανού consensus.11 

 Έτσι, βασική πηγή των δεινών που ακολούθησαν θεωρήθηκε η ρυθμιστική πολιτική 

του κεϋνσιανού κράτους πρόνοιας λόγω της παρεμβατικής φορολογικής και 

αναδιανεμητικής του πολιτικής, μια πολιτική που εφαρμόστηκε με ευλάβεια από τα 

σοσιαλδημοκρατικά κόμματα αυτή την περίοδο. Ακολούθησε ιδεολογική και στρατηγική 

αμηχανία στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, κρίση ταυτότητας, διαφθορά και διαδοχικές 

ήττες.  

 Τον πρώτο καιρό εμφάνισης της κρίσης φαινόταν ότι τα σοσιαλδημοκρατικά 

κόμματα κέρδιζαν έδαφος και οι πολιτικές των μεταρρυθμίσεων και του κράτους 

παρέμβασης φαίνονταν αποδεκτές. Όμως, η Αριστερά δεν κατόρθωσε να προχωρήσει πέρα 

από τις παραδοσιακές κοινωνικο-δημοκρατικές και κορπορατίστικες λύσεις και αυτές 

αποδείχθηκαν ασύμβατες με τις απαιτήσεις της κεφαλαιακής συσσώρευσης στα μέσα της 

δεκαετίας του ’70. Ο καπιταλιστικός κόσμος λοιπόν, «προχώρησε σκοντάφτοντας προς τη 

νεοφιλελευθεροποίηση, μέσα από ελικοειδείς διαδρομές και χαοτικά πειράματα που 

συγκροτήθηκαν πραγματικά ως μια καινούργια ορθοδοξία μόνο με τη διατύπωση αυτού που 

                                                 
10 Στη Σουηδία ο όρος «αυτοδιαχείριση» αποτυπώθηκε στο σχέδιο Meidner το οποίο αποτελούσε ένα ακραίο 

σχέδιο εσωτερικού εκδημοκρατισμού των επιχειρήσεων.  
11 Δηλαδή του πνεύματος συναίνεσης ως προς την ύπαρξη του κράτους πρόνοιας αλλά και της ύπαρξης μικτής 

οικονομίας με εκτεταμένες ελευθερίες.  
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έγινε γνωστό ως «Συναίνεση της Ουάσινγκτον», τη δεκαετία του 1990».12 Ο 

νεοφιλελευθερισμός παρουσιάστηκε ως η λύση στο πρόβλημα και με τον ένα ή με τον άλλο 

τρόπο13 κέρδισε την πρωτοκαθεδρία της εξουσίας. Η συγκεκριμένη περίοδος αποτέλεσε 

μεγάλη ευκαιρία για τους νεοφιλελεύθερους να αποκτήσουν την εξουσία και να 

εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα των ελίτ. Η αποτυχία των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων 

να βρουν μια λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί εκείνη την περίοδο αποτέλεσε το 

έναυσμα. Μια μακρά περίοδος ακολούθησε όπου τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έψαχναν 

να βρουν ιδεολογική πυξίδα και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές πραγματώνονταν από τα 

κόμματα τις Δεξιάς. Βέβαια, υπήρξαν και εξαιρέσεις οι οποίες όμως μόνο 

περιπτωσιολογικές μπορούν να χαρακτηριστούν καθώς το κυρίαρχο ρεύμα της εποχής δεν 

άφηνε τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα να ανέλθουν στην εξουσία αλλά ακόμα και όταν 

αυτό γινόταν, ήταν πολύ δύσκολο γι αυτά να πραγματοποιήσουν τις πολιτικές τις οποίες 

υπόσχονταν. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Εργατικού κόμματος της Μεγάλης 

Βρετανίας το οποίο ανήλθε στην εξουσία εν μέσω κρίσης το 1974. Τα τεράστια ελλείμματα 

του προϋπολογισμού και η κρίση του ισοζυγίου πληρωμών οδήγησαν την κυβέρνηση, 

μπροστά στον κίνδυνο να θυσιάσει την αξιοπιστία της στερλίνας, να εφαρμόσει δρακόντειες 

περικοπές του προϋπολογισμού στις δαπάνες του κράτους πρόνοιας. Κάτω από τη δυσφορία 

των υποστηρικτών του και από τις αλλεπάλληλες απεργίες η κυβέρνηση των Εργατικών 

έπεσε και τη διαδέχθηκε αυτή της Μάργκαρετ Θάτσερ η οποία εφάρμοσε τις 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές με τη άνεση που της επέτρεπε η μεγάλη σε εύρος νίκη του 

κόμματός της. 

 Μετά λοιπόν από την περίοδο αυτή ακολουθεί η περίοδος της δεκαετίας του ’90 η 

οποία αποτελεί την τρίτη κομβική αλλαγή της σοσιαλδημοκρατικής στρατηγικής. Τα 

σοσιαλδημοκρατικά κόμματα μετά από την παρατεταμένη, σε γενικές γραμμές, παραμονή 

τους στην αντιπολίτευση καλούνται να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και να οδηγηθούν 

στην εξουσία ξανά. Τα δεδομένα όμως, έχουν μεταστραφεί πλήρως σε όλη σχεδόν την 

Ευρώπη. Το κράτος πρόνοιας που είχε οικοδομηθεί τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες δεν 

υπήρχε πια με τους όρους του παρελθόντος. Ο νεοφιλελευθερισμός είχε κερδίσει το παιχνίδι 
                                                 
12Βλέπε αναλυτικά για την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού, Harvey David: Νεοφιλελευθερισμός, ιστορία και 

παρόν, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2006, σελ 39. 
13 Οι τρόποι με τους οποίους οι νεοφιλελεύθεροι εγκαθίδρυσαν την δική τους τάξη πραγμάτων όπως 

αναφέρονται από τον David Harvey είναι τρεις: Με πραξικοπηματικές πρακτικές όπως στη Χιλή και την 

Αργεντινή, με δημοκρατικά μέσα όπως στην Μ. Βρετανία και τις ΗΠΑ, επί Θάτσερ και Ρέιγκαν αντίστοιχα, 

αποκτώντας την πλειοψηφία διαμορφώνοντας συναίνεση με τη μετατροπή των προβλημάτων από πολιτικά σε 

πολιτιστικά και τέλος, με τη χρήση βίας, οικονομικής αλλά και στρατιωτικής.   
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και τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί δεν άφηναν πολλά περιθώρια για ελιγμούς. Η 

ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και η εμφάνιση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης δεν 

μπορούσαν παρά να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές των σοσιαλδημοκρατών.  

 Κάτω από το φάσμα των νέων δεδομένων τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα σταδιακά 

εγκατέλειψαν την πάγια θέση τους αναφορικά με το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους. Αυτή 

αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη καθώς αν αναλογιστούμε ότι ακόμα και την περίοδο 

που αποδέχθηκαν την ανάγκη ενθάρρυνσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ο ρυθμιστικός 

ρόλος του κράτους παρέμενε κεντρικό σημείο της πολιτικής τους.  

 Η παραπάνω μεταστροφή αποτέλεσε και την αιτία που μεγάλα τμήματα του 

ευρωπαϊκού εκλογικού σώματος δυσκολεύονταν και δυσκολεύονται ακόμα να διακρίνουν 

τις διαφορές των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων από τους φιλελεύθερους ομολόγους τους. 

Οι διαφορές έγκεινται στους ρυθμούς και στην ένταση των προγραμμάτων 

αποκρατικοποίησης και ύπαρξης κοινωνικού κράτους και όχι στο αν είναι επιθυμητή η 

αποκρατικοποίηση και η ύπαρξη κοινωνικού κράτους. Δεν πρόκειται για διαφορές στόχων 

αλλά για διαφορές ρυθμών.  

 Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, για πρώτη φορά στην ιστορία τα σοσιαλδημοκρατικά 

προτάγματα τείνουν να εγκαταλείψουν πάγιες σοσιαλιστικές αρχές, όπως αυτή της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας, εις βάρος της αγοραίας ατομικότητας και της 

άποψης ότι η κοινωνία μπορεί να υλοποιήσει το δυναμικό της στο πλαίσιο περισσότερο 

συνεργατικών παρά ανταγωνιστικών σχέσεων.  

 Η «παλαιά σοσιαλδημοκρατία» πίστευε ότι ο καπιταλισμός θα μετατραπεί σε 

σοσιαλισμό μέσω σταδιακών κρατικοποιήσεων ενώ οι σοσιαλδημοκράτες της τελευταίας 

δεκαετίας του 20ου αιώνα φαίνεται να πιστεύουν ότι η λύση στα προβλήματα της ανεργίας, 

της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας θα προέλθει μέσω σταδιακών 

αποκρατικοποιήσεων και μέσω μιας σταδιακής αποκατάστασης του ρυθμιστικού ρόλου της 

αγοράς. Η ασάφεια στόχων στη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία είναι εμφανής. Για την 

«παλαιά σοσιαλδημοκρατία» στόχος ήταν η επίτευξη του σοσιαλισμού, για τη νέα ο στόχος 

είναι πιο ασαφής. Αν θεωρήσουμε ότι στόχος είναι ο σοσιαλισμός τότε αυτό θα αποτελέσει 

ξεκάθαρο εκφυλισμό του όρου αφού καμία σχέση με αυτόν δεν έχει. Κάποιοι θα έλεγαν ότι 

στόχος είναι η οικοδόμηση μιας δίκαιης κοινωνίας με περισσότερη δημοκρατία και με αξίες 

που θα διαπνέουν την κουλτούρα και θα δημιουργούν υποχρεώσεις που θα πλαισιώνουν τα 

δικαιώματα όμως, πώς μπορεί να οικοδομηθεί αυτή η κοινωνία στα πλαίσια της αγοράς; Ο 

Antony Giddens έχει προσφέρει μια ανάλυση που προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα, 

κάτι το οποίο θα μελετηθεί σε επόμενο κεφάλαιο.  
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 Οι πρακτικές των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων που δεν αντικατοπτρίζουν τα 

σοσιαλιστικά ιδεώδη ουδόλως τα  εμπόδισαν να ανέλθουν στην εξουσία στα μέσα της 

δεκαετίας του ’90 στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών. Η συνέχειά τους όμως δεν 

ήταν ανάλογη. Σήμερα, η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία μαστίζεται από βαθιά κρίση 

ιδεολογικού περιεχομένου, στόχων και στρατηγικής. Ακόμα και εν μέσω οικονομικής 

κρίσης τα δεξιά κόμματα κρατούν την πρωτοκαθεδρία της εξουσίας στην Ευρώπη και οι 

ψηφοφόροι στρέφονται σε νέα κόμματα δείχνοντας αποστροφή προς τα 

σοσιαλδημοκρατικά. Τελικά, υπάρχει μέλλον για τη σοσιαλδημοκρατία και ποιο είναι αυτό; 

Φαίνεται πάντως, ότι η δεκαετία του ’90 έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία προς την 

απαξίωση των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων του σήμερα. Η κοινωνική πολιτική που 

ακολουθήθηκε τότε μάλλον δεν αντιπροσωπεύει επάξια τα ιδεώδη τους και ίσως είναι το 

κλειδί για την επιστροφή τους στη εξουσία και την απόκτηση και πάλι ιδεολογικού 

περιεχομένου.      
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ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗ 
ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’90 

 

 Η θεωρία και οι μορφές του κράτους πρόνοιας 

 

Διαφορετικές αντιλήψεις επικρατούν ως προς τη μορφή που πρέπει να διαθέτει το 

κράτος πρόνοιας. Γενικότερα, το κράτος πρόνοιας ορίζεται ως εκείνο το κράτος που παρέχει 

οικονομική ασφάλεια και κοινωνικές υπηρεσίες στο μεγαλύτερο ή σε ολόκληρο τον 

πληθυσμό μιας χώρας, φροντίζει έμπρακτα για την αναδιανομή ενός σημαντικού τμήματος 

του εισοδήματος, κατοχυρώνει νομικά τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, στοχεύει 

στην εξασφάλιση συνθηκών ισότητας για τους πολίτες και θεωρείται υπεύθυνο για το ευ ζην 

των πολιτών του. Το κράτος πρόνοιας αποτελεί την εξέλιξη του προστατευτικού κράτους 

που εμφανίζεται στις αρχές της δημιουργίας του καπιταλιστικού συστήματος. Η μετάβαση 

από το προστατευτικό κράτος στο κράτος πρόνοιας συνοδεύεται από την ενίσχυση των 

δυνάμεων της αγοράς, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος της μελέτης. 

Ιδεολογικά, υπάρχουν αρκετές αντιλήψεις σχετικά με τον ρόλο και τη μορφή που πρέπει 

να έχει το κράτος πρόνοιας έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα 

αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Για τους νεοφιλελεύθερους η 

αυξανόμενη παρέμβαση του κράτους πρόνοιας δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή 

λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος. Για τους υποστηρικτές της κεϋνσιανής θεωρίας 

η παρέμβασή του καθίσταται αναγκαία για την αναπαραγωγή του καπιταλιστικού 

συστήματος και για τους μαρξιστές είναι ένας ταξικός μηχανισμός, ο οποίος έχει σκοπό τη 

συντήρηση και διαχείριση της εργατικής δύναμης, διατηρώντας παράλληλα την κυρίαρχη 

ιδεολογία της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο.14  

Σε κάθε κράτος έχει διαμορφωθεί διαφορετικά, λόγω των διαφορετικών ιστορικών, 

κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων, το κοινωνικό κράτος όμως μπορούν να γίνουν 

κάποιες ομαδοποιήσεις με βάση τα γενικά κοινά χαρακτηριστικά που επικρατούν. Σύμφωνα 

με τον Esping-Anderesen15 τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας είναι σύνθετα συστήματα με 

νομικές και οργανωτικές λειτουργίες που ορίζουν τις σχέσεις μεταξύ του κράτους της 

                                                 
14 Ρομπόλης Σάββας-Χλέτσος Μιχάλης: Η κοινωνική πολιτική μετά την κρίση του κράτους πρόνοιας, εκδόσεις 

Παρατηρητής, 1995, σελ.25 
15 Esping-Andersen, G: The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge: Polity Press 1990, pg 26,32 και  

Esping-Andersen, G: ‘After the golden age? Welfare state dilemmas in a global economy’, in G. Esping 

Andersen, Welfare States in Transition. National Adaptations in Global Economies, London, Thousand Oaks 

and New Delhi: Sage Publications 1996, pg 35, 74.  
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οικονομίας και των νοικοκυριών και αναδύθηκαν και διαφοροποιήθηκαν ως αποτέλεσμα της 

ιστορικής εξέλιξης. Ο ίδιος χωρίζει αυτά τα συστήματα σε τέσσερα βασικά μοντέλα. Αυτά 

είναι: το σκανδιναβικό μοντέλο, που βασίζεται στην υψηλή φορολογία και στις αυξημένες 

ευκαιρίες εργασίας μέσα στο ίδιο το κράτος πρόνοιας, το κεντροευρωπαϊκό μοντέλο που 

βασίζεται κυρίως στις ασφαλιστικές εισφορές, το αγγλοσαξονικό μοντέλο που είναι ένα πιο 

υπολειμματικό είδος συστήματος πρόνοιας με χαμηλότερη φορολογική βάση και 

περισσότερο στοχευμένες πολιτικές και το μεσογειακό μοντέλο το οποίο έχει χαμηλή 

φορολογική βάση και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις παροχές από την οικογένεια. Ο 

Esping-Andersen αναφέρει τρεις ιδεολογικούς τύπους των κρατικών συστημάτων 

κοινωνικής πρόνοιας. Τον συντηρητικό, τον φιλελεύθερο και τον σοσιαλδημοκρατικό. Στην 

πραγματικότητα, τα κράτη δεν έχουν ακριβώς αυτές τις διαφορετικές μορφές αλλά είναι 

«υβριδικά» αναμειγνύοντας στοιχεία και από τις τρεις ιδεολογικές αναφορές.   

 Τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας διαφέρουν και με βάση δυο βασικές 

κατευθύνσεις, το επίπεδο αποεμπορευματοποίησης και τον τύπο της αλληλεγγύης. Η 

αποεμπορευματοποίηση αναφέρεται στο βαθμό της ελευθερίας από την εξάρτηση της 

αγοράς, στο βαθμό που οι κοινωνικοπολιτικές παροχές είναι κοινωνικά δικαιώματα 

ανεξάρτητα από τις αγορές. Ο τύπος της αλληλεγγύης αναφέρεται στο πόσο εκτεταμένα 

είναι τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας ως προς την καθολικότητα των παροχών. Όπως 

είναι λογικό, η αποεμπορευματοποίηση είναι περιορισμένη σε ένα φιλελεύθερο σύστημα 

ενώ είναι εκτεταμένη σε ένα σοσιαλδημοκρατικό του οποίου ο στόχος είναι να 

ελαχιστοποιήσει τις διαφορές ανάμεσα στους πολίτες και να διατηρήσει τα ατομικά 

δικαιώματα.16 

 

 Η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική  

 

Το φάσμα των κοινοτικών αρμοδιοτήτων και τα εμπόδια στην άσκηση κοινοτικής 

πολιτικής 

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στις πολιτικές των κρατών 

μελών σε διάφορους τομείς. Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια από 

αυτές και αντιμετωπίζεται ως συμπλήρωμα της οικονομικής πολιτικής. Οι κριτικές όμως 

                                                 
16 Kaariainen Juha, Lehtonen Heikki: The Variety of Social Capital in Welfare State Regimes – A Comparative 

Study of 21 Countries in Europeans’ Sociological Association ‘European Societies’ Volume 8, Routledge 

November 1 2006 pg 31.   
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είναι πολλές ως προς το εύρος των κοινωνικών πολιτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτό το οποίο γίνεται φανερό είναι ότι έχουν συντελεστεί μεγάλα βήματα ως προς το 

οικονομικό σκέλος της Ένωσης αλλά εν αντιθέσει, το κοινωνικό σκέλος δεν έχει προωθηθεί 

όσο θα ήθελαν οι υποστηρικτές της κοινωνικής πολιτικής. Η κριτική εστιάζεται στο γεγονός 

ότι υφίσταται κοινωνικό έλλειμμα όμως το πρόβλημα παρουσιάζει πολλές πτυχές. Για 

παράδειγμα, στην υπόθεση ότι δημιουργείται ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος συνεπάγεται 

o περιορισμός ή ακόμη και η εξαφάνιση των εθνικών κοινωνικών κρατών τα οποία 

αποτελούν το βασικό λόγω ύπαρξης των σύγχρονων εθνικών κρατών. Είναι λογικό, οι χώρες 

που έχουν ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος να μην επιθυμούν την ανάμειξη της Κοινότητας 

στη λειτουργία του ενώ από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι για κάποιες χώρες αυτό κρίνεται 

αναγκαίο.  

 Η σοσιαλδημοκρατία από την πλευρά της έχει δεχθεί και αυτή κριτική για την 

έλλειψη έμφασης στην υιοθέτηση κοινωνικών πολιτικών. Οι σοσιαλδημοκράτες, σε 

αντίθεση με ότι συμβαίνει σήμερα, κατείχαν την πλειοψηφία των εδρών του 

ευρωκοινοβουλίου και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι θα μπορούσαν να 

ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής πολιτικής.17 Αντίθετα, 

φάνηκε ότι η έμφαση δόθηκε περισσότερο στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς παρά στην 

εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής.  

 Ιστορικά, οι ιδρυτικές συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ήταν οι πρώτες 

συνθήκες οικονομικής ολοκλήρωσης που περιελάμβαναν κοινωνικές διατάξεις όπως το 

μισθολογικό ντάμπινγκ. Φθάνοντας όμως στο 1993 και στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, 

το κοινωνικό κεκτημένο παρέμενε φτωχό. Το ερώτημα σχετικά με το πώς θα επωφεληθούν 

οι εργαζόμενοι από την ίδρυσή της απαντιόταν με την πεποίθηση ότι τα ωφελήματα από την 

εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς θα κατανέμονταν αυτόματα μέσω των μηχανισμών της 

αγοράς με μια οριακή νομοθετική παρέμβαση της Κοινότητας. Είναι φανερό, ότι από αυτή 

την πεποίθηση η οποία υπονοείται από το άρθρο 117 παρ. 1 της ιδρυτικής Συνθήκης, η 

προσέγγιση του ζητήματος γίνεται με φιλελεύθερα και όχι με σοσιαλιστικά πρότυπα. Το να 

υιοθετήσεις φιλελεύθερες πολιτικές δεν είναι απαραίτητα κακό για την κοινωνική πολιτική 

όμως θα πρέπει να προνοήσεις σχετικά με τις δράσεις για την εφαρμογή τους.  

 Οι εργαζόμενοι διατύπωσαν πολλές ανησυχίες σχετικά με προβλήματα18 που 

ενδεχομένως θα αντιμετώπιζαν από αυτή την εξέλιξη, παρόλα ταύτα οι διατάξεις για την 

                                                 
17 Βλέπε επίμετρο, διάγραμμα 2  
18 Ο πρώτος λόγος σχετιζόταν με τη διαπίστωση ότι εξασθενούσε η διαπραγματευτική ισχύς των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και ο δεύτερος συνδεόταν με την ανάπτυξη των ελαστικών και μη ελεγχόμενων 
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κοινωνική πολιτική δεν θεμελίωναν την κοινοτική αρμοδιότητα στην ανάγκη αποτροπής του 

κοινωνικού ντάμπινγκ19, αλλά στην ανάγκη για βελτίωση των όρων διαβίωσης και εργασίας 

του εργατικού δυναμικού και για εναρμόνισή τους με στόχο την πρόοδο. Σε αυτό το σημείο 

διαφαίνεται ότι προστίθεται μια κοινωνική διάσταση πλάι στην οικονομική με περιορισμένα 

χαρακτηριστικά, καθώς ενώ αναγνωριζόταν η συντρέχουσα αρμοδιότητα της Κοινότητας 

στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, παρείχε έρεισμα στα κράτη που δεν επιθυμούσαν την 

ανάμειξη της Κοινότητας σε αυτά τα ζητήματα, να αντιταχθούν στην ενεργοποίησή της.  

 Είναι εμφανές ότι η κοινοτική αρμοδιότητα στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής δεν 

εμφάνιζε την αυτοτέλεια της αντίστοιχης αρμοδιότητας στο κράτος έθνος.20   Η αντίληψη 

όμως που επικράτησε μετά την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη ήταν ότι θα έπρεπε να γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής για την 

πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έτσι, ξεκίνησαν οι προσπάθειες της τελευταίας 

δεκαπενταετίας με κατεύθυνση υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ανεργία και η φτώχεια. Βέβαια, υπήρξαν και υπάρχουν 

ήδη αρκετά εμπόδια και η πρόοδος δεν μπορεί να συγκριθεί με την πρόοδο στον οικονομικό 

τομέα. Η σύγκλιση στον κοινωνικό τομέα απαιτεί περισσότερη σύγκλιση σε πολιτικό 

επίπεδο, κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και προϋποθέτει χρόνο. Επιπλέον, φαίνεται ότι 

οι προθέσεις των ηγεσιών δεν έχουν επικεντρωθεί ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής 

πολιτικής καθώς προέχει γι αυτούς ο οικονομικός τομέας. Τα βήματα λοιπόν, στο κοινωνικό 

επίπεδο είναι αργά, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς σταθερά, ως επί το πλείστον.  

 Έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις σχετικά με το εύρος της κοινοτικής 

αρμοδιότητας στην κοινωνική πολιτική. Αυτό που αποφασίστηκε, ήταν η Κοινότητα να δρα 

σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας καθώς σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ορίζεται ότι «στους τομείς που δεν υπάγονται στην 

αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Κοινότητα δρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, μόνο εάν και στο βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης είναι 

αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη-μέλη και δύναται συνεπώς, λόγω των 

                                                                                                                                                       
μορφών εργασίας, σε συνάρτηση με τη διεύρυνση της παραοικονομίας. Η φοροδιαφυγή και η μη συμμόρφωση 

με τις διατάξεις για τις κατώτερες αμοιβές, την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και την 

εισφοροδιαφυγή αποτελούσαν μεγάλο πρόβλημα για τις οικονομίες των κρατών μελών.  
19 Ως κοινωνικό ντάμπινγκ μπορεί να θεωρηθεί μια κρατική πολιτική που αποβλέπει στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων με την προσέλκυση επενδύσεων και τον περιορισμό του 

εργατικού κόστους, κυρίως με περιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών.  
20 Αρχικά, υπαγόταν στη λογική της συσσωμάτωσης των αγορών και της αποφυγής του κοινωνικού ντάμπινγκ.  
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διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε 

κοινοτικό επίπεδο».  

Δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα με την εφαρμογή της αρχής της 

επικουρικότητας. Ενώ η κοινωνική πολιτική θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει ένα από τα 

βασικά πεδία εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας, λόγω της σχετικότητάς της, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα και για την άσκηση αρμοδιοτήτων από την Κοινότητα 

αλλά και για την εφαρμογή εθνικών πολιτικών. Το πρόβλημα αυτό έχει παρουσιαστεί 

αρκετές φορές στο παρελθόν.21 

 Η κοινοτική εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής προσκρούει στο γεγονός ότι η 

κοινωνική πολιτική είναι στενά δεμένη με το κράτος έθνος. Επιπλέον, τα περισσότερα 

κράτη-μέλη έχουν δημιουργήσει ένα υπόβαθρο εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής κι έτσι η 

κοινοτική δράση περιορίζεται περισσότερο σε συμβουλευτικό χαρακτήρα και σε 

προσπάθειες κάλυψης κενών που μπορεί να υπάρχουν σε ορισμένες χώρες.  

 Με βάση τα παραπάνω κρίνεται αρκετά δύσκολο να εφαρμοστούν ριζοσπαστικές 

πολιτικές όπως η ευθυγράμμιση των εθνικών διατάξεων προς εκείνες που διασφαλίζουν το 

ανώτερο επίπεδο κοινωνικής προστασίας και η αποτροπή της μείωσης των παροχών και της 

πλήρους ιδιωτικοποίησης. Η κοινοτική παρέμβαση θεωρήθηκε περιττή με το σκεπτικό ότι 

τα συστήματα θα συγκλίνουν μόνα τους κάτω από την πίεση των μηχανισμών της αγοράς. 

Μια κάποια προσπάθεια πλήρους εναρμόνισης είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού αντί να τις καταπολεμήσει.  

Επομένως, γίνεται αντιληπτό, ότι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα δε θα μπορούσαν 

να εμπεριέχουν στο πρόγραμμά τους παρόμοια χαρακτηριστικά και θα έπρεπε επομένως να 

εναρμονιστούν με τις νόρμες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με πολιτικές που 

δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αγορά αλλά και στην πρωτοκαθεδρία των εθνικών κρατών 

ως προς την κοινωνική πολιτική.  

 

 
 
 
Η εξέλιξη της κοινωνικής πολιτικής  

 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και δη το 1989, ψηφίστηκε ο Κοινοτικός Χάρτης των 

θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων περισσότερο λόγω της ανησυχίας 

                                                 
21 Βλέπε αναλυτικά για το συγκεκριμένο πρόβλημα: Νικολακοπούλου Στεφάνου Ηρώ: Η κοινωνική Ευρώπη, 

προσδοκίες και επιτεύγματα, εκδόσεις Σιδέρης, 2006, σελ. 23 
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των Βόρειων κρατών-μελών για δημιουργία κοινωνικού ντάμπινγκ. Αρκετά δικαιώματα 

βέβαια, δεν σχετίζονταν με την δημιουργία του κοινωνικού ντάμπινγκ αλλά με την 

καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας, την προστασία των μειονεκτούντων ατόμων και 

την εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χώρου.  

Ο Χάρτης υιοθετήθηκε, όμως στερείται υποχρεωτικής ισχύος καθώς ο χαρακτήρας 

του είναι περισσότερο συμβουλευτικός και δεν προσθέτει νέα δικαιώματα αλλά, δεδομένου 

ότι τα κράτη-μέλη δεν δεσμεύονται από όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις, 

επιδιώκει την κατοχύρωση των κοινοτικών δικαιωμάτων στον κοινοτικό χώρο 

συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χώρου.22 Ο τρόπος 

παρέμβασης της Κοινότητας στον κοινωνικό χώρο οδηγεί αρκετούς ερευνητές να 

υποστηρίξουν ότι δεν υπάρχουν στόχοι για τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής κοινωνικής 

πολιτικής η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα συνονθύλευμα μέτρων.23  

Η Λευκή βίβλος για την απασχόληση δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου σε κοινωνικά 

ζητήματα και θέματα κοινωνικής πολιτικής και προτάσσει τον οικονομικό τομέα κυρίαρχο 

παραβλέποντας ότι μια αναπτυξιακή διαδικασία πρέπει να εμπεριέχει από κοινού μαζί με 

τον οικονομικό τομέα και τον πολιτικό και τον κοινωνικό. Έτσι, προτάσσει πρακτικές όπως 

η μείωση του εργατικού κόστους, η μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας και η 

δημοσιονομική πειθαρχία, πρακτικές οι οποίες θυμίζουν νεοφιλελευθερισμό.  

Η υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992 επιδίωκε κατά κύριο λόγο την 

επιτάχυνση της διαδικασίας νομοθετικής ρύθμισης των προβλέψεων του Κοινωνικού 

Χάρτη, μέσω της εφαρμογής της αρχής της ειδικής πλειοψηφίας. Η ειδική πλειοψηφία 

εφαρμόζεται σε τομείς όπως η υγιεινή στους χώρους εργασίας αλλά σε ζητήματα κοινωνικής 

προστασίας των εργαζομένων απαιτείται ομοφωνία. 

Οι παραπάνω εξελίξεις χαρακτηρίζονται από τις πιο σημαντικές για την επίτευξη της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά και της μορφής που θα διαθέτει. Τα σοσιαλδημοκρατικά 

κόμματα εκείνη την εποχή ξεκινούσαν την πορεία για την επιστροφή τους στην εξουσία 

μετά από αρκετά χρόνια.24 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για πρώτη φορά απέκτησαν πλειοψηφία 

                                                 
22 Νικολακοπούλου Στεφάνου Ηρώ: Η κοινωνική Ευρώπη, προσδοκίες και επιτεύγματα, εκδόσεις Σιδέρης, 

2006,  σελ 26 
23 Ρομπόλης Σάββας-Χλέτσος Μιχάλης: Η κοινωνική πολιτική μετά την κρίση του κράτους πρόνοιας, εκδόσεις 

Παρατηρητής, 1995, σελ. 119. 
24 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι οι σοσιαλιστές αποτελούσαν τη δεύτερη δύναμη στο 

ευρωκοινοβούλιο την περίοδο 1979-1989 και αναδείχθηκαν πρώτη δύναμη το 1989 μέχρι και το 1999, δηλαδή 

όλη τη δεκαετία του ’90. Μετά το 1999 και μέχρι σήμερα αποτελούν τη δεύτερη δύναμη και πάλι, πίσω από 

τους κεντροδεξιούς με συνεχώς μειούμενα ποσοστά.  
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στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στις ευρωεκλογές του 1989. Οι προτάσεις τους ήταν αρκετά 

προοδευτικές και εμπεριείχαν μεγάλες δόσεις κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας, στην 

πράξη όμως, παρά την ισχυρή παρουσία και δύναμη που διέθεταν στο ευρωκοινοβούλιο, 

επηρέασαν την πορεία της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικοδόμησης πολύ λιγότερο από όσο θα 

τους επέτρεπε η αριθμητική και πολιτική τους ισχύ. Αυτό φαίνεται και από τις προτάσεις 

τους για την εθνική πολιτική όπου δίνουν περισσότερη έμφαση στην επέκταση της 

οικονομίας της αγοράς.  

Μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ ακολούθησε η Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 

όπου η Κοινότητα απέκτησε την αρμοδιότητα να νομοθετεί σε όλο σχεδόν το πεδίο της 

κοινωνικής πολιτικής και τέθηκαν τα ζητήματα της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των 

πολιτών στο επίκεντρο της Ένωσης.  

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Νίκαιας το 2000 περιέχει αρκετές νέες προσθήκες ως προς την προώθηση των κοινωνικών 

πολιτικών όπως ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της κοινωνικής προστασίας, η προώθηση 

της κοινωνική ένταξης, η προώθηση της ισότητας των φύλων, η καταπολέμηση των 

διακρίσεων και η προώθηση της ποιότητας στις εργασιακές σχέσεις. Τα παραπάνω, 

παράλληλα με την προώθηση της δια βίου μάθησης και άλλων δράσεων όπως η πρόβλεψη 

για διαχείριση των αλλαγών αποτελούν σημαντικές κινήσεις για την εφαρμογή μιας 

κοινωνικής πολιτικής η οποία θα δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τους πολίτες.  

Παρόλα ταύτα, χρειάζονται ακόμα περισσότερες δράσεις και όπως σημειώνει η τότε 

αρμόδια επίτροπος Άννα Διαμαντοπούλου «η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να 

αντιμετωπίζεται ως υποπροϊόν της οικονομικής πολιτικής, αλλά θα πρέπει να εκλαμβάνεται 

ως ισότιμη και αυτοδύναμη πολιτική, γεγονός που αυτόματα προσδίδει νέα διάσταση και 

βαρύτητα στην ασκούμενη κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η 

ποιότητα αποτελεί νέα αυτόνομη πολιτική έννοια, όσον αφορά τα θέματα συνθηκών 

εργασίας και γενικότερα των εργασιακών σχέσεων, καθώς και τις υπηρεσίες του κοινωνικού 

κράτους».25  

Οι σοσιαλδημοκράτες προσπάθησαν να προωθήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο την 

κοινωνική πολιτική αλλά η προσπάθεια αυτή προωθείται με αργά βήματα και συναντά 

αρκετά εμπόδια. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση τόσο των εθνικών όσο και των ευρωπαϊκών πολιτικών και το γεγονός αυτό 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα σε όποια προσπάθεια προώθησης μιας πολιτικής με 

                                                 
25 Εφημερίδα «Το Βήμα», 30/6/2000. 
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ριζοσπαστικά στοιχεία. Κάτω από το πέπλο αυτών των συμφερόντων οι πολιτικές των 

σοσιαλδημοκρατών δε θα μπορούσαν να συμβαδίζουν με το παρελθόν.  

Μετά τη δεκαετία του ’90 τα εθνικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας 

αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Η μακροχρόνια ανεργία, η γήρανση του πληθυσμού, η 

υπερχρέωση του κρατικού προϋπολογισμού, λόγω του διαρθρωτικού προβλήματος που 

αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά συστήματα και οι νέες μορφές απασχόλησης που ο μισθός 

δεν ανταποκρίνεται στην εργασία, δημιουργούν μια κοινωνία δύο ταχυτήτων και ευνοούν 

την  υπερσυσσώρευση πλούτου στα χέρια μιας κυρίαρχης τάξης όλο και λιγότερων 

ανθρώπων. Εδώ, γίνεται εμφανής η έλλειψη μιας παρεμβατικής πολιτικής που θα βάλει 

τέλος στη διόγκωση του χάσματος, διότι το χάσμα που έχει δημιουργηθεί διογκώνεται όλο 

και περισσότερο δημιουργώντας μια κοινωνία ανισοτήτων και θέτοντας σε αμφισβήτηση τα 

υπάρχοντα συστήματα πρόνοιας.  

Οι δυσχέρειες που υπάρχουν στην εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής 

είναι μεγάλες αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν. Παραπάνω, αναφέρθηκαν μερικές από 

αυτές αλλά αναφέρθηκαν και πολλές αισιόδοξες δράσεις που έχουν επιτευχθεί. Οι 

σοσιαλδημοκράτες πλέον έχουν χάσει τη δύναμή τους σε σχέση με τη δεκαετία του ’90 αλλά 

κάποια στιγμή ίσως την ξανακερδίσουν. Αυτή τη φορά όμως θα χρειαστεί να ακολουθήσουν 

πιο ριζοσπαστικές πολιτικές που θα ανταποκρίνονται περισσότερο στην ιδεολογία τους.26  

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απασχόληση δίνει έμφαση στο διάλογο και στη 

διαβούλευση σχετικά με ζητήματα όπως είναι η μείωση του χρόνου εργασίας και της 

υπερωριακής απασχόλησης αλλά θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για την εφαρμογή τέτοιων 

ρυθμίσεων καθώς με δεδομένο τον έλεγχο που έχουν τα κράτη μέλη στην κοινωνική 

πολιτική, η πραγματική αλλαγή θα πρέπει να συντελεστεί στο εσωτερικό τους. Η κοινωνική 

πολιτική γενικότερα, πρέπει να είναι αντικείμενο της ευρωπαϊκής πολιτικής αλλά και των 

εθνικών πολιτικών έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι όροι ανάπτυξης μιας ευημερούσας 

κοινωνίας ξεπερνώντας τα όποια προβλήματα συνεννόησης και συναίνεσης υπάρχουν.27     

 

 Το ιδεολογικό περιεχόμενο της σοσιαλδημοκρατίας τη δεκαετία του ’90  

 

                                                 
26 Όταν αναφερόμαστε σε ριζοσπαστικές πολιτικές εννοούμε ότι θα πρέπει να μελετηθεί η σχέση μισθού, 

παραγόμενης εργασίας και χρόνου καθώς με την τεχνολογική ανάπτυξη οι ισορροπίες μεταξύ τους αλλάζουν. 
27 Αναλυτικά για τα προβλήματα αλλά και κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις βλέπε: Giddens Anthony: Ένα 

κοινωνικό μοντέλο για την Ευρώπη; στο Κοινωνική Ευρώπη Παγκόσμια Ευρώπη, επιμέλεια: Anthony 

Giddens, Patrick Diamond, Roger Liddle, εκδόσεις Νίκας Ελληνική Παιδεία, σελ. 58. 
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 Τη δεκαετία του ’90 εκφράστηκε η θεώρηση για την ύπαρξη ενός τρίτου δρόμου για 

τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Αυτός ο τρίτος δρόμος εκφράστηκε κυρίως από τον 

Anthony Giddens και περιείχε στοιχεία που προσπάθησαν να συνδυάσουν τα δεδομένα από 

τα διαφορετικά συστήματα με την διείσδυση φιλελεύθερων στοιχείων στο εσωτερικό της 

κοινωνικής πολιτικής. Σύμφωνα με αυτή τη λογική τα κόμματα του «μεταφορδικού 

σοσιαλισμού» αποτελούν «υβριδικά» πολιτικά μορφώματα, τα οποία προβάλλουν ως 

αριστερή απάντηση στη νεοφιλελεύθερη ανατροπή της μεταπολεμικής κοινωνικής 

οργάνωσης. Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν επηρεαστεί από τον πολιτικό πολιτισμό 

που έφερε η νεοφιλελεύθερη ηγεμονία και μετέφεραν το ιδεολογικό τους περιεχόμενο 

δεξιότερα του πολιτικού φάσματος. 28  

 Επιγραμματικά, τα νέα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα εξακολουθούν να έχουν 

αναδιανεμητικές επιδιώξεις αλλά η υλοποίησή τους εξαρτάται από τη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας των χωρών τους (ξεκάθαρη έμφαση στην αγορά), 

διαπνέονται από μια διαχειριστική και τεχνοκρατική αντίληψη για τον καπιταλισμό, ο 

οποίος πιστεύουν ότι μπορεί να δουλέψει ορθολογικότερα και αποτελεσματικότερα με τη 

επιλεκτική παρέμβαση των τεχνοκρατών του κράτους, απομακρύνονται από τις κατά 

παράδοση κοινωνικές και πολιτικές αναφορές τους όπως η εργατική τάξη και τα συνδικάτα 

και από τον ρόλο που αυτές έπαιζαν στην κατανόηση τους και στα πολιτικά τους 

προτάγματα και μετά την εγκατάλειψη των πολιτικών πλήρους απασχόλησης, το νέο είδος 

σοσιαλιστών φαίνεται να αποδέχεται τα υψηλά ποσοστά ανεργίας ενώ τα μέτρα τα οποία 

υιοθετεί για την αντιμετώπισή της εξυπηρετούν είτε τις απαιτήσεις για ευελιξία στην αγορά 

εργασίας, είτε την απλή διαχείρισή της και πρόληψη των κοινωνικών συνεπειών της.  

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαίως κάποιοι αναρωτιούνται αν τα 

σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν υποταχθεί πλήρως στο ηγεμονικό ρεύμα του 

νεοφιλελευθερισμού και αν έχουν διαφορές. Οι διαφορές τους με τα κόμματα της δεξιάς 

εστιάζονται στην ένταση, την έκταση και τη διαδικασία υλοποίησης των πολιτικών και όχι 

τόσο σε διαφορές πολιτικής και στόχων.29  

 Η αμηχανία η οποία περιέβαλλε τη σοσιαλδημοκρατία μετά την κρίση του 

μεταπολεμικού τύπου κοινωνικής οργάνωσης τα οδήγησε στο να αποδεχθούν το Θατσερικό 
                                                 
28 ΙΣΤΑΜΕ: Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Προκλήσεις και Προοπτικές, εκδόσεις ΙΣΤΑΜΕ, Αθήνα 2001, 

σελ 40. 
29 Για παράδειγμα, οι διαφορές εντοπίζονται στους ρυθμούς και τις μεθόδους αποκρατικοποίησης και όχι στο 

αν μια τέτοια στρατηγική είναι σκόπιμη. Το ίδιο συμβαίνει και στους τομείς της απασχόλησης, των 

εργασιακών δικαιωμάτων, τον χαρακτήρα και τις στοχεύσεις των κοινωνικών παροχών και σε όλο σχεδόν το 

φάσμα της πολιτικής.   
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δόγμα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και οι προτάσεις τους να μην έχουν διαφορές 

στόχων αλλά έντασης.  

 

 Προβλήματα που εμφανίζονται για τη νέα σοσιαλδημοκρατία με βάση τα νέα 

δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί  

 

Τα προβλήματα που αναδύθηκαν για το πώς η σοσιαλδημοκρατία θα επιβιώσει στο νέο 

περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί είναι αρκετά. Σύμφωνα με τον Anthony Giddens η 

σοσιαλδημοκρατία πρέπει να αντιμετωπίσει πέντε διλήμματα, το ζήτημα της 

παγκοσμιοποίησης, τον ατομισμό, το ότι αριστερά και δεξιά συγκλίνουν, το ζήτημα του 

πολιτικού φορέα και τα οικολογικά προβλήματα.30   

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την παγκοσμιοποίηση, κάποιοι δηλαδή 

υποστηρίζουν ότι υπάρχει και έχει προχωρήσει αισθητά και κάποιοι υποστηρίζουν το 

αντίθετο. Η αλήθεια είναι ότι με την άνοδο και επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού η 

παγκοσμιοποίηση γίνεται αντιληπτή ως οικονομικό φαινόμενο και αφορά σχέσεις που 

καλύπτουν όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα οι εθνικές οικονομίες και κατ’ επέκταση οι 

τοπικές να είναι όλο και λιγότερο σημαντικές με τον ρόλο των παγκόσμιων χρηματαγορών 

να διευρύνεται ολοένα και περισσότερο.  

Δεν μπορούμε να αψηφήσουμε τον ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση του 

φαινομένου της παγκοσμιοποίησης καθώς οι αποστάσεις έχουν μικρύνει και η επανάσταση 

στις τηλεπικοινωνίες δημιουργεί νέα δεδομένα.  

Σύμφωνα με όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, 

παρατηρούμε ότι αυτή διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή ζωή των ανθρώπων 

και μεταμορφώνει τους θεσμούς των κοινωνιών κάνοντας το ρόλο του εθνικού κράτους να 

μοιάζει λιγότερο σημαντικός. 

Με την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού και την ανάπτυξη του κυρίαρχου ρόλου τον 

οποίο έχει η ελεύθερη αγορά διαμορφώθηκε ο ατομισμός ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με 

την έννοια της αλληλεγγύης που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της σοσιαλδημοκρατίας. 

Ο νέος ατομισμός που αναπτύχθηκε συνδέεται με την υποχώρηση της παράδοσης και των 

εθίμων από τη ζωή και όταν δεν ταυτίζεται με τον εγωισμό, κατά τον Giddens, δεν αποτελεί 

απειλή για την κοινωνική αλληλεγγύη. Επομένως, η νέα σοσιαλδημοκρατία πρέπει να βρει 

μια νέα ισορροπία ανάμεσα στα άτομα και τις συλλογικές ευθύνες. Όμως, για τη νέα 

σοσιαλδημοκρατία δεν είναι το κράτος το οποίο θα διαμορφώσει εκείνο το πλαίσιο 
                                                 
30 Giddens Anthony: Ο Τρίτος Δρόμος. Η ανανέωση της Σοσιαλδημοκρατίας, εκδόσεις Πόλις, 1998, σελ 47. 
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αλληλεγγύης μέσα στην κοινωνία. Αυτό που θα κάνει είναι να περάσει κάποιες αξίες μέσα 

σε αυτή και οι πολίτες να αναπτύξουν την κουλτούρα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της 

εθελοντικής δράσης. Βέβαια, η κοινωνική αλληλεγγύη που αναπτύσσεται μέσα στην 

κοινωνία δεν μπορεί να εμφανιστεί από τη μια μέρα στη άλλη. Σύμφωνα με την έρευνα των 

Juha Kaariainen και Heikki Lehtonen31 η εθελοντική δράση και η αλληλεγγύη μέσα στην 

κοινωνία σαν νόρμα φαίνεται να αναπτύσσεται αποτελεσματικότερα σε συστήματα όπου το 

κράτος παίζει βασικό ρόλο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.  

Τη δεκαετία του ’90 φάνηκε καθαρά ότι Αριστερά και Δεξιά συγκλίνουν και πάλι. Αυτό 

είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν όταν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Δεξιά για να 

επιβιώσει υιοθέτησε ορισμένες αξίες της Αριστεράς αποδεχόμενη το βασικό πλαίσιο του 

κράτους πρόνοιας. Τώρα έχει συμβεί το αντίθετο. Κάτω από το φάσμα των νέων αλλαγών, 

της κυριαρχίας του νεοφιλελεύθερου δόγματος και της αποτυχίας των κεϋνσιανών 

πολιτικών, η νέα σοσιαλδημοκρατία, όπως ονομάστηκε, στράφηκε προς τα δεξιά και κανείς 

αριστερός δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η αριστερά δεν είναι αυτό που ήταν στο παρελθόν.32 

Η μαρξιστική αριστερά επιθυμούσε την ανατροπή του καπιταλισμού και την 

αντικατάστασή του με ένα άλλο σύστημα, οι σοσιαλδημοκράτες από κάποια στιγμή και μετά 

πίστευαν ότι ο καπιταλισμός διαμορφωνόταν σε σοσιαλισμό κάτω από την αιγίδα του 

κράτους πρόνοιας και οι νέοι σοσιαλδημοκράτες εστιάζονται κυρίως στο βαθμό που πρέπει 

κανείς να διαχειρίζεται τον καπιταλισμό. Ενώ στις πρώτες δύο περιπτώσεις είναι σαφές ότι 

υπάρχει ιδεολογική διαφορά ανάμεσα σε Αριστερά και Δεξιά στην τελευταία φαίνεται ότι 

αυτή η διαφορά ατονίζει αρκετά παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι σοσιαλδημοκράτες 

θέλουν να διατηρήσουν τις δαπάνες για την πρόνοια σε υψηλά επίπεδα.  

Το ζήτημα του πολιτικού φορέα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη σύγχρονη 

κοινωνία με δεδομένη την ασάφεια και την αποστροφή που υπάρχει προς την πολιτική. Τα 

σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν χάσει τον αρχικό τους χαρακτήρα των κοινωνικών 

κινημάτων και πλέον περιορίζονται στη προσπάθεια κατάκτησης και διαχείρισης της 

εξουσίας. Έχοντας πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα δεν εκπροσωπούν κάποια συγκεκριμένη 

τάξη και με δεδομένη την εξασθένηση του κράτους πρόνοιας ο εθελοντισμός και η 

αποπολιτικοποίηση εμφανίζονται ως κύρια κοινωνικά χαρακτηριστικά.  

                                                 
31 Kaariainen Juha, Lehtonen Heikki: The Variety of Social Capital in Welfare State Regimes – A Comparative 

Study of 21 Countries in Europeans’ Sociological Association ‘European Societies’ Volume 8, Routledge 

November 1 2006 pg 43. 
32 Norberto Bobbio: Δεξιά και Αριστερά, εκδόσεις Πόλις 1995, σελ. 66.  
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Τέλος, τα οικολογικά ζητήματα έχουν μπει στην ατζέντα των σοσιαλδημοκρατικών 

κομμάτων ενώ παλαιότερα δεν αποτελούσαν αντικείμενο πολιτικής έμφασης. Τα οικολογικά 

προβλήματα αποτελούν παγκόσμια προβλήματα και αν δεν παρθούν συλλογικές αποφάσεις 

και δεν αναπτυχθεί το οικολογικό αίσθημα στην κοινωνία η ανθρωπότητα θα γνωρίσει 

πολλά περισσότερα προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζει σήμερα, οπότε η πολιτική 

πρέπει να στρέφεται σε δράσεις για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.  

 

 Ο τρίτος δρόμος 

 

Ο τρίτος δρόμος εμφανίστηκε ως εκείνη η εναλλακτική η οποία θα έδινε και πάλι 

ιδεολογικό στίγμα στη σοσιαλδημοκρατία μετά την αρχική αμηχανία που προκάλεσε η 

κατάρρευση της μεταπολεμικής κοινωνικής οργάνωσης και η άνοδος του 

νεοφιλελευθερισμού. Είχε ως στόχο να αποτελέσει ιδεολογική διέξοδο συνδυάζοντας 

πολιτικές που θα προέρχονταν από αντιτιθέμενους χώρους καθώς προσπαθούσε να 

συνδυάσει πολιτικές από την Αριστερά και από τη Δεξιά. Οι προσεγγίσεις του τρίτου 

δρόμου αντιμετωπίστηκαν ως ένας κεντρώος συμβιβασμός μεταξύ του φιλελευθερισμού της 

αγοράς και της σοσιαλδημοκρατίας. Βέβαια, οι υποστηρικτές του τρίτου δρόμου συχνά 

αναφέρουν ότι αυτός αποτελεί μια σύνθεση αντιτιθέμενων προτάσεων, ξεχωριστή και 

ανώτερη από αυτές και όχι έναν απλό συμβιβασμό ή μια μίξη.33 Ο όρος τρίτος δρόμος έχει 

χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε διάφορες περιπτώσεις όπως στην εφαρμογή κεϋνσιανών 

πολιτικών αλλά και στο New Deal του Ρούσβελτ όμως δεν υπάρχει μια πλήρης εικόνα για τη 

σημασία αυτής της έννοιας. Έχει δοθεί σ’ αυτήν μια τεράστια ποικιλία ερμηνειών και 

υιοθετήθηκε από ηγέτες πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους όπως ο Μουσολίνι, ο 

συνταγματάρχης Καντάφι, ο Ανδρέας Παπανδρέου και από δόγματα τόσο αντιθετικά όπως ο 

φασισμός, ο Τροτσκισμός, ο ευρωκομμουνισμός και τελικά ο σοσιαλισμός. Στη σύγχρονη 

μορφή του έχει χρησιμοποιηθεί από το Εργατικό Κόμμα της Μ. Βρετανίας υπό τον Τόνυ 

Μπλερ, στο Εργατικό κόμμα της Αυστραλίας, στο Εργατικό κόμμα της Νέας Ζηλανδίας και 

αλλού.   

 Ο Μπλερ ανέφερε ότι «ο Τρίτος δρόμος αντιπροσωπεύει την εκσυγχρονισμένη 

σοσιαλδημοκρατία, αφοσιωμένη στη δέσμευσή της για κοινωνική δικαιοσύνη και στους 

στόχους της κεντροαριστεράς, αλλά ταυτόχρονα είναι ευέλικτη, καινοτόμος και 

προωθημένη ως προς τα μέσα για την πραγματοποίηση των στόχων. Βασίζεται στις αξίες 

                                                 
33 Reginald Dale: Thinking Ahead / Commentary: What the 'Third Way' Is Really About, 

http://www.nytimes.com/2000/04/04/business/worldbusiness.htm 
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που καθοδήγησαν την προοδευτική πολιτική για περισσότερο από έναν αιώνα – τη 

δημοκρατία, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, το αμοιβαίο χρέος και τον διεθνισμό. Αλλά 

πρόκειται για έναν τρίτο δρόμο διότι κινείται αποφασιστικά πέρα από την προκατειλημμένη 

με τον κρατικό έλεγχο, την υψηλή φορολογία και τα συμφέροντα των παραγωγών Παλιά 

Αριστερά και πέρα από μια Νέα Δεξιά που αντιμετωπίζει τις δημόσιες επενδύσεις και συχνά 

τις σπουδαιότερες αντιλήψεις για την κοινωνία και τον συλλογικό μόχθο σαν κάτι ζημιογόνο 

που πρέπει να εξαλειφθεί»34. 

Τη δεκαετία του ’90 ο όρος τρίτος δρόμος μπορεί να οριστεί ως «κάτι διαφορετικό και 

ξεχωριστό από τον φιλελεύθερο καπιταλισμό με την σταθερή πίστη του στα προτερήματα 

της ελεύθερης αγοράς και τον δημοκρατικό σοσιαλισμό με την απαίτηση για διοίκηση και 

έλεγχο από το κράτος. Ο τρίτος δρόμος υποστηρίζει την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα 

και τη δημιουργία ευημερίας όπως επίσης υποστηρίζει την μεγαλύτερη κοινωνική 

δικαιοσύνη με το κράτος να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξή της. Σύμφωνα με 

τα λεγόμενα του Anthony Giddens από το LSE ο τρίτος δρόμος απορρίπτει ολοκληρωτικά 

τον σοσιαλισμό καθώς και τον παραδοσιακό νεοφιλελευθερισμό».35  

Σύμφωνα με τον Anthony Giddens, ο γενικός στόχος της πολιτικής του τρίτου δρόμου 

πρέπει να είναι το να συνδράμει τους πολίτες να χαράξουν την πορεία τους ανάμεσα από τις 

μεγάλες επαναστάσεις των καιρών μας: την παγκοσμιοποίηση, τις αλλαγές που επέρχονται 

στην προσωπική ζωή και τη σχέση μας με τη φύση.36 

Η ιδεολογία αυτή θέλει τους σοσιαλδημοκράτες να εγκαταλείπουν τις πολιτικές 

προστατευτισμού , πολιτικού και οικονομικού, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το ελεύθερο 

εμπόριο αποτελεί μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και μη παραγνωρίζοντας ότι οι κίνδυνοι 

που αυτό μπορεί να προκαλέσει θα αντισταθμιστούν από την έμφαση στην κοινωνική 

δικαιοσύνη και στην αναγνώριση ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη 

κοινωνία εκφεύγουν από το παραδοσιακό δίπολο Αριστεράς και Δεξιάς.  

Η παλαιά σοσιαλδημοκρατία είχε την τάση να αντιμετωπίζει τα δικαιώματα χωρίς 

υποχρεώσεις ενώ η νέα σοσιαλδημοκρατία υιοθετεί το δόγμα ότι μαζί με την εξάπλωση του 

ατομισμού θα πρέπει να επέλθει και επέκταση των υποχρεώσεων του ατόμου προς το 

κράτος και την κοινωνία. Εδώ, η νέα σοσιαλδημοκρατία εντοπίζει και έναν από τους λόγους 

                                                 
34 Tony Blair: Ο Τρίτος Δρόμος. Μια νέα πολιτική για το νέο αιώνα, στο «Νέα Σοσιαλδημοκρατία. 

Περιεχόμενα Πολιτικής, Θεσμοί, Οργανωτικές Δομές», επιμέλεια: Ηλίας Κατσούλης, εκδόσεις Σιδέρης, 2002, 

σελ. 427 
35 BBC, 1999, What is the Third Way? http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/458626.stm 
36 Giddens Anthony: Ο Τρίτος Δρόμος. Η ανανέωση της Σοσιαλδημοκρατίας, εκδόσεις Πόλις, 1998, σελ. 94  
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κατάρρευσης της πολιτικής της παραδοσιακής σοσιαλδημοκρατίας, ότι το κράτος παρείχε 

τόσα δικαιώματα χωρίς να ακολουθούνται από υποχρεώσεις κάτι που δεν του επέτρεπε να 

ανταπεξέλθει οικονομικά.  

Επιπλέον, για τον τρίτο δρόμο και τη νέα σοσιαλδημοκρατία σημαντικό στοιχείο 

αποτελεί το να διέπεται η κοινωνία από δημοκρατικούς κανόνες καθώς μόνο μέσω της 

δημοκρατίας θα εδραιωθεί η νόμιμη εξουσία σε έναν κόσμο που η παράδοση και τα έθιμα 

υποχωρούν.  

Συνοπτικά, οι αξίες που υιοθετεί ο τρίτος δρόμος είναι η ισότητα, η προστασία των 

αδυνάτων, η ελευθερία ως αυτονομία, κανένα δικαίωμα χωρίς υποχρεώσεις, καμία εξουσία 

χωρίς δημοκρατία, κοσμοπολίτικη πολυφωνία και φιλοσοφικός συντηρητισμός.37  

 

Κράτος και κοινωνία των πολιτών 

 

Προτάσεις για ενίσχυση της δημοκρατίας 

 

Οι προτάσεις του τρίτου δρόμου μιλούν, όπως είδαμε και παραπάνω, για ενισχυμένη 

δημοκρατία. Για την επίτευξή της θα πρέπει το κράτος να ανταποκρίνεται δομικά με την 

παγκοσμιοποίηση κι αυτό θα το επιτύχει μέσω της αποκέντρωσης. Επιπλέον, το κράτος για 

να διευρύνει το πλαίσιο της δημόσιας σφαίρας θα πρέπει να προχωρήσει σε συνταγματική 

αναθεώρηση που θα στοχεύει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και δεκτικότητα και να εισάγει νέες 

εγγυήσεις κατά της διαφθοράς.38 

Μια διοικητική μεταρρύθμιση κρίνεται αναγκαία για να ενισχύσουν τα κράτη την 

διοικητική τους αποτελεσματικότητα κι έτσι να κερδίσουν την αξιοπιστία που τους λείπει. 

Αυτό θα επιτευχθεί με την εισαγωγή, σε αντίθεση με την παλαιά σοσιαλδημοκρατία, 

επιχειρηματικών πρακτικών στον δημόσιο τομέα έτσι ώστε να αξιοποιηθούν όλες εκείνες οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να είναι αποδοτική.  

Η δημοκρατία μπορεί να ενισχυθεί μέσω της τεχνολογίας και να αποκτήσει έναν πιο 

άμεσο χαρακτήρα, οπότε οι κυβερνήσεις των νέων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητές της έτσι ώστε να διεξάγουν ηλεκτρονικά 

δημοψηφίσματα, για παράδειγμα, και να φέρουν έτσι τον πολίτη πιο κοντά με την 

κυβέρνηση και τους δημοκρατικούς θεσμούς.  

                                                 
37 Giddens Anthony: Ο Τρίτος Δρόμος. Η ανανέωση της Σοσιαλδημοκρατίας, εκδόσεις Πόλις, 1998, σελ. 96 
38 στο ίδιο, σελ 105  



 32

Ο κοσμοπολιτισμός και η ανάλυση κινδύνων αποτελούν δύο βασικές έννοιες στην 

ιδεολογία της νέας σοσιαλδημοκρατίας. Ο κοσμοπολιτισμός είναι σημαντικός καθώς ο 

εκδημοκρατισμός δεν πρέπει να γίνει μόνο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο αλλά σε ανώτερο 

επίπεδο και η ανάλυση κινδύνων θα βοηθήσει στην πρόληψη των όποιων κινδύνων 

ενυπάρχουν από την εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και της παγκοσμιοποίησης.  

 

Η κοινωνία των πολιτών 

 

Η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της 

πολιτικής της νέας σοσιαλδημοκρατίας. Η μεταρρύθμιση του κράτους αποτελεί πρωταρχική 

πολιτική της που θα αποσκοπεί στη συνεργασία της κυβέρνησης με την κοινωνία των 

πολιτών καθώς μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών θα προάγει και μια ισχυρή κοινωνική 

πολιτική σύμφωνα με τη νέα αντίληψη. Η άποψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με διαφορετικές 

απόψεις που διατυπώνονται για την κοινωνία των πολιτών όπως είναι αυτή του David 

Harvey ο οποίος πιστεύει ότι όταν εμφανίζονται οι προτάσεις για ισχυρή κοινωνία των 

πολιτών το κράτος αποσύρει τις ευθύνες του ως προς την κοινωνική πολιτική και δεν 

εστιάζει σε αυτές.39  

Η κοινωνία των πολιτών η οποία πλέον έλκει τόσο τους σοσιαλδημοκράτες όσο και τους 

φιλελεύθερους είναι «ένας ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη, ένα 

πλέγμα διαδράσεων ανάμεσα σε εθελοντικές οργανώσεις, όπως είναι οι οργανωμένες 

εκκλησίες, οι λέσχες, οι σχολές, οι επαγγελματικές ενώσεις κτλ».40  

Κράτος και κοινωνία των πολιτών πρέπει να δρουν από κοινού διευκολύνοντας και 

ελέγχοντας ο ένας τον άλλο με τις κυβερνήσεις να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανανέωση 

της κουλτούρας της κοινωνικότητας, σύμφωνα με τη νέα σοσιαλδημοκρατία. Εναποθέτονται 

λοιπόν τα προβλήματα της έλλειψης αλληλεγγύης, των υψηλών επιπέδων 

εγκληματικότητας, των διαζυγίων και των διαλυμένων οικογενειών όχι μόνο στο κράτος 

αλλά και στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας αλληλεγγύης, συλλογικότητας, κοινωνικότητας 

και συνεργατικότητας. Περισσότερες δηλαδή πρωτοβουλίες στους πολίτες έτσι ώστε να 

γίνουν ενεργοί και να μην έχουν παθητικό ρόλο όπως στο κεϋνσιανό κράτος πρόνοιας. 

Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι το κράτος πρόνοιας μπορεί να έχει διευρυμένες 

αρμοδιότητες κάτι που μας φανερώνει και η έρευνα των Kaariainen Juha και Lehtonen 

                                                 
39 Harvey David: Νεοφιλελευθερισμός, ιστορία και παρόν, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2006, σελ 113. 
40 Καρκατσούλης Παναγιώτης: Το Κράτος σε Μετάβαση. Από τη «διοικητική μεταρρύθμιση» και το «νέο 

δημόσιο μάνατζμεντ» στη «διακυβέρνηση», εκδόσεις Σιδέρης, 2004, σελ. 277. 
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Heikki που αναφέρθηκε παραπάνω, όπου στα κράτη με ενισχυμένη παρέμβαση του κράτους 

καλλιεργείται συνάμα και η κουλτούρα της προσωπικής προσφοράς από τους πολίτες.  

Δημιουργώντας τις συνθήκες που περιγράψαμε θα αναπτυχθεί το αίσθημα της 

κοινότητας και φυσικά το αίσθημα της εθελοντικής προσφοράς. Οι άνθρωποι που δεν 

συμμετέχουν σε κοινωνικές δράσεις είναι αυτοί των κατώτερων στρωμάτων και αυτό που 

πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να ανανεώσει τις τοπικές κοινότητες και να τις ενισχύσει 

μέσα από την ενθάρρυνση του τοπικού επιχειρηματικού πνεύματος.  

Το κράτος, σύμφωνα με τον τρίτο δρόμο, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την 

κοινωνία των πολιτών και να την καταπνίξει. Θα πρέπει η κοινωνία των πολιτών να 

προφυλάσσεται από την ασφυκτική κρατική παρουσία και το κράτος να προστατεύει τα 

άτομα από τα αντικρουόμενα συμφέροντα αλλά να μην διαχυθεί μέσα στην κοινωνία των 

πολιτών γιατί «εάν το κράτος είναι παντού, δεν είναι πουθενά».41 Αυτή η διατύπωση 

φανερώνει τη διαφοροποίηση των παλαιών σοσιαλδημοκρατών από τους νέους καθώς για 

τους παλαιούς το κράτος έπαιζε βασικό ρόλο στην κοινωνία. Βέβαια, το πρότυπο που 

διατυπώνεται εδώ έχει μάλλον τον χαρακτήρα του αγγλοσαξονικού κράτους πρόνοιας και 

δεν αντικατοπτρίζει τόσο άλλους τύπους κοινωνικών κρατών και γι αυτό εφαρμόστηκε σε 

μεγάλο βαθμό από τους Εργατικούς του Τόνυ Μπλερ.  

Ως προς την καταπολέμηση του εγκλήματος, η νοοτροπία η οποία εκφράζεται από τους 

θιασώτες του τρίτου δρόμου είναι ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί μέσα από τη συνεργασία 

των πολιτών με μια αστυνομία με ανθρώπινο πρόσωπο και με τις επιχειρήσεις οι οποίες 

μπορούν να βοηθήσουν από την πλευρά τους, μέσω κάποιων φορολογικών ελαφρύνσεων, 

για επενδύσεις και αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων περιοχών. Για να πετύχουν αυτές οι 

στρατηγικές θα πρέπει να συνυπολογίζεται ο κοινωνικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση 

αλλά και οι αιτίες που συμβαίνει το οποιοδήποτε γεγονός μέσα στην κοινωνία. Τέλος, στο 

πεδίο της οικογενειακής πολιτικής στόχος είναι η εξασφάλιση συνθηκών για την βελτίωση 

της οικογενειακής ζωής μέσω κρατικών παρεμβάσεων όπως είναι η χρηματική υποστήριξη 

αλλά και τον εκδημοκρατισμό των σχέσεων.42  

Οι ιδεολογικοί αυτοί στοχασμοί επηρέασαν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και 

ιδιαίτερα το Εργατικό Κόμμα της Μ. Βρετανίας, τα οποία υιοθέτησαν, άλλα περισσότερο 

                                                 
41 Giddens Anthony: Ο Τρίτος Δρόμος. Η ανανέωση της Σοσιαλδημοκρατίας, εκδόσεις Πόλις, 1998, σελ. 122  
42  Αναλυτικά γι αυτό το ζήτημα βλέπε: Sevenhuijen Selma: Caring in the third way: the relation between 

obligation, responsibility and care in Third Way discourse, in Critical Social Policy, London, Thousand Oaks 

and New Delhi: Sage Publications 2000. 
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και άλλα λιγότερο, παρόμοιες πολιτικές καθώς προσπαθούσαν να προσαρμοστούν σε έναν 

κόσμο που έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες. 

 

 

 

Κοινωνικό κράτος επενδύσεων 

 

Για τη νέα σοσιαλδημοκρατία πρέπει η κυβέρνηση να στηρίξει την επιχειρηματικότητα 

και να κάνει επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους. Υποστηρίζεται η δημιουργία μιας 

μικτής οικονομίας μέσω της συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού εκμεταλλευόμενη τον 

δυναμισμό των αγορών, έχοντας όμως στόχο την εξισορρόπηση του οικονομικού στοιχείου 

με το μη οικονομικό στην κοινωνική ζωή.  

Η νέα σοσιαλδημοκρατία θέλει τους πολίτες να αναλαμβάνουν κινδύνους τόσο στη 

σφαίρα της διακυβέρνησης όσο και στη σφαίρα της επιχειρηματικότητας με παράλληλη 

ύπαρξη προστασίας σε περίπτωση αποτυχίας. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια αναδιανομή 

δυνατοτήτων με την καλλιέργεια του ανθρώπινου δυναμικού να αντικαθιστά την «κατόπιν 

εορτής» αναδιανομή.43 

Η έννοια της ισότητας έχει διαφορετικό περιεχόμενο για τους νέους σοσιαλδημοκράτες 

αφού μιλάνε για ισότητα ως συμπερίληψη, με την συμπερίληψη να αναφέρεται στην 

ιδιότητα του πολίτη, στα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που κάθε μέλος 

της κοινωνίας πρέπει να έχει αλλά και στις ευκαιρίες που πρέπει να διαθέτει όπως επίσης και 

στη συμμετοχή του στη δημόσια σφαίρα44. Άρα, γίνεται αντιληπτή σε αυτό το σημείο η 

αλλαγή του όρου σε σχέση με παλαιότερα και η έμφαση πλέον στις ευκαιρίες και στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχει. Η πρωτοβουλία του κάθε ατόμου 

βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης στα πλαίσια της ατομικιστικής κοινωνίας 

στην οποία βρίσκεται καθώς ακόμα και για να απολαμβάνει τα δικαιώματά του θα πρέπει να 

τηρεί κάποιες υποχρεώσεις. Η δράση του κράτους για την αποκατάσταση της ισότητας μέσω 

της αναδιανομής και της παροχής δικαιωμάτων σε όλους φαντάζει κάτι ξεπερασμένο και 

ανεφάρμοστο γι αυτούς.  

Η έμφαση στην εκπαίδευση αποτελεί μια από τις βασικές στρατηγικές των νέων 

σοσιαλδημοκρατών καθώς κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη των υφιστάμενων δεξιοτήτων και 

η καλλιέργεια νέων οι οποίες είναι απαραίτητες σε μια κοινωνία που η τεχνολογική 

                                                 
43Giddens Anthony: Ο Τρίτος Δρόμος. Η ανανέωση της Σοσιαλδημοκρατίας, εκδόσεις Πόλις, 1998, σελ 141 
44 Είναι ο λεγόμενος φιλελευθερισμός των πολιτών  
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ανάπτυξη εξελίσσεται συνεχώς. Έτσι, με έμφαση στην εκπαίδευση και ολοκληρωμένο 

επαγγελματικό σχεδιασμό και προσανατολισμό θα μπορούν οι πολίτες να ανταποκριθούν 

στα νέα δεδομένα.  

Για την καταπολέμηση της φτώχειας ο τρίτος δρόμος δίνει έμφαση στην ενθάρρυνση 

των πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο και η αντίληψη ότι τα άτομα δεν πρέπει να αφήνονται 

να αδρανούν μέσα σε ένα τέλμα κρατικών ενισχύσεων που πιθανόν να εντείνει τον 

αποκλεισμό τους αποτελεί ξεκάθαρη διαφοροποίηση με το παρελθόν. Η ενίσχυση της 

τοπικής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι πολύ σημαντική αλλά φτάνει μόνο αυτή για την 

καταπολέμηση της φτώχειας; Μήπως πρέπει να εξεταστούν κι άλλοι παράγοντες που 

προκαλούν τη φτώχεια όπως είναι η εκμετάλλευση από το άκρατο καπιταλιστικό σύστημα 

και η δημιουργία ανισοτήτων μέσω της υπερσυσσώρευσης πλούτου σε λίγους; Ο τρίτος 

δρόμος αναφέρει κάποιες προτάσεις για λύσεις προβλημάτων όπως είναι η φτώχεια αλλά η 

πηγή αυτών δεν είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι και οι κοινότητες αλλά το σύστημα το οποίο 

δημιουργεί ανισότητες. Χωρίς την κρατική παρέμβαση λοιπόν και μια στοιχειώδη 

αναδιανομή με παράλληλες ενισχύσεις στα χαμηλά στρώματα είναι δύσκολο να 

καταπολεμηθούν τέτοιου είδους προβλήματα. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην κοινωνική 

δικαιοσύνη και την ατομική ελευθερία καθώς η επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης 

προϋποθέτει την κοινωνική αλληλεγγύη και την προθυμία να υποταχθούν οι ατομικές 

απαιτήσεις, οι ανάγκες και οι επιθυμίες στο σκοπό ενός γενικότερου κανόνα όπως είναι η 

ισότητα. 

 

Κοινωνία θετικής πρόνοιας 

 

Το κράτος πρόνοιας όπως αναφέρθηκε παραπάνω έχει τις ρίζες του βαθιά στο χρόνο45 

και αναπτύχθηκε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ως μια μέση λύση απέναντι στο 

laissez fair και τον παραδοσιακό σοσιαλισμό. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

σοσιαλδημοκράτες και χριστιανοδημοκράτες είχαν αποδεχθεί από κοινού αυτή τη μορφή 

του κράτους. Στη συνέχεια όμως και με την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού αντίθετες 

απόψεις ως προς την ύπαρξή του διατυπώθηκαν.  

Η πολιτική του τρίτου δρόμου ως προς το κράτος πρόνοιας αποδέχεται ορισμένες από 

τις επικρίσεις της Δεξιάς εναντίον του καθώς, για τη νέα αυτή θεώρηση, επειδή αυτό 

εξαρτάται από μια διανομή της ωφέλειας προς τα κάτω, είναι στην ουσία αντιδημοκρατικό 

                                                 
45 Η κλασσική μορφή του κράτους πρόνοιας λογίζεται το σύστημα που είχε δημιουργήσει ο Bismark στη 

Γερμανία.  
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και ενώ η κινητήρια δύναμή του είναι η κοινωνική προστασία και η μέριμνα, δεν αφήνει 

επαρκή χώρο για την προσωπική ελευθερία.46  

Λόγω του ότι το κράτος πρόνοιας αντιμετωπίζει πολλά οργανωτικά και γραφειοκρατικά 

προβλήματα το βασικό μειονέκτημά του είναι ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

χρηματοδοτικά. Στόχος λοιπόν του τρίτου δρόμου δεν είναι η αποδιάρθρωση του κράτους 

πρόνοιας, όπως είναι των νεοφιλελεύθερων, αλλά να ακολουθήσει πολιτικές ως προς την 

ανοικοδόμησή του και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Για να το πετύχει αυτό 

κάνει λόγο για θετική πρόνοια για την επίτευξη της οποίας θα συμβάλλουν τα άτομα και οι 

άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς επικρατεί η αντίληψη ότι από μόνη της η 

χρηματοδότηση από το κράτος δεν επαρκεί γιατί η πρόνοια δεν έχει μόνο οικονομικό 

χαρακτήρα. Η παροχή συμβουλών μπορεί να αντικαταστήσει σε κάποιες περιπτώσεις την 

ευθεία οικονομική στήριξη.  

Το κράτος λοιπόν, αναλαμβάνει δευτερεύοντα ρόλο και πλέον τη θέση του παίρνει η 

κοινωνία της πρόνοιας. Λαμβάνονται περισσότερες δράσεις από την κοινωνία των πολιτών 

για την παροχή πρόνοιας και γι αυτό την ονομάζουν θετική πρόνοια. Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να σημειώσουμε και πάλι την άποψη ότι δεν αναπτύσσονται αυτές οι δράσεις εύκολα 

χωρίς την ύπαρξη ενός κράτους πρόνοιας που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους πολίτες.47 

 

Στρατηγικές 

 

Ως προς την κοινωνική ασφάλιση τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύγχρονο 

κοινωνικό κράτος είναι πολλά, στον οικονομικό κυρίως τομέα, καθώς αυξάνεται ο 

γηράσκων πληθυσμός και η πληρωμή των συντάξεων καθίσταται δυσκολότερη για το 

κράτος. Οι στρατηγικές που προτείνει η νέα σοσιαλδημοκρατία είναι στρατηγικές 

συνδυασμού κρατικής και ιδιωτικής ασφάλισης αλλά και κατάργησης του σταθερού ορίου 

συνταξιοδότησης με δεδομένο ότι οι συνθήκες για τους ηλικιωμένους έχουν αλλάξει σε 

σχέση με το παρελθόν και όπως αναφέρει ο Giddens τα γηρατειά δεν θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως μια περίοδος δικαιωμάτων χωρίς υποχρεώσεις. Αυτές οι αναφορές ως 

προς την ασφάλιση καμία σχέση δεν έχουν με τον τρόπο που χειριζόταν παρόμοια ζητήματα 

                                                 
46 Ο Polanyi αναφέρει ότι υπάρχει μια καλή και μια κακή ελευθερία. Η κακή είναι η ελευθερία που επιτρέπει 

την απόκτηση υπέρμετρων κερδών, χωρίς την αντίστοιχη υπηρεσία προς την κοινωνία και η καλή είναι η 

ελευθερία του λόγου, της συνάθροισης, του συνέρχεσθε και συνεταιρίζεσθε και της επιλογής εργασίας. Όλες 

αυτές οι ελευθερίες ενυπάρχουν στο σύγχρονο σύστημα των ελεύθερων αγορών. Polanyi Κ.: The Great 

Transformation, Boston, Beacon Press 1954, pg 256-258. 
47 Αυτό διαπιστώνεται εύκολα αν δούμε τα στοιχεία για τις Σκανδιναβικές χώρες. 
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η παλαιά σοσιαλδημοκρατία. Τα μέτρα αυτά σαφώς και έχουν πιο δεξιό χαρακτήρα και 

ελλοχεύουν κινδύνους αν δεν διατυπωθούν με ακρίβεια και δεν προσεχθούν οι παράμετροι 

που επηρεάζουν τις εκάστοτε συνθήκες. Είναι πιθανό ένας άνθρωπος να μην θέλει να 

σταματήσει τη δουλειά του επειδή του αρέσει και θέλει να προσφέρει ακόμα περισσότερα 

μη νοιώθοντας τον εαυτό του ανίκανο, είναι εξίσου πιθανό όμως, και ίσως πολύ πιθανότερο, 

ένας άνθρωπος να μην σταματήσει να εργάζεται αν ξέρει ότι έχει χρέη που τον βαραίνουν 

και δεν μπορεί να τα ξεπληρώσει  βγαίνοντας στη σύνταξη. Ο ρόλος του κράτους είναι 

εντελώς περιορισμένος σε αυτό το σημείο καθώς σύμφωνα με του θιασώτες της παραπάνω 

θεωρίας ο άνθρωπος αυτός πήρε έναν κίνδυνο πάνω του και γι αυτό είναι υπεύθυνος, χωρίς 

το κράτος να πρέπει να κάνει κάτι για να τον βγάλει από αυτή τη δύσκολη θέση παρά μόνο 

να του δώσει την ευκαιρία να εργαστεί και να ταλαιπωρηθεί ακόμα περισσότερα χρόνια. 

Είναι φανερό, ότι αυτό το πρόβλημα δεν θα το αντιμετωπίσουν οι πιο εύποροι αλλά οι πιο 

φτωχοί άνθρωποι κι αν δεν υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας να τους προστατεύει καμιά 

κοινωνία των πολιτών δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα.  

Στο επίπεδο των επιχειρήσεων οι νέοι σοσιαλδημοκράτες υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να 

υπάρξει στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως των μικρών και των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων καθώς η επιχειρηματικότητα είναι η άμεση πηγή απασχόλησης. Η ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας θα γίνεται με αναδιάρθρωση του συστήματος πρόνοιας 

προκειμένου να καλύπτει ασφαλιστικά τις περιπτώσεις αποτυχίας των επιχειρηματικών 

εγχειρημάτων, με την ενθάρρυνση της δια βίου εκπαίδευσης, με τα προγράμματα δημοσίων 

κοινοπρακτικών συμβάσεων και με τη δημιουργία φιλικών προς την οικογένεια χώρων 

εργασίας.  
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Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
 

 Η ιστορία του κόμματος 

 

Οι πολιτικές και η ιδεολογία του Εργατικού Κόμματος της Μ. Βρετανίας μεταβλήθηκαν 

στο χρόνο όπως στο σύνολο σχεδόν της σοσιαλδημοκρατίας. Πριν φτάσουμε στη δεκαετία 

του ’90, όπου οι ιδέες του τρίτου δρόμου επηρέασαν δραστικά τους Νέους Εργατικούς, θα 

ανατρέξουμε σύντομα πίσω στο χρόνο για να εξετάσουμε την πορεία του Εργατικού 

Κόμματος από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Σε αυτή την πορεία φαίνεται ξεκάθαρα η 

μεταστροφή πολιτικής του κόμματος να ανταποκρίνεται στη μεταστροφή πολιτικής στο 

σύνολο της σοσιαλδημοκρατίας. 

Το εργατικό κόμμα της Αγγλίας ιδρύθηκε το 1900 και τα πρώτα χρόνια δεν απειλούσε 

εκλογικά τους φιλελεύθερους. Όταν όμως το 1916 αυτοί διασπάστηκαν, το Εργατικό Κόμμα 

έλαβε μέρος στο συνασπισμό που κυβερνούσε κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Τα επόμενα χρόνια το Εργατικό Κόμμα κατάφερε να οδηγηθεί στην εξουσία αλλά 

δεν μπορούσε να σχηματίσει ανεξάρτητη κυβέρνηση και χρειαζόταν την υποστήριξη των 

φιλελεύθερων, μη μπορώντας έτσι να προχωρήσει στις περισσότερο μεταρρυθμιστικές και 

σοσιαλιστικές προτάσεις του. Στη συνέχεια, από το 1931 μέχρι το 1945 παρέμεινε στην 

αντιπολίτευση αντιμετωπίζοντας εσωτερικά προβλήματα.  

Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το Εργατικό Κόμμα της Μ. Βρετανίας 

κέρδισε της εκλογές του 1945 με αρχηγό τον Κλήμεντ Άτλι και προχώρησε στις 

ριζοσπαστικότερες ίσως πολιτικές που εφαρμόστηκαν στη Μ. Βρετανία. Στόχος ήταν η 

καταπολέμηση της ανεργίας και στο επίκεντρό τους οι Εργατικοί είχαν ένα πρόγραμμα 

εθνικοποιήσεων. Οι Εργατικοί εθνικοποίησαν τις υπηρεσίες του ηλεκτρισμού, του γκαζιού, 

του σιδήρου και του χάλυβα, του σιδηροδρομικού συστήματος και της Τράπεζας της 

Αγγλίας.  

Από το 1951 μέχρι το 1963 το κόμμα παρέμεινε στην αντιπολίτευση ταλανισμένο από 

την κόντρα που είχε εμφανιστεί στο εσωτερικό του από τους μετριοπαθείς βουλευτές και 

τους ακροαριστερούς. 

Η μακροχρόνια παραμονή στην εξουσία και τα σκάνδαλα που ήρθαν στο φως ανέτρεψαν 

τους φιλελεύθερους με αποτέλεσμα οι Εργατικοί να κερδίσουν ξανά την εξουσία το 1964 με 

πρόεδρο τον Χάρολντ Ουίλσον και να προχωρήσουν στην υλοποίηση κοινωνικών αλλαγών 

όπως η νομιμοποίηση της ομοφυλοφιλίας και των αμβλώσεων και η απλοποίηση της 
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έκδοσης διαζυγίου. Το 1970 το Εργατικό Κόμμα έχασε τις εκλογές για να επανέλθει στην 

εξουσία μετά από δυο εκλογικές αναμετρήσεις και με οριακή πλειοψηφία το 1974.  

Το 1977 την ηγεσία του κόμματος αναλαμβάνει ο Τζέιμς Κάλαχαν ο οποίος κερδίζει και 

τις εκλογές του ίδιου χρόνου. Όμως, η οικονομική κατάσταση είχε χειροτερέψει και τα 

συνδικάτα οργανώθηκαν σε μαζικές απεργίες. Ο «χειμώνας της δυσαρέσκειας» όπως 

ονομάστηκε αυτή η περίοδος, είχε τα αίτιά του στην άρνηση της κυβέρνησης να αυξήσει 

τους μισθούς των εργαζομένων του δημοσίου τομέα. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα η χώρα 

να οδηγηθεί στις εκλογές το 1979 και το κόμμα να περάσει σε μια παρατεταμένη 

αντιπολιτευτική περίοδο.  

Μετά την ήττα και την άνοδο στην προεδρία του Μίκαελ Φουτ τέθηκε το ζήτημα της 

στροφής προς τα αριστερά για την αντιμετώπιση της θατσεροποίησης. Αυτό δημιούργησε 

διαφωνίες στο εσωτερικό του κόμματος με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν στελέχη που 

πρόσκεινταν στη δεξιά πτέρυγα του κόμματος. Το κόμμα κατέβηκε στις εκλογές του 1983 

με ένα από τα πιο αριστερά μανιφέστα στην ιστορία του, με προτάσεις όπως η αποχώρηση 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μαζική εθνικοποίηση και ο πλήρης πυρηνικός αφοπλισμός 

αλλά το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό οδηγώντας τον Φουτ σε παραίτηση.  

Ο Νηλ Κίνοκ διαδέχθηκε τον Φουτ στην ηγεσία του κόμματος και προχώρησε σε μια 

διαδικασία αλλαγής της εικόνας του με την απομάκρυνση των μαρξιστικών και 

ακροσοσιαλιστικών  τμημάτων. Μετά την μικρή άνοδο των ποσοστών του στις εκλογές του 

1987 ο Κίνοκ παρέμεινε στην προεδρεία και συνέχισε τη μετατόπιση προς το κέντρο 

αποσύροντας προτάσεις όπως η επανένωση της Ιρλανδίας, ο πυρηνικός αφοπλισμός και η 

αρνητική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απρόσμενη ήττα όμως στις εκλογές 

του 1992 οδήγησε τον Κίνοκ σε παραίτηση και στη ηγεσία ανήλθε ο  Τζον Σμιθ που πέθανε 

όμως το 1994 και δεν πρόλαβε να οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές.    

 

 Οι Νέοι Εργατικοί  

 

Μετά τον θάνατο του Τζον Σμιθ ανήλθε στην προεδρεία του κόμματος το Τόνυ Μπλερ ο 

οποίος και πραγματοποίησε σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές του τρίτου δρόμου που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Από πολλούς το Νέο Εργατικό Κόμμα θεωρήθηκε ως μια 

προσαρμοσμένη εκδοχή του θατσερισμού. Όπως είναι φυσικό, ήταν αδύνατο για το 

Εργατικό Κόμμα που κατέκτησε την εξουσία το 1997, να υιοθετήσει πολιτικές του 

παρελθόντος (εθνικοποιήσεις, κεϋνσιανός έλεγχος της ζήτησης, πλήρης απασχόληση) καθώς 

τα δεδομένα είχαν μεταστραφεί και ο νεοφιλελευθερισμός αποτελούσε κυρίαρχο δόγμα.  
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Η νέα αντίληψη για τη δημοκρατία εστιάζεται περισσότερο στο ρόλο του ατόμου στην 

κοινωνία των πολιτών και στο όφελος για τα περισσότερα άτομα από μια ισχυρή κοινωνία 

και παράλληλα προβάλει την ανάγκη για αποκέντρωση και μάχεται για την εδραίωση του 

πλουραλισμού.  

Ένα βασικό σημείο διαφοροποίησης από τον θατσερισμό και διατήρησης κάποιων 

στοιχείων της ιστορικής σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής παρά την φιλελευθεροποίηση, είναι 

η αύξηση των δημοσίων δαπανών για κάποιες προτεραιότητες κλειδιά για τους Νέους 

Εργατικούς, την Παιδεία και την Υγεία.48  

Στην οικονομική πολιτική ο στόχος ο οποίος αρχικά επετεύχθη ήταν η δημοσιονομική 

ισορροπία μέσω της οποίας έγινε εφικτή η ενίσχυση των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα 

και γενικότερα της κοινωνικής πρόνοιας. Το μεγάλο πλεονέκτημα πάντως της κυβέρνησης 

των Νέων Εργατικών ήταν ότι δεν αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα στην πραγματοποίηση 

της πολιτικής τους αφού η μεγάλη πλειοψηφία που διέθεταν τους επέτρεπε να κινηθούν 

προς τους στόχους που είχαν θέσει.  

Μια πολύ σημαντική παράμετρος η οποία χαρακτηρίζει τους Νέους Εργατικούς είναι η 

αναθεώρηση του Άρθρου ΙV το οποίο ανέφερε ότι πολιτική του κόμματος πρέπει να 

βασίζεται στις εθνικοποιήσεις. Ο στόχος των εθνικοποιήσεων δεν ήταν εφικτός από 

πρακτικής αλλά και ιδεολογικής πλευράς πλέον. Τα χρήματα από τις ιδιωτικοποιήσεις είχαν 

ήδη ξοδευτεί και η φιλοσοφία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είχε εμφυσηθεί στους πολίτες, 

επομένως ήταν αδιανόητο για τους Νέους Εργατικούς να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις 

εθνικοποιήσεις. Το συγκεκριμένο άρθρο όσο παρέμενε δεν ανταποκρινόταν στις πρακτικές 

του κόμματος και η αναθεώρησή του αποτέλεσε μια προσωπική νίκη του Τόνυ Μπλερ, η 

οποία ανταποκρινόταν στις σύγχρονες πρακτικές του κόμματος το οποίο δεχόταν την 

ιδιωτική πρωτοβουλία και την ύπαρξη ελεύθερης αγοράς. Από αυτό το σημείο είναι 

ξεκάθαρη η ιδεολογική στροφή του κόμματος που συντελέστηκε τη δεκαετία του ’90 αν και 

άρχισε να συντελείται σταδιακά από την περίοδο του Νέηλ Κίνοκ.  

 

Δημοσιονομική πολιτική 

 

Όπως όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της δεκαετίας του ’90 έτσι και το Εργατικό 

Κόμμα της Μ. Βρετανίας απέρριψε την κλασσική κεϋνσιανή οικονομική πολιτική. Αντίθετα, 

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ανέφερε ότι θα συνεχίσει την συντηρητική 

οικονομική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης για δυο ακόμη χρόνια και έθεσε δύο 

                                                 
48 Η αύξηση για την Παιδεία ανήλθε στο 5,1% και για την Υγεία στο 4,7%.  
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βασικούς κανόνες. Ο πρώτος ήταν ότι όλα τα τρέχοντα έξοδα θα χρηματοδοτούνταν μόνο με 

τα τρέχοντα έσοδα και νέα χρέη θα μπορούσαν να υπάρξουν μόνο για επενδύσεις και όχι για 

κατανάλωση. Ο δεύτερος ήταν ότι το νέο δημόσιο χρέος θα διατηρούνταν σε ένα σταθερό 

και μετριασμένο επίπεδο εξαρτώμενο από τον επιχειρηματικό κύκλο.  

Οι Νέοι Εργατικοί ξεκίνησαν να αναδιοργανώνουν το φορολογικό σύστημα έτσι ώστε οι 

άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα να παίρνουν ολική η μερική απαλλαγή φόρου.49 Την ίδια 

στιγμή οι φόροι στις επιχειρήσεις μειώθηκαν ακόμα περισσότερο και την περίοδο εκείνη 

αποτέλεσαν τους μικρότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι παραπάνω πολιτικές είχαν ως στόχο από τη μια πλευρά να αναζωογονήσουν την 

απασχόληση και από την άλλη να μειώσουν τις ανισότητες που δημιουργούνται μέσα στην 

κοινωνία από τα χαμηλά εισοδήματα.  

 

Πολιτική απασχόλησης 

 

Στόχος της πολιτικής των Νέων Εργατικών ήταν η μείωση της ανεργίας των νέων και 

για να επιτευχθεί αυτό οι πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν συνδύαζαν κίνητρα και 

καταναγκασμό. Από τη μια πλευρά δόθηκαν κίνητρα στους νέους για εργασία σε 

πριμοδοτούμενες θέσεις στο ιδιωτικό τομέα και περιορίστηκαν οι θέσεις στο δημόσιο με 

παράλληλες χρηματοδοτήσεις κρατικών προγραμμάτων κατάρτισης. Από την άλλη πλευρά 

τα ελεγκτικά μέτρα και τα απαιτούμενα κριτήρια για την πρόσληψή τους έγιναν πιο 

αυστηρά, συνοδευόμενα από σημαντικές μειώσεις στις κοινωνικές μετακινήσεις. Αυτά τα 

μέτρα είχαν ως στόχο να περιορίσουν τις περιπτώσεις που κάποιοι άνεργοι παρέμεναν 

ηθελημένα άνεργοι καθώς η δουλειά τους θα τους επέφερε λιγότερα χρήματα σε σχέση με 

το επίδομα που λάμβαναν.  

 

Κοινωνική πολιτική  

 

Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, η πολιτική των Νέων Εργατικών στόχευε σε ένα 

κατ’ ευφημισμόν κράτος πρόνοιας, περιορισμένο και ελάχιστα προστατευτικό, παρόμοιο 

δηλαδή με όσα ίσχυαν πριν το 1945. Υπήρξε φανερή υποχώρηση της σοσιαλδημοκρατικής 

ιδέας της συμπερίληψης όλων στην κοινωνική πολιτική. Επιβλήθηκαν πιο αυστηρά κριτήρια 

που θεωρήθηκαν απαραίτητα έτσι ώστε η κοινωνική πολιτική να πετύχει το στόχο της 

                                                 
49 Wolfgang Merkel: The Third Ways of Social Democracy, in ‘The Global Third Way Debate’ edited by 

Anthony Giddens, Polity Press 2001, pg 58.  
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παροχής κοινωνικής ασφάλειας σε όσους πραγματικά τη χρειάζονται παρόλο που αυτό 

μπορεί να κατηγορηθεί από πολλούς ότι προάγει τον κοινωνικό στιγματισμό.  

Σχετικά με το NHS (σύστημα Υγείας) έδωσαν έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών. Επιπλέον, τόνισαν την ανάγκη για μεταρρύθμιση και επενδύσεις και έθεσαν σε 

εφαρμογή το ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για την Υγεία από την ίδρυση του 

NHS.  

Τέλος, η κυβέρνηση καθιέρωσε κατώτατους μισθούς και συνδικαλιστικά δικαιώματα 

που ποτέ δεν είχαν υπάρξει στη χώρα. Υλοποίησε μεταρρυθμίσεις στην αποκέντρωση και τη 

Βουλή των Λόρδων. Ακόμη, αύξησε το ποσοστό του ΑΕΠ για την δημόσια Υγεία και την 

Παιδεία και αντιμετώπισε αποτελεσματικά την εγκληματικότητα, κάτι που παλιά εθεωρείτο 

αρμοδιότητα της Δεξιάς. 

Σε τελική ανάλυση, οι Νέοι Εργατικοί απέτυχαν να παρουσιάσουν μια πειστική πολιτική 

πρακτική έτσι ώστε να μειώσουν τους φόβους ότι το επιλεκτικό και στοχευμένο κράτος 

πρόνοιας δεν θα μετατραπεί σε ένα περιθωριακό κράτος για πολλούς και κατηγορούνται 

δικαιολογημένα από αριστερές φωνές που αντιπροσωπεύουν το καθολικό κράτος πρόνοιας 

που θα μειώνει τις ανισότητες.  

 

Θετικά και αρνητικά της πολιτικής των Νέων Εργατικών 

 

Στα θετικά μπορεί να καταλογιστεί η εγκατάλειψη των προστατευτικών μεθόδων που 

εμπόδιζε την οικονομική ανάπτυξη, η απορρύθμιση της αγοράς που μπορεί να οδηγήσει σε 

εξέλιξη των παλιών βιομηχανιών σε παροχή υπηρεσιών βασιζόμενη στη γνώση και η 

έμφαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη μάθηση που αναγνωρίζει την αξία του 

κοινωνικού κεφαλαίου και το ενεργοποιεί προς ίδιον όφελος αλλά και προς όφελος της 

κοινωνίας. 

Στα αρνητικά καταλογίζονται οι ανεπιθύμητες και απροσδιόριστες επιπτώσεις που 

μπορεί να έχει η εφαρμογή μονεταριστικών πολιτικών και η αποχώρηση του πολιτικού 

ελέγχου, η μη χρησιμοποίηση του φορολογικού συστήματος ως κύριο μοχλό αναδιανομής 

που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, η εισαγωγή της ευελιξίας 

που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω διακρίσεις για κάποιους εργαζόμενους καθώς 

μειώνεται ο ρόλος των συνδικάτων και τέλος, το επιλεκτικό κράτος πρόνοιας σε αυτούς που 
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χρειάζονται απαραίτητα βοήθεια το καθιστά αρκετά τρωτό στις απαιτήσεις για περαιτέρω 

μείωση των αρμοδιοτήτων του50.   

Τέλος, θέλοντας να κάνουμε μια αποτίμηση για το αν εφαρμόστηκε πλήρως το 

πρόγραμμα του τρίτου δρόμου όπως εκφράστηκε από τον Anthony Giddens παρατηρούμε 

ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτού και του Τόνυ Μπλερ. Ο Μπλερ αντιμετωπίζει 

διαφορετικά τον όρο παγκοσμιοποίηση και την άνοδο του ατομισμού καθώς δεν δίνει 

έμφαση, όπως ο Giddens, στους θεσμούς της παγκόσμιας διακυβέρνησης αλλά στην ανάγκη 

εμπέδωσης της παγκόσμιας οικονομίας της αγοράς. Ο Μπλερ δίνει έμφαση, σαν απάντηση 

στον ατομισμό, την ανάπτυξη της έννοιας του καθήκοντος, την ηθική συνοχή και θεσμούς 

όπως η εκπαίδευση, η οικογένεια και το κράτος πρόνοιας ενώ ο Giddens σαν αντιστάθμιση 

του ατομισμού, προβάλλει μια κοινοτιστική ανταπόκριση, καθώς ο ενεργός πολίτης σε μια 

ριζοσπαστική δημοκρατία είναι η βάση του μοντέλου του και δεν προβάλλει ηθικές 

δεσμεύσεις και ιδανικά όπως ο Μπλερ. Οι ιδέες λοιπόν του τρίτου δρόμου θα μπορούσαν να 

χωριστούν σε μεταπαραδοσιακούς όπως ο Giddens και κοινωνικούς ηθικολόγους όπως ο 

Μπλερ.51   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Wolfgang Merkel: The Third Ways of Social Democracy, in ‘The Global Third Way Debate’ edited by 

Anthony Giddens, Polity Press 2001, pg 61. 
51 Stephen Driver and Luke Martell: Left, Right and the Third Way, in ‘The Global Third Way Debate’ edited 

by Anthony Giddens, Polity Press 2001, pg 44. 
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Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 Το τέλος της δεκαετίας του ’70 βρήκε πολλές χώρες να έχουν δημιουργήσει 

κοινωνικό κράτος με συνθήκες πρόνοιας για όλους τους πολίτες. Σταδιακά, μετά τη 

δεκαετία του ’70 ξεκίνησε η κρίση του κράτους πρόνοιας και των κεϋνσιανών πολιτικών 

παρέμβασης. Ο λόγος ήταν η διόγκωση των ελλειμμάτων και η υπερχρέωση του κράτους. Η 

προσπάθεια διεξόδου από αυτή την κρίση οδήγησε σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές 

περιορισμού του κοινωνικού κράτους. Λόγω του αδιεξόδου που είχαν περιέλθει αυτές οι 

πολιτικές την δεκαετία του ’90 και κάτω από το φάσμα του φαινομένου της 

παγκοσμιοποίησης και της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης αναζητήθηκαν πολιτικές, 

κυρίως εκφρασμένες από τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, συνδυασμού φιλελεύθερων και 

σοσιαλιστικών πολιτικών.  

 Στη χώρα μας, παρόλα ταύτα, οι εξελίξεις δεν συνέβησαν με τον ίδιο τρόπο όπως 

στη υπόλοιπη Ευρώπη καθώς το κράτος πρόνοιας καθυστέρησε να αναπτυχθεί. Αυτό είχε ως 

συνέπεια να μην έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες δομές οι οποίες θα είχαν αποτέλεσμα 

την ομαλή ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών. Το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα δεν 

πρόλαβε να αναπτυχθεί με τους όρους και τις βάσεις με τις οποίες αναπτύχθηκε σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες και ουσιαστικά πέρασε από την υπανάπτυξη στην κρίση. 

 Επιπλέον, το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στην Ελλάδα άργησε να ιδρυθεί σε 

σύγκριση με την πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών κρατών, εξαιτίας των κοινωνικο-πολιτικών 

εξελίξεων που είχαν προηγηθεί. Η άνοδός του στην εξουσία έρχεται μια περίοδο που τα 

σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη έχουν περιέλθει σε κρίση λόγω της αποτυχίας 

τους να βρουν διέξοδο από τα προβλήματα που είχαν διαμορφωθεί. Ενώ λοιπόν παντού 

υπάρχει άνοδος του νεοφιλελευθερισμού, στην Ελλάδα υπάρχει για πρώτη φορά άνοδος 

στην εξουσία ενός σοσιαλιστικού κόμματος που εφαρμόζει πολιτικές πρόνοιας.   

 Ο χρόνος όμως που διέθετε δεν ήταν αρκετός για να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές 

καθώς το κλίμα που διαμορφωνόταν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ήταν 

διαφορετικό. Πολύ γρήγορα αντιμετώπισε προβλήματα υπερχρέωσης των δημόσιων 

οικονομικών, πριν ακόμα προλάβει να εμπεδώσει η κοινωνία την μορφή και τις πρακτικές 

του κράτους πρόνοιας. Το κράτος πρόνοιας δεν υπήρξε στην Ελλάδα με τη μορφή που είχε 

διαμορφωθεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η ανάπτυξη του συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης και η πολιτική κοινωνικής πρόνοιας που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα 
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τη δεκαετία του ’80 αποτελούν στοιχειώδεις παρεμβάσεις στην κοινωνική σφαίρα που δεν 

αντανακλούν μια ολοκληρωμένη αντίληψη για την οργάνωση του κοινωνικού».52  

 Τα δεδομένα λοιπόν, είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση με την πλειοψηφία των 

άλλων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων της Ευρώπης άρα και της Μ. Βρετανίας. Εκεί όμως 

που φαίνονται να υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία είναι στη μεταστροφή της πολιτικής τους 

τη δεκαετία του ’90.  

 Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την άνοδο των εκσυγχρονιστών έδωσε έμφαση σε μια κάποια 

απελευθέρωση των αγορών και στις ιδιωτικοποιήσεις και τις συμπράξεις δημοσίου-

ιδιωτικού. Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής δεν υπήρξαν ριζικές αλλαγές, πέρα από την 

προσπάθεια για μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος κάτι το οποίο προξένησε 

αρκετές αντιδράσεις και τελικά κατέληξε σε συμβιβασμό. Το κράτος πρόνοιας συνέχισε να 

αντιμετωπίζει τα προβλήματα του παρελθόντος λόγω των αδυναμιών που διέθετε αλλά και 

λόγω του ότι χρειάζονταν περισσότερες δράσεις ως προς την αναδιάρθρωσή του όπως και ο 

ευρύτερος δημόσιος τομέας. Κάποιες δράσεις που έγιναν προς την κατεύθυνση της 

κοινωνικής πολιτικής έδωσαν λύσεις, κάποιες άλλες δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα και 

δυστυχώς τα μεγάλα προβλήματα δεν αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη επιτυχία.  

 Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε να διαχειριστεί μια διμέτωπη πολιτική. Από την 

μια πλευρά υπήρχε ο στόχος της ένταξης της χώρας στην Οικονομική Νομισματική Ένωση 

και από την άλλη υπήρχαν οι προσδοκίες και η προσπάθεια για κοινωνική σύγκλιση. Με την 

επίτευξη της ένταξης στην ΟΝΕ οι προσδοκίες για κοινωνική σύγκλιση αυξήθηκαν. 

Προσπάθειες έγιναν, όμως δεν ήταν ικανές να αλλάξουν αρκετά την κατάσταση που 

επικρατούσε. Αυτό που ήταν αναγκαίο ήταν μια έντονη προσπάθεια προς την κατεύθυνση 

της κοινωνικής πολιτικής. Όμως, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση είχε να διαχειριστεί κι άλλες 

πολιτικές που τις είχε θέσει ως προτεραιότητες όπως ήταν η ολοκλήρωση των μεγάλων 

έργων και η επιτυχής διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι, η προσπάθεια για 

κοινωνική σύγκλιση και αποτελεσματική κοινωνική πολιτική έβρισκε μπροστά της πολλά 

εμπόδια.   

 

 Πολιτική για την απασχόληση και την ανεργία 

 

Την περίοδο 1996-2004 παρατηρείται αύξηση των θέσεων εργασίας όμως παράλληλα 

υπάρχει αύξηση της ζήτησης κι έτσι τα ποσοστά ανεργίας παρέμεναν υψηλά. Επιπλέον, 

                                                 
52 Ρομπόλης Σάββας-Χλέτσος Μιχάλης: Η κοινωνική πολιτική μετά την κρίση του κράτους πρόνοιας, εκδόσεις 

Παρατηρητής, 1995, σελ. 73 
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πολλές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας μεταφέρθηκαν σε γειτονικές χώρες οι οποίες 

είχαν φθηνά εργατικά χέρια με αποτέλεσμα η ανεργία να φτάσει στα υψηλότερα ποσοστά 

της (580.000 άνεργοι). 

Η κυβέρνηση των εκσυγχρονιστών στήριξε τις αποφάσεις των Συμβουλίων Κορυφής 

που έθεσαν κοινούς στόχους για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση την 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση διαμορφώθηκαν τα Ετήσια Σχέδια Δράσης για 

την Απασχόληση όπου δρομολογήθηκε για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο 

ζήτημα της απασχόλησης και της καταπολέμησης της ανεργίας και ορίζονταν οι στόχοι και 

οι προτεραιότητες. 

Την δεύτερη τετραετία αυξήθηκαν οι πόροι όμως η ανεργία παρέμενε σε υψηλά 

επίπεδα. Η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα προς την κατεύθυνση της αύξησης της 

απασχόλησης. Συγκεκριμένα: 

 

 θέσπισε αντικίνητρα για τις υπερωρίες στις επιχειρήσεις ώστε ο επιχειρηματικός 

τομέας να αυξήσει τις προσλήψεις.  

 δημιούργησε ένα τμήμα της αμοιβής του προσλαμβανόμενου ανέργου, ίσο με το 

επίδομα ανεργίας, να καταβάλλεται από το κράτος με υποχρέωση του εργοδότη 

να καλύπτει το υπόλοιπο.  

 Μείωσε την ασφαλιστική εισφορά του εργοδότη σε περίπτωση νέων 

προσλήψεων. Το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να προκαλούσε αύξηση των 

απολύσεων για πρόσληψη νέων με χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές.  

 Ένα μέτρο που γνώρισε επιτυχία ήταν εκείνο που προέβλεπε ότι το δημόσιο θα 

χρηματοδοτούσε οργανισμούς και επιχειρήσεις για να προσλάβουν νέους, ώστε 

να αποκτήσουν εμπειρία και να έχουν την δυνατότητα να εργαστούν είτε στην 

ίδια επιχείρηση είτε αλλού. 

 Ο αναπτυξιακός νόμος συναρτούσε το ύψος των επιδοτήσεων σε ορισμένες 

επενδύσεις με τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας.  

 

Τα παραπάνω μέτρα όμως δεν ήταν ικανά να επιλύσουν το πρόβλημα της ανεργίας 

καθώς αυτή παρέμενε στα ίδια επίπεδα. Η κυβέρνηση εκτός από αυτά τα μέτρα προσπάθησε 

να προσδώσει νέα μορφή στον ΟΑΕΔ προχωρώντας σε διοικητική αναδιάρθρωση. 

Δημιούργησε τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, 

άρχισαν να λειτουργούν τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης και θεσμοθετήθηκε η 

συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην διοίκηση σημαντικών οργανισμών. Επίσης, 
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θεσπίστηκε το εθνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την 

καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις όμως δεν 

απέδωσαν τα αναμενόμενα καθώς όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, τα ποσοστά της 

ανεργίας παρέμεναν σταθερά και υπήρξε ελλιπής ενημέρωση σχετικά με όλες τις δράσεις 

που βρίσκονταν σε εξέλιξη.  

Ένα άλλο πρόβλημα από πλευράς απασχόλησης ήταν η ενσωμάτωση του μεγάλου 

αριθμού μεταναστών που ήρθαν στην Ελλάδα κυρίως από της ανατολικές χώρες. Η 

διάρθρωση του εργατικού δυναμικού της χώρας άλλαξε και το ελληνικό εργατικό δυναμικό 

ανέλαβε εργασίες με υψηλότερα ημερομίσθια αφού τις κατώτατες εργασίες τις ανέλαβαν 

κατά κύριο λόγο οι μετανάστες. Αναπόφευκτο ήταν η διαρθρωτική ανεργία να αυξηθεί και 

τα προβλήματα ανασφάλιστης εργασίας να διπλασιαστούν χωρίς να δοθεί κάποια βιώσιμη 

λύση στο ζήτημα.  

Στον δημόσιο τομέα η κυβέρνηση προχώρησε σε επιλεκτική αύξηση του προσωπικού 

κυρίως σε τομείς όπως η εκπαίδευση, τα Σώματα Ασφαλείας και τα νοσοκομεία και 

παράλληλα μείωση του προσωπικού στα υπουργεία. Όμως, οι ελλείψεις προσωπικού τόσο 

στον εκπαιδευτικό τομέα όσο και στον τομέα της Υγείας ήταν αρκετές και η κυβέρνηση δεν 

ακολούθησε γενική στρατηγική επίλυσης αυτού του προβλήματος αλλά μόνο επιλεκτική 

επιλογή προσωπικού.  

 

 Η πολιτική για την κοινωνική ασφάλιση 

 

Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προχώρησε στην θέσπιση του ΕΚΑΣ, το οποίο ήταν ένα 

μηνιαίο βοήθημα για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τα ποσά που δίδονταν στο ΕΚΑΣ 

με την πάροδο των χρόνων αυξήθηκαν και το 2004 είχαν τετραπλασιαστεί σε σχέση με την 

πρώτη εφαρμογή του. Η κατώτατη σύνταξη το 2004 είχε ανέλθει στα 552 ευρώ και του ΟΓΑ 

στα 200 ευρώ όμως και πάλι δεν ανταποκρινόταν στα επίπεδα του πληθωρισμού κάνοντας 

δυσχερή την επιβίωση των χαμηλοσυνταξιούχων. 

Στον αγροτικό τομέα θεσπίστηκε ο ΟΓΑ ως ο κλάδος κύριας ασφάλισης των αγροτών 

καταργώντας το προνοιακό επίδομα που έπαιρναν πριν, το οποίο ήταν πενιχρό και δεν είχε 

τον χαρακτήρα κοινωνικής ασφάλισης. Με την ίδρυση του κλάδου κύριας ασφάλισης οι 

αγρότες εντάχθηκαν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και απέκτησαν τα δικαιώματα των 

άλλων ασφαλιστικών οργανισμών.  

Τα παραπάνω μέτρα φυσικά και έδρασαν θετικά προς τα χαμηλότερα στρώματα και 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως πετυχημένες κοινωνικές πολιτικές. Βέβαια, η προσπάθεια 



 48

θα έπρεπε να έχει συνέχεια καθώς τα επίπεδα των συντάξεων παρά τις αυξήσεις παρέμεναν 

από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. απλά έκανε την 

αρχή και η συνέχεια θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο ενθαρρυντική σε αυτόν τον τομέα αφού 

τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα δυσκολεύονταν να βγάλουν τα προς το ζην. 

Η κυβέρνηση της οκταετίας προχώρησε σε ασφαλιστική μεταρρύθμιση έτσι ώστε να 

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που είχαν προκύψει όπως η χρηματοδοτική ανεπάρκεια. 

Το 2001 κατέθεσε το πρώτο σχέδιο ασφαλιστικής μεταρρύθμισης το οποίο μόνο 

νεοφιλελεύθερο μπορεί να χαρακτηριστεί και δεν συνάδει με πολιτικές παραδοσιακού 

σοσιαλιστικού κόμματος. Προτάσεις όπως η θέσπιση του 65ου έτους ως ενιαίο όριο ηλικίας 

για την είσπραξη πλήρους σύνταξης για άνδρες και γυναίκες με δικαίωμα για χορήγηση 

μειωμένης σύνταξης στο 60ο έτος, η διατήρηση των κατώτερων ορίων συντάξεων αλλά με 

αυστηρότερα κριτήρια χορήγησης σε ανασφάλιστους ανάλογα με την συνολική 

εισοδηματική τους κατάσταση και η επανεξέταση του καθεστώτος των βαρέων και 

ανθυγιεινών ώστε να περιοριστούν οι κατηγορίες αποτελούν βραχυπρόθεσμες και όχι 

διαρθρωτικού χαρακτήρα λύσεις. Το σχέδιο συνάντησε την έντονη αντίδραση των 

συνδικάτων γιατί δεν έδινε προσοχή στις παραμέτρους που έχουν άμεση κοινωνική σημασία 

για τους εργαζομένους και η κοινωνία δεν αποδεχόταν μια τέτοια μεταρρύθμιση53.  

Λόγω της κοινωνικής αντίδρασης η κυβέρνηση απέσυρε το παραπάνω νομοσχέδιο και  

το 2002 έφερε ένα νέο μεταρρυθμιστικό σχέδιο που τελικά ψηφίστηκε και δεν είχε την 

παραπάνω αυστηρή μορφή. Το σύστημα, με τη δεύτερη μεταρρύθμιση, μπορεί να 

χαρακτηριστεί δικαιότερο, όχι δίκαιο όμως. Τα θετικά ήταν ότι η μεταφορά του 1% του 

ΑΕΠ στην χρηματοδότηση των συντάξεων συμβάλλει σε μια κάποια αναδιανομή του 

εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων. Το γεγονός ότι μένει σταθερή στο 1% σημαίνει ότι 

όσο μεγαλύτερο είναι το ΑΕΠ τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η χρηματοδότηση του 

ασφαλιστικού συστήματος, κάτι που δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να αυξηθεί. 

Επιπλέον, η αναλογία από ταμείο σε ταμείο μειώθηκε σε κάποιο βαθμό και βελτιώθηκε ο 

βαθμός αναπλήρωσης των μισθών με αποτέλεσμα την αύξηση των συντάξεων.  

Τα μέτρα αυτά λειτούργησαν υπέρ των κατώτερων στρωμάτων αλλά δεν έλυσαν 

ολοκληρωτικά το ασφαλιστικό πρόβλημα ούτε τις ανισότητες οι οποίες παρέμειναν σε 

μεγάλα επίπεδα παρά την μείωσή τους καθώς οι μισθοί και οι συντάξεις βρίσκονταν σε πολύ 

χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

                                                 
53 Ο Κώστας Σημίτης αναφέρει στο βιβλίο του «Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα» ότι η διάσταση που 

είχε δημιουργηθεί για το θέμα της μεταρρύθμισης δεν άρμοζε σε μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. 
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Εκτός από μέτρα οργανωτικής ανασυγκρότησης του ασφαλιστικού συστήματος έγινε 

και προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ΙΚΑ. Το 1999 έγινε η έναρξη υλοποίησης του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ και οι συναλλαγές με το κοινό 

βελτιώθηκαν καθώς μειώθηκε ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση των συντάξεων. 

Επίσης, το 2002 τα ένσημα αντικαταστάθηκαν και πλέον λειτουργεί ένα ενιαίο 

πληροφοριακό σύστημα για όλους τους ασφαλισμένους σε όλη την Ελλάδα.  Παρόλα ταύτα, 

μεγάλα γραφειοκρατικά προβλήματα παραμένουν στο ΙΚΑ όπως και σε πολλούς κλάδους 

του δημοσίου τομέα. Επιπλέον, σε ζητήματα περίθαλψης και ασφαλιστικής κάλυψης 

διαπιστώνονται πάμπολλες προνοιακές ελλείψεις και αδικίες.54  

 

 Η πολιτική για την Υγεία 

 

Στον τομέα της Υγείας τα προβλήματα ήταν και παραμένουν πάρα πολλά. 

Προβλήματα όπως η έλλειψη εγκαταστάσεων, η έλλειψη προσωπικού και της απαιτούμενης 

κατάρτισης αυτού σε επίπεδο διοίκησης και η ύπαρξη διαφθοράς και κακοδιαχείρισης του 

δημοσίου χρήματος μαστίζουν το σύστημα.    

Στο επίπεδο των υποδομών, την οκταετία του εκσυγχρονισμού δημιουργήθηκαν νέα 

νοσοκομεία και επεκτάθηκαν οι χώροι σε πολλά άλλα. Συνολικά, οι νοσοκομειακοί χώροι 

επεκτάθηκαν σε ποσοστό 75% όπως επίσης εκσυγχρονίστηκαν και οι εγκαταστάσεις οι 

οποίες επανδρώθηκαν με σύγχρονα μηχανήματα. Τα προβλήματα όμως δεν έληξαν. Κάποια 

νέα νοσοκομεία υπολειτουργούσαν λόγω της έλλειψης προσωπικού αλλά και λόγω της 

ανίκανης διοίκησης και του πλαισίου που υπήρχε. Παράδειγμα αποτελεί το υπερσύγχρονο 

Αττικό νοσοκομείο το οποίο υπολειτουργούσε λόγω του ασαφούς καθεστώτος διοίκησης. 

Όσον αφορά την ψυχική υγεία, δημιουργήθηκαν Κέντρα Ψυχικής Υγείας 

συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δόθηκε λύση στο παρωχημένο 

μοντέλο του πολύχρονου και μη αναγκαίου εγκλεισμού των ψυχικώς ασθενών σε 

ψυχιατρικά νοσοκομεία. Όμως περισσότερες δράσεις είναι απαραίτητες. Πιο συγκεκριμένα, 

είναι ζωτικής σημασίας τα σχολεία να εξοπλιστούν με ψυχολόγους και κοινωνικούς 

λειτουργούς, των οποίων ο ρόλος δε θα αφορά μόνο τη διάγνωση του όποιου προβλήματος 

                                                 
54 Το κράτος ουσιαστικά δεν παρέχει τις ίδιες ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες δημιουργώντας 

διακρίσεις και πολίτες δύο ή πολλαπλών ταχυτήτων. Για παράδειγμα οι υπηρεσίες πρόνοιας που παρέχονται 

από τα ασφαλιστικά ταμεία στους εργάτες είναι πολύ χαμηλότερου επιπέδου από αυτές που παρέχονται στους 

δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό το γεγονός δημιουργεί ανισότητα και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί δίκαιο. Ένα 

κράτος πρόνοιας πρέπει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις.   
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αλλά θα είναι ενεργητικός και θα στοχεύει στην ομαλή ένταξη των παιδιών στην κοινωνία 

και στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ψυχικής υγείας. Εκτός αυτού, οι μαθητές πρέπει 

να ενημερώνονται σχετικά με ζητήματα ψυχικής υγείας και οι γονείς να ενταχθούν σε 

σεμιναριακά προγράμματα παρόμοιας φύσεως. Τέλος, και επειδή τα παραπάνω έχουν και 

ακαδημαϊκή-ερευνητική προέκταση, το κράτος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον 

τομέα της έρευνας μέσω της χρηματοδότησης δράσεων από τα επιμέρους κέντρα ψυχικής 

υγείας αλλά και άλλους φορείς όπως τα πανεπιστήμια. Μόνο με δράσεις ενεργητικού 

χαρακτήρα μπορεί μια κοινωνική πολιτική να αποδειχθεί επιτυχημένη, κάτι το οποίο δεν 

έγινε.  

Η μείωση των θανάτων από τα ναρκωτικά ήταν ένα θετικό στοιχείο και σε αυτό 

συντέλεσε η δημιουργία νέων κέντρων και προγραμμάτων απεξάρτησης μέσω της αύξησης 

της χρηματοδότησης και του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας. Βέβαια, το πρόβλημα των 

ναρκωτικών συνέχισε να είναι καίριο αλλά η προσπάθεια και αργότερα τα στοιχεία, ήταν 

ενθαρρυντικά.  

Στον τομέα της διοίκησης εισήχθη ένας νέος τρόπος διοίκησης των νοσοκομείων. 

Καθιερώθηκε ο διοικητής ως κύριος υπεύθυνος με ευρύτατες διοικητικές αρμοδιότητες ώστε 

η αντιμετώπιση των θεμάτων να είναι γρήγορη και αποτελεσματική. Επιπλέον, 

δημιουργήθηκαν τα περιφερειακά συστήματα υγείας και πρόνοιας που ήταν υπεύθυνα για 

τον συντονισμό όλων των μονάδων περίθαλψης και των προνοιακών δομών μιας 

περιφέρειας και την σύνδεσή τους με το επιτελικό κέντρο, δηλαδή το υπουργείο. Τα 

προβλήματα όμως παρέμειναν καθώς δεν υφίσταται σοβαρός έλεγχος στα οικονομικά των 

νοσοκομείων με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα και να υπάρχει 

διαφθορά.  

Ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο δεν λύθηκε παρά τις προσπάθειες αύξησης των 

νοσοκομειακών χώρων και εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων είναι εκείνο των 

ράντζων στους διαδρόμους των νοσοκομείων. Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν κατάφερε να 

λύσει το πρόβλημα γιατί δεν εφάρμοσε μια αυστηρή πολιτική σχετικά με τις εφημερίες.  

Τα «φακελάκια» αποτελούσαν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε το 

σύστημα Υγείας. Η αύξηση της ποιότητας και η ανάπτυξη του συστήματος πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας έδωσε κάποιες λύσεις. Λύσεις έδωσαν και οι έλεγχοι οι οποίοι έγιναν 

συχνότεροι. Για την οριστική αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων θα πρέπει και οι 

έλεγχοι αλλά και η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να αυξηθούν. Η 

κυβέρνηση δεν κατάφερε να λύσει οριστικά τα παραπάνω προβλήματα και το σύστημα 

Υγείας παρέμεινε αναξιόπιστο σε μεγάλο βαθμό παρά τις όποιες προσπάθειες.  
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Στον τομέα των φαρμάκων η κυβέρνηση καθιέρωσε τον κατάλογο συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων που είχε ως στόχο τον έλεγχο και την μείωση των τιμών των φαρμάκων, τον 

περιορισμό της αλόγιστης φαρμακευτικής δαπάνης και την προστασία της δημόσιας Υγείας 

από την πολυφαρμακία. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του καταλόγου ήταν θετικά αφού 

οι τιμές σε πολλά φάρμακα μειώθηκαν. 

Με νόμο η κυβέρνηση καθιέρωσε τον οικογενειακό γιατρό, τον ηλεκτρονικό ιατρικό 

φάκελο, την ηλεκτρονική κάρτα υγείας, την γεωγραφική διάρθρωση του συστήματος και 

την συμπληρωματικότητα των διαφόρων δομών περίθαλψης του ΕΣΥ και των ταμείων. Η 

εφαρμογή των παραπάνω μέτρων αποδείχθηκε αργή και δυστυχώς παρέμεινε σε μεγάλο 

μέρος στα χαρτιά.  

Ρυθμίσεις οι οποίες μπορεί να χαρακτηριστούν ατυχείς ήταν ο διαχωρισμός του ΕΚΑΒ 

από τα νοσοκομεία και το δικαίωμα των γιατρών για διπλή βάρδια στον δημόσιο και στον 

ιδιωτικό τομέα. Ο διαχωρισμός του ΕΚΑΒ με τα νοσοκομεία δημιούργησε ασυνεννοησία 

και δεν βοήθησε στο να γίνει το σύστημα πιο αποτελεσματικό. Όσο για το θέμα της θέσης 

στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ταυτόχρονα, πλήττει την αξιοπιστία των γιατρών και 

δεν λύνει το πρόβλημα της ανεργίας και της έλλειψης θέσεων.  

Συμπερασματικά, στον τομέα της Υγείας υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα που 

προκαλούν καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις και η κυβέρνηση των εκσυγχρονιστών δεν 

μπόρεσε να τα αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό ερχόμενη σε αντιπαράθεση μαζί τους έτσι 

ώστε να λύσει ευκολότερα τα προβλήματα. Επιπλέον, η αναξιοπιστία και η δυσλειτουργία 

του συστήματος δεν αντιμετωπίστηκαν με αποτέλεσμα οι πιο φτωχοί να ταλαιπωρούνται 

περισσότερο για να τύχουν τη φροντίδα της πολιτείας. Ένα σύστημα για να είναι 

αποτελεσματικό θα πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε όλοι οι πολίτες του να τυγχάνουν της 

ίδιας φροντίδας και όχι να υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Κάτι τέτοιο 

δεν αντιμετωπίστηκε από τα παραπάνω μέτρα καθώς όλες οι εκσυγχρονιστικές προσπάθειες 

που προκηρύχθηκαν κατά τη δεκαετία του ’90 δεν ήταν αποδοτικές όσο θα περίμεναν οι 

δημιουργοί τους. Επομένως, ο ουσιαστικός εκσυγχρονισμός του συστήματος Υγείας πρέπει 

να έχει ως στόχο τη διαχειριστική εξυγίανσή του χωρίς να απειλεί τον κοινωνικό χαρακτήρα 

του55.  

 

 

 

                                                 
55 Βλέπε στο επίμετρο τις προσπάθειες μεταρρύθμισης του συστήματος διαχρονικά όπου φαίνονται ξεκάθαρα 

τα χρόνια διαχειριστικά προβλήματα που μαστίζουν το ΕΣΥ, Πίνακας 1.  
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 Κοινωνική φροντίδα 

 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε επίπεδο κοινωνικής φροντίδας είχε δημιουργήσει από την δεκαετία του 

’80 επιτυχημένα προγράμματα όπως τα ΚΑΠΗ και η στήριξη και συμμετοχή στην 

εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία. Κατά την διάρκεια της οκταετίας 1996-2004 επέκτεινε 

την κοινωνική φροντίδα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι καθηλωμένοι στο σπίτι 

με το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι». Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνταν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν μια επιτυχημένη καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα σε 

επίπεδο κοινωνικής προστασίας.  

Με νομοθετικές ρυθμίσεις δημιουργήθηκε το εθνικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας με 

συγκεκριμένα προγράμματα για κάθε κοινωνική ομάδα. Επίσης, θεσμοθετήθηκε η 

περιφερειακή διάρθρωση του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και η σύνδεσή του με τις 

υπηρεσίες Υγείας.  

Τα έργα της κυβέρνησης με σκοπό την προάσπιση της κοινωνικής φροντίδας ήταν 

αρκετά λόγω κυρίως των συγχρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων. 

Δημιουργήθηκαν κέντρα κοινωνικής υποστήριξης και κατάρτισης, κέντρα δημιουργικής 

απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων καθώς και 

παιδικοί σταθμοί.  

Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν τα παραπάνω προγράμματα, καθώς πολλές 

φορές δεν έγινε καλός σχεδιασμός, ήταν η δημιουργία κέντρων αποκατάστασης μεγάλης 

δυναμικότητας σε περιοχές που δεν χρειάζονταν. Επιπλέον, η επιλογή του προσωπικού 

γινόταν πολλές φορές με κριτήρια πελατειακά και αυτό το γεγονός αμαύρωνε κάθε 

προσπάθεια δημιουργίας φορέων αποτελεσματικών στην φροντίδα του κοινωνικού συνόλου.  

 

 Εκπαίδευση 

 

Ο τομέας της εκπαίδευσης είναι ένας από τους βασικότερους τομείς για τη διαμόρφωση 

μιας στοχευμένης πολιτικής με προοπτική την πλήρη απασχόληση των πολιτών της και την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την περίοδο του εκσυγχρονισμού, όπως και σε πολλά άλλα 

ζητήματα, η εκπαιδευτική πολιτική επικεντρώθηκε σε τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά τα 

οποία δεν επέφεραν ουσιαστικές και δομικές λύσεις.  

Στα σχολεία η ποιότητα της εκπαίδευσης εκμαυλιζόταν καθώς το σύστημα βασιζόταν 

στην αποστήθιση και όχι στην πραγματική γνώση καθώς η διαδικασία εισόδου στη 

τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης ταυτίζοντας το απολυτήριο Λυκείου με την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. 

Αποτέλεσμα ήταν η παραπαιδεία να μαστίζει τις οικογένειες των μικρών και των 

μικρομεσαίων στρωμάτων και να δημιουργούνται μοιραία κοινωνικές ανισότητες. Επιπλέον,  

οι υποδομές των σχολείων δεν επέτρεπαν σε αυτά να παρέχουν ποιοτική και αποδοτική 

παιδεία.  

Σε επίπεδο πανεπιστημιακής πολιτικής τα προβλήματα χρηματοδότησης και ποιότητας 

παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η έρευνα, που είναι πολύ σημαντική για την πρόοδο 

της επιστήμης, δεν προωθήθηκε σχεδόν καθόλου και το πτυχίο πολλών αποφοίτων 

πανεπιστημίων ήταν χωρίς αντίκρισμα καθώς δεν ανταποκρινόταν ο αριθμός των εισακτέων 

με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ενώ πολλά νέα τμήματα δημιουργήθηκαν για καθαρά 

οικονομικούς και πολιτικούς λόγους.  

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν συνθήκες ανισοτήτων και κοινωνικής εξαθλίωσης και 

δεν βοηθούν στη δημιουργία ενός κράτους πρόνοιας με κοινωνικά χαρακτηριστικά που θα 

αξιοποιεί και θα δημιουργεί αποτελεσματικά ένα ικανό δυναμικό αφού η πολιτική για την 

παιδεία ήταν ένα μίγμα εκσυγχρονισμού και αυταρχικού λαϊκισμού.56 Η έννοια της 

συμμετοχής της δεκαετίας του ΄80 αντικαταστάθηκε από την έννοια της πειθάρχησης και 

του ελέγχου των εκπαιδευτικών θεσμών. Ενώ όμως το σύστημα αυτό εξαντλούσε την 

αυστηρότητά του στην αξιολόγηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν έπραττε 

ανάλογα στην αξιολόγηση των υποδομών, των πόρων, των αναλυτικών προγραμμάτων και 

των διδακτικών βιβλίων καθώς όλα αυτά έχουν υψηλό κόστος παρόλο που η 

χρηματοδότηση για την παιδεία στην Ελλάδα είναι από τις μικρότερες στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Η παραπάνω πολιτική ευνοούσε την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο επίπεδο 

της εκπαίδευσης τόσο με την αύξηση των φροντιστηρίων όσο και με την αύξηση του 

κοινωνικού κύρους των ιδιωτικών σχολείων σε σχέση με τα δημόσια. Η ένταξη στην 

εκπαίδευση προβαλλόταν σαν έννοια κατακερματισμένη σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες, η 

αξιοποίηση της όμως βασιζόταν στα υποκείμενα και δε διασφαλιζόταν από τη συλλογική 

δέσμευση της κοινωνίας. Η αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών θεσμών τη δεδομένη περίοδο 

διεύρυνε τις ανισότητες και απομάκρυνε την εκπαίδευση από την έννοια του κοινωνικού 

δικαιώματος.  

 

                                                 
56 Ζαμπέτα Εύη: Ελληνική Εκπαίδευση 1980-2000: Από το αίσθημα του εκδημοκρατισμού στην προώθηση της 

επιχειρηματικότητας, στο «Κοινωνική Αλλαγή στη Σύγχρονη Ελλάδα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 

2004,σελ. 579 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 1981-1989 ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΩΝ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΩΝ 
 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διέγραψε μια πορεία αλλαγής και στην συνέχεια μετάλλαξης από την 

ίδρυσή του μέχρι σήμερα καθώς οι πολιτικές πρακτικές του και ο πολιτικός του λόγος 

μεταβλήθηκαν με την πάροδο των χρόνων.  Για να γίνει πιο κατανοητή η διαφορά ανάμεσα 

στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. της πρώτης κυβερνητικής περιόδου με αυτής των εκσυγχρονιστών είναι 

απαραίτητη η παράθεση μιας σύντομης συγκριτικής ανάλυσης.  

Στην πορεία του από την ίδρυση μέχρι την κατάκτηση της εξουσίας το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

άλλαξε πολιτικές και ιδεολογία και αργά αλλά σταθερά πέταξε το ριζοσπαστικό και 

μαρξιστικό κομμάτι που διέθετε κρατώντας μόνο την ρητορεία λαϊκίστικου χαρακτήρα έτσι 

ώστε να πείσει τον λαό για να κατακτήσει την εξουσία. Οι πολιτικές πρακτικές των 

κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. την δεκαετία του ’80 μπορεί να ήταν τακτικές ενός 

σοσιαλδημοκρατικού κόμματος δεν είχαν όμως τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα των 

εξαγγελιών της ίδρυσης.  

Βεβαίως, οι πολιτικές πρακτικές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. την δεκαετία του ’80 διαφέρουν σε 

μεγάλο βαθμό από αυτές της οκταετίας Σημίτη. Οι πολιτική αλλά και οι συνθήκες άλλαξαν. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει έναν ενισχυμένο ρόλο μετά το 1992. Το κόμμα από τις τακτικές 

για κοινωνικό κράτος με περισσότερες παροχές στους πολίτες εστιάστηκε στην ορθολογική 

διαχείριση των οικονομικών χωρίς τις τεράστιες επιδοματικές πολιτικές του παρελθόντος. Η 

σοσιαλιστική κυβέρνηση υιοθέτησε φιλελεύθερες πολιτικές και σταμάτησε να δέχεται τον 

κρατισμό ως λύση αφού συμπεριέλαβε στις πολιτικές της, τις αποκρατικοποιήσεις και την 

συνεργασία του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα.  

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. την δεκαετία του ’80 δεν είχε να διαχειριστεί τα ποσά τα οποία 

διατέθηκαν κατά την οκταετία Σημίτη. Η πτώση των επενδύσεων που παρατηρήθηκε 

παράλληλα με την χαμηλή παραγωγικότητα οδήγησε την τότε κυβέρνηση Παπανδρέου να 

παρέμβει και να αυξήσει κατακόρυφα τις δαπάνες. Επιπλέον, αυξήθηκαν και οι κοινωνικές 

δαπάνες57 με αλματώδη ρυθμό. Αυτή η επιδοματική πολιτική δεν ακολουθήθηκε σε καμία 

φάση της οκταετίας Σημίτη. Η κυβέρνηση Σημίτη είχε ως πρώτιστο μέλημα τον 

εκσυγχρονισμό των υποδομών με ορθολογικές και συγκρατημένες παροχές σε κοινωνικό 

επίπεδο και με ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.  
                                                 
57 Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ οι κοινωνικές δαπάνες, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από 8,8% το 1979-1980, ανέβηκαν 

σε 14,6% το 1896-1987. 



 55

Στον αγροτικό τομέα η κυβέρνηση Σημίτη δεν είχε την ευκαιρία να υιοθετήσει 

εθνικές πολιτικές λόγω του ότι δεν της το επέτρεπε η Κοινή Αγροτική Πολιτική η οποία 

έθετε σαφή πλαίσια και όρια στην παραγωγή. Αντίθετα, την δεκαετία του ’80 το κράτος 

μπορούσε να παρέμβει με στόχο να αυξήσει την παραγωγικότητα στον τομέα αφού δεν είχε 

ένα πλαίσιο να του θέτει τόσο σκληρά όρια.  

Στην οικονομία οι παροχές σε κοινωνικό επίπεδο την πρώτη τετραετία (1981-1985) 

ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής της αριστερής πολιτικής που είχε εξαγγείλει προεκλογικά 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ. όμως η πολιτική παροχών έφτασε την οικονομία στα όριά της αφού ήδη ήταν 

σε κακή κατάσταση από την πρότερη διαχείριση. Έτσι, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1985 άλλαξε 

στρατηγική στο πεδίο της οικονομίας και έβαλε στην άκρη την πολιτική παροχών που είχε 

υποσχεθεί. Η περίοδος λιτότητας ήταν γεγονός. Ούτε όμως αυτή η πολιτική διόρθωσε τα 

οικονομικά του κράτους τα οποία βρίσκονταν σε μια κατάσταση υπερδιόγκωσης των 

ελλειμμάτων.  

Την οκταετία Σημίτη οι οικονομικές καταστάσεις ήταν διαφορετικές. Στόχος της 

χώρας ήταν η εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την ένταξη στην ΟΝΕ. Η επιτυχία ένταξης 

της χώρας στην ΟΝΕ οδήγησε μεν στην άνοδο των τιμών όμως έδωσε την ευκαιρία στην 

χώρα να αποκτήσει ένα νόμισμα που θα ήταν σταθερό και θα μπορούσε να αντέξει τους 

κραδασμούς από τις παγκόσμιες κρίσεις σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι η δραχμή. Η 

φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής στηρίχθηκε σε ένα πιο ορθολογικό πλαίσιο 

διαχείρισης και συγκρατημένων παροχών με στόχο την αύξηση και τον εκσυγχρονισμό των 

υποδομών.  

Η βάση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. την δεκαετία του ’80 απαρτιζόταν κατά κύριο λόγο από την 

εργατική τάξη, ιδίως τα πρώτα χρόνια. Την περίοδο του εκσυγχρονισμού όμως η βάση του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. απαρτιζόταν από μεσοαστικές τάξεις αλλά και ανώτερες και το κόμμα είχε χάσει 

μεγάλο ποσοστό από την εργατική τάξη.  

Την δεκαετία του ’80 στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως κυβέρνηση επικρατούσε το 

πρωθυπουργοκεντρικό μοντέλο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας χαρισματικός ηγέτης ο 

οποίος είχε κύρος και ουσιαστικά συγκέντρωνε τις εξουσίες στο πρόσωπό του. Ο Κώστας 

Σημίτης εν αντιθέσει, δεν είχε το κύρος ούτε την χαρισματικότητα του ηγέτη αλλά τον 

διέκριναν οι διαχειριστικές του ικανότητες που απέφευγαν τις ακρότητες του παρελθόντος 

και βασίζονταν στην ορθολογική και ρεαλιστική διαχείριση του κράτους.  

Στην εξωτερική πολιτική οι διαφορές είναι μεγάλες. Την δεκαετία του ’80 το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. ακολουθεί μια σκληρή και ανυποχώρητη πολιτική απέναντι στην Τουρκία αλλά 

και μέσα στην ΕΟΚ. Η ανυποχώρητη πολιτική οδηγεί σε συχνές εντάσεις που εμπεριείχαν 
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το στοιχείο του ρίσκου καθώς ο πόλεμος απεφεύχθη την τελευταία στιγμή. Φυσικά, λύσεις 

δεν δόθηκαν στα προβλήματα με αυτήν την στάση η οποία όμως παρά την δόση ρίσκου 

έδωσε στην Ελλάδα κύρος απέναντι στην Τουρκία αλλά σκεπτικισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

αφού η Ελλάδα ακολουθούσε φιλική πολιτική προς ανατολάς58. Ο Κώστας Σημίτης 

αντίθετα, προσπάθησε να εφαρμόσει μια πολιτική προσανατολισμένη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και φιλικά προσκείμενη προς τις ΗΠΑ, χωρίς ακρότητες και ρίσκα, προσεγγίζοντας 

την Τουρκία, με στρατηγικές για ειρηνική επίλυση των διαφορών και αποφυγή εντάσεων, με 

σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της λειτουργίας των θεσμών. Αυτή η εξωτερική πολιτική 

ήταν επιτυχημένη καθώς κατάφερε να προσεγγίσει την Τουρκία,  να μειώσει τις εντάσεις 

μεταξύ των δύο χωρών και να μετατρέψει τα ελληνοτουρκικά ζητήματα σε ευρωτουρκικά 

αφού είχε προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα την δύση.   

Συνοψίζοντας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. των κυβερνήσεων του Α. Παπανδρέου και αυτών του 

Κ. Σημίτη είναι δύο διαφορετικά κόμματα που είχαν να αντιμετωπίσουν διαφορετικές 

εξελίξεις και δεδομένα, αντιλαμβανόμενα με διαφορετικό τρόπο την σοσιαλδημοκρατία και 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές πολιτικές και στρατηγικές. Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Α. 

Παπανδρέου η σοσιαλδημοκρατία θα πρέπει να είναι συνυφασμένη με την κρατική 

παρέμβαση, τον κρατισμό και τις παροχές σε κοινωνικό επίπεδο έχοντας ριζοσπαστικό 

χαρακτήρα στον λόγο αλλά και σε κάποιες πρακτικές. Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Κώστα Σημίτη 

στη σοσιαλδημοκρατία πρέπει να είναι αλληλένδετη η κοινωνική πολιτική με την 

αναπτυξιακή διαδικασία και οι αποκρατικοποιήσεις αποτελούν προσαρμογές στις νέες 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Η σοσιαλδημοκρατική πολιτική για τους 

εκσυγχρονιστές μπορεί να εμπεριέχει φιλελεύθερες πολιτικές και να προωθεί το 

καπιταλιστικό καθεστώς καθώς η μεταστροφή του καπιταλιστικού καθεστώτος σε 

σοσιαλιστικό ήταν κάτι που απέτυχε.                

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Ήταν ιδιαίτερα καλές οι σχέσεις του Ανδρέα Παπανδρέου με ηγέτες που δεν ήταν φιλικά προσκείμενοι στην 

δύση, όπως ο Καντάφι, ο Μιλόσεβιτς, ο Αραφάτ. 
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ΝΕΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΕΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε παρουσίαση δυο περιπτώσεων 

σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους για πολλούς λόγους. 

Αρχικά, τα δυο αυτά κόμματα ανήκουν σε διαφορετικά κρατικά συστήματα. Το κράτος 

πρόνοιας της Μ. Βρετανίας είναι πολύ διαφορετικό από το κράτος πρόνοιας της Ελλάδας 

καθώς τα συστήματα και οι ιστορικές συνθήκες διαμόρφωσής τους διαφέρουν. Το κράτος 

πρόνοιας της Μ. Βρετανίας ανήκει στο λεγόμενο αγγλοσαξονικό τύπο κράτους πρόνοιας και 

αντίστοιχα της Ελλάδας ανήκει στον μεσογειακό τύπο με ότι αυτό συνεπάγεται. Δεδομένο 

λοιπόν είναι ότι ο τρόπος εφαρμογής πολιτικής αλλά και η ιδεολογική κατεύθυνση θα έχουν 

διαφορετικό χαρακτήρα.  

Το Εργατικό Κόμμα την δεκαετία του ’90 υιοθέτησε τις πολιτικές του τρίτου δρόμου 

και έδωσε έμφαση στην ελεύθερη αγορά αλλά και σε ένα κράτος πρόνοιας που θα έχει 

στόχο τη βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη και την καλλιέργεια του πνεύματος της 

προσωπικής πρωτοβουλίας μέσα στην κοινωνία. Το σύστημα Υγείας και το σύστημα 

Παιδείας είχαν παράδοση επιτυχημένων πρακτικών και δεν επηρεάστηκαν ολοκληρωτικά 

από το θατσερικό καθεστώς. Έτσι, οι Νέοι Εργατικοί έδωσαν έμφαση στην ενίσχυση αυτών 

των τομέων. Επιπλέον, όταν αναφερόμαστε σε διαφορετικά συστήματα εννοούμε και 

διαφορετική κουλτούρα στην κοινωνία σε όλα τα ζητήματα και πόσο μάλλον στα κοινωνικά. 

Στην Ελλάδα το κοινωνικό κράτος ποτέ δεν είχε τη μορφή αυτών που είχαν 

αναπτυχθεί στις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Το γεγονός αυτό του προσθέτει 

πολλές δομικές δυσλειτουργίες στις υπάρχουσες ελλείψεις που έχει και χωρίς μια ολική 

αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα δύσκολα θα επιτευχθούν οι στόχοι της 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι όποιες προσπάθειες 

μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού δεν απέδωσαν το σύνολο των επιδιώξεων που 

πρότερα εκδηλωνόταν γι αυτές. Το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα πάσχει από τις 

δυσλειτουργίες που έχει κληρονομήσει από το σύντομο παρελθόν του αλλά και από την 

έλλειψη πολιτικής βούλησης η οποία θα αναλάβει το πολιτικό κόστος του εκσυγχρονισμού 

του. Φυσικά, κάποιες βελτιωτικές προσπάθειες σαφώς και βοήθησαν αλλά δεν επαρκούν για 

να λύσουν ολοκληρωτικά τα δομικά προβλήματα που το μαστίζουν.  

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. από την πλευρά του, παρόλη τη μικρή ιστορία που διαθέτει σε σχέση 

με το Εργατικό Κόμμα, ξεκίνησε κι αυτό τη στροφή προς φιλελεύθερες πολιτικές στα μέσα 

της δεκαετίας του ’90, στον οικονομικό τομέα και σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού της 

παρεχόμενης πρόνοιας με τα αποτελέσματα να μην είναι όσο ικανοποιητικά απαιτούν οι 
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περιστάσεις. ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Εργατικό Κόμμα λοιπόν, έχουν πολύ μεγάλες διαφορές, 

διαφορετική παράδοση και διαφορετικές συνθήκες στην εφαρμογή της πολιτικής τους. Το 

κοινό στοιχείο είναι η στροφή προς πολιτικές που παραδοσιακά δεν ανταποκρίνονταν στα 

ιδεώδη της σοσιαλδημοκρατίας.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

 Μετά και την τελευταία ιδεολογική μεταστροφή της σοσιαλδημοκρατίας που 

σταδιακά άρχισε να εκδηλώνεται από τη δεκαετία του ’80 και ολοκληρώθηκε τη δεκαετία 

του ’90, ο σκεπτικισμός και οι προτάσεις για το ποια θα πρέπει να είναι η ιδεολογική της 

κατεύθυνση αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο στις συζητήσεις για το μέλλον της. Δεν πρέπει να 

λησμονήσουμε όμως ότι η σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί να υιοθετήσει εξ ολοκλήρου 

κοινές πολιτικές πρακτικές σε όλα τα κράτη. Εντούτοις, μπορεί να διαθέτει κοινές νόρμες, 

όπως είναι η έμφαση στην υπεράσπιση της ύπαρξης του κράτους πρόνοιας.  

 Στις δυτικές κοινωνίες υπάρχουν το λιγότερο τέσσερις διαφορετικές μορφές της 

σοσιαλδημοκρατίας που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά προγραμματικά, στρατηγικά και 

πολιτικά προφίλ. Είναι ο προσανατολισμένος δρόμος στην αγορά των Νέων Εργατικών, ο 

προσανατολισμένος δρόμος στην αγορά και τη συναίνεση του μοντέλου των Κάτω Χωρών, 

ο μεταρρυθμιστικός δρόμος των Σουηδών σοσιαλδημοκρατών και ο κρατικιστικός δρόμος 

των Γάλλων σοσιαλιστών.59 Ο κάθε ένας από αυτούς τους τύπους έχει τα θετικά και τα 

αρνητικά του αλλά προφανώς έχει δημιουργηθεί με βάση το σύστημα στο οποίο 

απευθύνεται. Σίγουρα, κάθε τύπος μπορεί να δανειστεί στοιχεία από κάποιον άλλο αλλά θα 

πρέπει κάθε φορά να μελετάται κατά πόσο μπορούν αυτά τα μέτρα να ανταποκριθούν στο 

σύστημα στο οποίο απευθύνονται. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει μόνο ένας τρίτος δρόμος, 

όπως το μοντέλο που επέδειξε ο Anthony Giddens, αλλά πολλοί που μπορούν να 

εφαρμοστούν από τους σοσιαλδημοκράτες. Αυτό όμως που παραμένει κοινό συστατικό 

στοιχείο είναι η έμφαση στην ύπαρξη κράτους πρόνοιας για τους πολίτες. Η 

σοσιαλδημοκρατία έχει αξίες που της επιτρέπουν να αποκτήσει ξανά ξεκάθαρο ιδεολογικό 

περιεχόμενο με έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών και στην 

εξάλειψη των ανισοτήτων. Τα δεδομένα έχουν μεταστραφεί και οι σοσιαλδημοκράτες 

οφείλουν να προσαρμοστούν σε αυτά, κάποιες όμως αξίες όπως η ισότητα, όσο κι αν τα 

δεδομένα αλλάζουν, δεν μπορούν να απαξιωθούν.  

 Για κάποιους ο σοσιαλισμός έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον φιλελευθερισμό και 

πρέπει να αποκοπεί από την θεωρητική ορθοδοξία και να συνάψει συμμαχίες.60 Διαθέτει 

στοιχεία τα οποία είναι κοινά αλλά και διαφορές που μπορούν να χαρακτηριστούν 

                                                 
59 Wolfgang Merkel: The Third Ways of Social Democracy, in ‘The Global Third Way Debate’ edited by 

Anthony Giddens, Polity Press 2001, pg 57 
60 Canto-Sperber Monique: Σοσιαλισμός και Φιλελευθερισμός. Οι κανόνες της ελευθερίας, εκδόσεις Πόλις, 

2004, σελ. 126.  
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σημαντικές και γι αυτό τον λόγο πρέπει να μπορέσει να διακρίνει μέχρι που θα θέσει τα όρια 

του ανοίγματος προς τον φιλελευθερισμό.  

 Οι δυο περιπτώσεις που αναλύθηκαν παρουσίασαν το άνοιγμα που έγινε σε πολιτικές 

που δεν εκφράζονταν από την παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατία. Μετά την αποχώρηση του 

Τόνυ Μπλερ και κάνοντας μια μικρή αποτίμηση, διαπιστώνεται ότι σε κάποιους τομείς, 

όπως είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας και η σταθεροποίηση της 

απασχόλησης σε υψηλά επίπεδα, οι Νέοι Εργατικοί αρχικά πέτυχαν τους στόχους τους. Από 

την άλλη πλευρά, στα αρνητικά καταλογίζεται η εισαγωγή, στους τομείς της εκπαίδευσης, 

της Υγείας και των μεταφορών, ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών παρά την 

αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς αυτούς τους τομείς καθώς αντιβαίνει την 

σοσιαλδημοκρατική ιδεολογία. Επίσης, δεν δόθηκε μεγάλη έμφαση στην περιβαλλοντική 

πολιτική και δεν αντιμετωπίστηκε η υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών κάτι το οποίο 

όξυνε τις κατηγορίες για συνέχιση του θατσερισμού.61 Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής 

δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον βρετανικό ευρωσκεπτικισμό και προχώρησε στον πόλεμο 

του Ιράκ, κάτι το οποίο μείωσε την απήχησή του στον κόσμο.  

 Εν έτη 2009 το Εργατικό Κόμμα, εν μέσω διεθνούς οικονομικής κρίσης και με 

πρωθυπουργό τον μέχρι πρότινος υπουργό οικονομίας Gordon Brown, οδεύει προς τις 

εκλογές με τα στοιχεία να δείχνουν ότι θα υποστεί συντριβή.62 Στην αντίθετη περίπτωση 

μετά την εξάχρονη παραμονή στην αντιπολίτευση, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επέστρεψε στην εξουσία 

παρουσιάζοντας ένα πρόσωπο πιο ανθρώπινο με στόχο να καταπολεμήσει τις περιπτώσεις 

διαφθοράς στην πολιτική ζωή του τόπου και με πολιτικές που στηρίζονται στην βελτίωση 

της ζωής των πολιτών. Βέβαια, έχει να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση και τα 

υπέρογκα χρέη, κάτι που φαίνεται ότι δε θα του επιτρέψει σε μεγάλο βαθμό να υλοποιήσει 

τις κοινωνικές πολιτικές τις οποίες έχει εξαγγείλει.  

Το γεγονός ότι οι σοσιαλδημοκράτες βρίσκονταν στην εξουσία σε πολλές χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τους είχε προσδώσει μια αισιοδοξία ότι οι νέες ιδέες της 

σοσιαλδημοκρατίας χρήζουν ευρύτερης αποδοχής από το κοινό. Αυτό το οποίο δεν 

λάμβαναν υπόψη τους ήταν το γεγονός ότι είχε αρκετά μεγάλη σημασία το αν είχαν εξ’ 

ολοκλήρου την εξουσία ή σε συνεργασία με άλλες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορεί να 

εκπροσωπούσαν κεντροαριστερά ή αριστερά στρώματα αλλά ακόμα και συνασπισμούς με 

κεντροδεξιά κόμματα. Αυτό πρέπει να θέσει σκέψεις ως προς το αν υπάρχουν πλέον 

διαφορές ανάμεσα στους αριστερούς, τους κεντροαριστερούς αλλά και τους κεντροδεξιούς 

                                                 
61 Giddens Anthony: Μετά τον τρίτο δρόμο, Η σειρά σας κύριε Μπράουν, εκδόσεις Πόλις, 2008, σελ. 54.  
62 Βλέπε επίμετρο, διάγραμμα 3 
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καθώς φαίνεται ότι όλοι συγκλίνουν πλέον προς το κέντρο και οι διαχωριστικές γραμμές του 

παρελθόντος δεν έχουν την ίδια διάσταση.  

Η νέα σοσιαλδημοκρατία δεν αναφέρεται μόνο στην κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και 

στον οικονομικό δυναμισμό και την καινοτομία. Όμως ο οικονομικός δυναμισμός δεν 

αποτελεί καινούριο φαινόμενο. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η σοσιαλδημοκρατία 

αναφερόταν και στον οικονομικό δυναμισμό αλλά με διαφορετικούς ρυθμούς και δεδομένα 

ως προς το εύρος του κράτους πρόνοιας και τις αρμοδιότητές του σε σχέση με τη σύγχρονη 

σοσιαλδημοκρατία.  

Οι νέοι σοσιαλδημοκράτες αναφέρουν ότι θα πρέπει η σοσιαλδημοκρατία να ξεφύγει 

από τα παλιά δόγματα της δεξιάς και της αριστεράς τα οποία πλέον δεν αντιπροσωπεύουν 

τους πολίτες. Όμως κάτι τέτοιο για κάποιους φαίνεται να μην ισχύει ή έστω να είναι 

παροδικό. Ο Bobbio αναφέρει ότι η αντίθεση μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς δεν είναι 

δυνατόν να εκλείψει αφού οι ιδέες των μεν και των δε διαφέρουν εκ του μακρόθεν ειδικά 

όταν πρόκειται για ζητήματα ισότητας63. Αυτό που συμβαίνει είναι μια σύγκλιση απόψεων 

ανάλογα με την περίοδο. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι οι παραδοσιακές ιδέες 

υπάρχουν ακόμη. Οι συντηρητικοί υποστηρίζουν σθεναρά την αναγκαιότητα της ύπαρξης 

των ελεύθερων αγορών και οι σοσιαλδημοκράτες την ύπαρξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Το 

δεδομένο που αλλάζει είναι τα μέσα για την ύπαρξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και τα όρια 

τα οποία θα έχει η κρατική παρέμβαση. Εδώ γίνεται διακριτή η μετατόπιση της ιδεολογίας 

της σοσιαλδημοκρατίας. Άρα, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι ιδέες γενικά έχουν 

αλλοτριωθεί καθώς η αλλοτρίωση εστιάζεται κατά κύριο λόγο μόνο στις πολιτικές της νέας 

σοσιαλδημοκρατίας.  

Η νέα σοσιαλδημοκρατία αποδέχεται την ύπαρξη της οικονομίας της αγοράς αλλά 

όχι μιας κοινωνίας βασισμένη στην αγορά. Αυτή η διατύπωση η οποία εκφράστηκε τόσο 

από τον Τόνυ Μπλερ όσο και από τον Γκέχαρντ Σρέντερ, ξεχωρίζει την οικονομία της 

αγοράς από την κοινωνία της αγοράς, κάτι βέβαια που είναι αρκετά δύσκολο καθώς αυτά τα 

δύο δεν μπορούν να είναι εντελώς ξεχωριστά αφού το  ένα βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια 

με το άλλο και αντίστοιχα αλληλεπιδρά. 

Η σοσιαλδημοκρατία, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του τρίτου δρόμου πρέπει να 

συμφιλιωθεί με τα νέα δεδομένα που έχει επιφέρει η παγκοσμιοποίηση η οποία μετέτρεψε 

την παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατία σε ανεπαρκή ιδεολογία για τα σύγχρονα δεδομένα. Η 

παγκοσμιοποίηση αντιμετωπίζεται ως απαραίτητο και αμετάβλητο περιβάλλον αλλά αν οι 

εθνικές κυβερνήσεις έχουν χάσει την παραδοσιακή τους δύναμη πάνω στην οικονομία, ποιος 
                                                 
63 Norberto Bobbio: Δεξιά και Αριστερά, εκδόσεις Πόλις 1995, σελ. 64 
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είναι αυτός που έχει αυτή τη δύναμη σήμερα - προφανώς οι μεγάλοι κεφαλαιοκράτες - και 

γιατί ένας φορέας όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποτελέσει σημαντικό δρώντα 

προς το συμφέρον των πολιτών της και να αναλάβει πολιτικές με ξεκάθαρο στόχο την 

βελτίωση της θέσης τους; Προφανώς, το ερώτημα αυτό χρήζει ιδιαίτερης μελέτης καθώς 

όπως φαίνεται η ιδεολογία η οποία διακατέχει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 

τεχνοκρατικό χαρακτήρα δίνοντας έμφαση στις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς. Σε επίπεδο 

κοινωνικής πολιτικής τα προβλήματα εφαρμογής πολιτικών εστιάζονται τόσο στην μη 

ύπαρξη συμφωνίας καθώς η κοινωνική πολιτική αποτελεί βασική παράμετρος λειτουργίας 

του έθνους κράτους όσο και στις προθέσεις των ηγεσιών που διαπνέονται από 

νεοφιλελεύθερα ιδεολογικά χαρακτηριστικά.  

Η νέα σοσιαλδημοκρατία δίνει έμφαση στην κατάρτιση έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να 

έχουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις όμως η 

κατάρτιση για την εύρεση εργασίας δεν δημιουργεί από μόνη της θέσεις εργασίας καθώς 

είναι απαραίτητες οι πολιτικές από το κράτος για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Επιπλέον, η έννοια της ευελιξίας ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις και τη συσσώρευση 

κεφαλαίου και δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για απολύσεις και χαμηλότερους μισθούς. 

Επίσης, καθιστά μη ρεαλιστικό τον στόχο όπου μέσω της δια βίου εκπαίδευσης και της 

αξιοποίησης όλων των ευκαιριών, θα εξυπηρετηθεί η κοινωνική ασφάλεια.   

Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου τομέα είναι απαραίτητος έτσι 

ώστε αυτός να εξυπηρετεί αποδοτικότερα τους πολίτες. Η νέα σοσιαλδημοκρατία εκτός από 

την έννοια της αποδοτικότητας και αυτή της υψηλής απόδοσης εισάγει και την έννοια του 

ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός όμως στον δημόσιο τομέα πρέπει να προσεχθεί καθώς 

μπορεί να παρουσιάσει νέες στρεβλώσεις οι οποίες μπορεί να έχουν καταστροφικά 

αποτελέσματα για τους πολίτες των χαμηλότερων τάξεων.  

Στόχος των νέων σοσιαλδημοκρατών είναι να ξεπεραστούν οι παραδοσιακές 

συγκρούσεις στον τομέα της εργασίας. Η αντικατάστασή τους από τον γόνιμο διάλογο και 

τις διαπραγματεύσεις είναι πολύ σημαντική χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ισχυρές εργατικές 

ενώσεις εμποδίζουν την ανάπτυξη αποδοτικών διαπραγματεύσεων.  

Στο επίπεδο της δημιουργίας μιας συνεκτικής κοινωνίας οι νέοι σοσιαλδημοκράτες 

προβάλλουν την αύξηση της απασχόλησης και την αύξηση των ευκαιριών εργασίας ως τους 

βασικούς μοχλούς προώθησής της. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πόσο βαθειά και 

διαδεδομένη είναι η οικονομική ανάπτυξη έτσι ώστε να προάγει την ύπαρξη μιας συνεκτικής 

κοινωνίας και με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ανισότητας των 
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ευκαιριών και της δημιουργίας προτύπων και μέσων κουλτούρας που δεν προάγουν την 

κοινωνική συνεκτικότητα.  

Η νέα σοσιαλδημοκρατία ενώ δεν πρέπει να βασίζεται στις πρακτικές της δεκαετίας 

του 70, δεν πρέπει από την άλλη πλευρά να απεμπολεί εντελώς κάποια βασικά εργαλεία που 

ίσως αποδειχθούν σημαντική βοήθεια ως προς την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που η 

αγορά μπορεί να δημιουργήσει.  

Η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να δρα ως αποφασιστική 

δύναμη της φιλελευθεροποίησης του παγκόσμιου εμπορίου διακατέχει τους νέους 

σοσιαλδημοκράτες και το ανησυχητικό και παράδοξο σε σχέση με τις ιδεολογικές τους 

καταβολές είναι ότι δεν αναφέρουν κάποιο μέτρο για να μετριάσουν τις 

αποσταθεροποιητικές κεφαλαιακές ροές και να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Στο επίπεδο της φορολογικής πολιτικής πάγια τακτική των νέων σοσιαλδημοκρατών 

σε Μ. Βρετανία και Γερμανία ιδίως, είναι η μείωση της φορολόγησης για τις εταιρίες με 

στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και την αύξηση των κινήτρων για επενδύσεις. Όμως 

οι εταιρίες επενδύουν όταν βλέπουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες στην αγορά και η μείωση της 

φορολόγησης δεν αυξάνει απευθείας τις αποδοτικές επενδύσεις ενώ απεναντίας μπορεί να 

δημιουργήσει αρκετές ανακολουθίες στις λειτουργίες του κράτους πρόνοιας. Η μείωση της 

φορολόγησης και η απελευθέρωση της αγοράς που υποστηρίζουν οι νέοι σοσιαλδημοκράτες 

ακούγεται περισσότερο σαν αναβίωση του θατσερισμού παρά σαν εφαρμογή μιας 

σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής. 

Ως προς το ζήτημα της δημιουργίας εκείνου του ανθρώπινου και κοινωνικού 

κεφαλαίου που αποτελεί στόχο της νέας σοσιαλδημοκρατίας, πρέπει να προσεχθεί έτσι ώστε 

να κατανεμηθεί με ισότητα και με έμφαση στους ευαίσθητους τομείς της ανθρώπινης ζωής 

και όχι να καταποντίζεται στο βωμό της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της δημιουργίας 

μιας αποδοτικής αγοράς. 

Συνοψίζοντας, οι νέοι σοσιαλδημοκράτες χρησιμοποιούν τον όρο σοσιαλδημοκρατία 

παρόλο που μεταθέτουν την πολιτική τους δεξιότερα του πολιτικού φάσματος. Φαίνεται από 

την πορεία της σοσιαλδημοκρατίας μετά τη δεκαετία του 90 ότι αυτή η τακτική μάλλον 

είναι κενή περιεχομένου και δεν ωφελεί την Αριστερά. Οι πολίτες δείχνουν να 

αναγνωρίζουν την κενότητα των λόγων και την φανερή στροφή και δεν εμπιστεύονται τα 

σοσιαλδημοκρατικά κόμματα παρά τα αρχικά θετικά δείγματα. Αποτέλεσμα αυτού θα 

πρέπει να είναι η επανεξέταση πολλών θεμάτων και πολιτικών που έχουν μετατοπιστεί από 

τους σοσιαλδημοκράτες και η εντατικοποίηση της προσπάθειας για εύρεση σαφούς 
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ιδεολογικής πυξίδας και προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τόσο σε εθνικό 

όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η σοσιαλδημοκρατία συγκεντρώνει όλο και πιο μειωμένα 

ποσοστά και οι πολίτες φαίνεται να μην της δείχνουν εμπιστοσύνη. Αυτό έχει ως αφετηρία 

το ασαφές ιδεολογικό περιεχόμενο των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων που κάτω από τη 

δίνη της παγκόσμιας κρίσης φαίνεται να μη διαθέτουν εναλλακτικές πολιτικές, αν και θα 

μπορούσαν να έχουν,  από τις πολιτικές λιτότητας και μαστίζονται από εσωτερικά 

προβλήματα. Η λύση στην πτώση της σοσιαλδημοκρατίας μπορεί να δοθεί μέσα από τις 

ιδέες που παρέχει η ιστορία της και κυρίως από την έμφαση σε πολιτικές που θα προωθούν 

την πρόνοια προς όλους τους πολίτες. Με αυτό το πλαίσιο προτάσεων και με προσπάθεια 

απεμπόλησης των εσωτερικών προβλημάτων, δηλαδή με την παρουσίαση ενός πιο 

ανθρώπινου προσώπου, μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα και να κερδίσει πάλι το έδαφος 

που έχει χάσει. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ποια είναι τα όρια συναίνεσης και ποιες είναι 

οι διαφοροποιήσεις της σοσιαλδημοκρατίας και των άλλων κομμάτων.  

 

Οι σοσιαλδημοκράτες σήμερα 

 

Η σοσιαλδημοκρατία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τόσο σε 

ιδεολογικό όσο και σε εκλογικό επίπεδο. Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση αναδεικνύει 

αρκετά διλήμματα τα οποία οι ηγεσίες των κομμάτων θα πρέπει να λύσουν και να δώσουν 

σαφείς απαντήσεις.    

Η κρίση φαίνεται ότι σταδιακά αντιμετωπίζεται αλλά το μείζον ζήτημα για τους 

σοσιαλδημοκράτες είναι το ποιες πολιτικές θα ακολουθήσουν και αν αυτές οι πολιτικές θα 

οδηγήσουν στη δημιουργία μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πολίτες. Μετά από την 

ανάλυση που προηγήθηκε, εύλογα γίνεται κατανοητό ότι οι «αποστάσεις» των κομμάτων 

της δεξιάς και αυτών της σοσιαλδημοκρατίας έχουν μειωθεί δραστικά σε σχέση με το 

παρελθόν. Η συγκεκριμένη διαφορά γίνεται εμφανής από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια 

όταν και αν ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα εμπεριέχει στις διακηρύξεις του 

ριζοσπαστικότερο περιεχόμενο, η πολιτική εφαρμογή που ακολουθεί όταν ανέλθει στην 

εξουσία ακολουθεί διαφορετική τροχιά. Ποια είναι η αιτία όμως για την παραπάνω 

κατάληξη; Δυο απαντήσεις μπορούν να εμφανιστούν οι καταλληλότερες γι αυτή την 

ερώτηση. Είτε είναι ξεπερασμένες οι πολιτικές με ξεκάθαρο αριστερό χαρακτήρα και δεν 

εφαρμόζονται στη σύγχρονη πραγματικότητα, είτε τα κόμματα δεν έχουν τη δύναμη να 
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αναμετρηθούν με τα μεγάλα συμφέροντα και ακολουθούν πιο διαλλακτικές πολιτικές με 

στόχο να μην τα πλήξουν σε μεγάλο βαθμό.   

Οι δύο παραπάνω απαντήσεις στο ερώτημα που τέθηκε μπορεί να χαρακτηριστούν 

ως απόλυτες και μη ανταποκρινόμενες πλήρως στην πραγματικότητα. Γι αυτό το λόγο μια 

επεξήγηση αυτών μπορεί να τις καταστήσει πιο σαφείς. Στην Ελλάδα ανήλθε το ΠΑΣΟΚ 

στην εξουσία το 2009 με μια ιστορική και μεγάλη σε εύρος νίκη. Το γεγονός αυτό 

προξένησε ενδιαφέρον καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο κανένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα δεν 

διαθέτει τέτοια δυναμική το τελευταίο διάστημα. Οι λόγοι για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ 

οδηγήθηκε σε αυτή τη νίκη είναι σαφείς. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι η προηγούμενη 

κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε στις προεκλογικές της διακηρύξεις και πολύ περισσότερο 

οδήγησε τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας με τη διαχειριστική ανικανότητα που τη 

διέκρινε.  

Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές εμφανίζοντας έναν λόγο ο οποίος διέθετε αρκετά 

αριστερά και κεϋνσιανά χαρακτηριστικά. Όμως η οικονομική κατάσταση στην οποία έχει 

επέλθει η χώρα απαιτεί άμεσες προσπάθειες για τη μείωση του ελλείμματος, κάτι το οποίο 

μειώνει τα περιθώρια ευελιξίας για τα άλλα επίπεδα πολιτικής. Η πρώτη εκτίμηση και τα 

πρώτα μέτρα που ανακοινώθηκαν σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας διέθεταν κεϋνσιανά 

χαρακτηριστικά. Οι πιέσεις όμως που ασκήθηκαν στο οικονομικό επιτελείο της νέας 

κυβέρνησης το ανάγκασαν να προτείνει πρόσθετα μέτρα όπως οι περικοπές μισθών, που θα 

μειώσουν την αγοραστική δύναμη των μισθωτών και θα αποτελέσουν πλήγμα για την 

κοινωνική συνοχή.  

Το πρόβλημα όμως είναι αδύνατον να λυθεί με αυτό τον τρόπο καθώς έτσι δεν 

καταπολεμάται στη ρίζα του. Από τα στοιχεία  του Υπουργείου Οικονομικών που έρχονται 

στο φώς της δημοσιότητας64 φαίνεται ότι το φορολογικό βάρος εναπόκειται περισσότερο 

στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και λιγότερο σε βιομήχανους, εμπόρους, 

ελεύθερους επαγγελματίες και εισοδηματίες. Αυτό και μόνο καταδεικνύει το επίπεδο της 

φοροδιαφυγής αλλά και τις αδικίες που ενυπάρχουν στο φορολογικό σύστημα, οι οποίες 

δημιουργούν κοινωνικές ανισότητες. Η κυβέρνηση δίνοντας λύση στα παραπάνω 

προβλήματα και εμπεριέχοντας αναδιανεμητικές πολιτικές στην ατζέντα της μπορεί να 

μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες και να καταπολεμήσει το χρέος. Βέβαια, αυτό απαιτεί την 

σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα, κάτι το οποίο όσο φαίνεται δύσκολο άλλο τόσο 

αναγκαίο είναι. 

                                                 
64 Βλέπε εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», 19-12-2009. 
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Αυτό το οποίο επιβάλλεται να καταφέρει η νέα σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση 

λοιπόν δεν είναι η ξεκάθαρη εφαρμογή μιας ιδεολογικά διαφορετικής πολιτικής αλλά η 

διαχειριστική ικανότητα της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Αν αυτή εμπεριέχει 

αναδιανεμητικά65 και κεϋνσιανά χαρακτηριστικά τότε είναι και ιδεολογικά διαφορετική. 

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω και συνάμα εκσυγχρονίζοντας τον δημόσιο τομέα 

προσλαμβάνοντας τους καλύτερους με αντικειμενικά κριτήρια τότε η κυβέρνηση θα 

καταστεί αποτελεσματική και «έξυπνη».66   Το κατά πόσο θα καταφέρει όλα τα παραπάνω 

και το αν θα ακολουθήσει μια ιδεολογικά διαφορετική πολιτική από το ΠΑΣΟΚ του 

εκσυγχρονισμού θα το δείξει ο χρόνος. 

Το παράδειγμα που παρατέθηκε παρουσιάζει τις δυσκολίες και τα διλήμματα που 

αντιμετωπίζει ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα του 2010 που ανέρχεται στην εξουσία. 

Παρόμοια προβλήματα, φυσικά με τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες των πολιτικών συστημάτων, 

αντιμετωπίζουν και τα υπόλοιπα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Προβλήματα όπως η 

ανεργία πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολιτικές που θα έχουν ως κύριο άξονα την 

κατάρτιση και την δια βίου μάθηση καθώς και μέτρα με τα οποία θα διασφαλιστεί το 

γεγονός ότι όσοι χάσουν τη δουλειά τους θα μείνουν σε επαφή με την αγορά εργασίας.67 Με 

πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης θα προληφθεί μια ενδεχόμενη μελλοντική 

κοινωνική έκρηξη,68 κάτι που φαίνεται αρκετά δύσκολο εν μέσω οικονομικής κρίσης. Η 

πρόκληση όμως είναι αυτή. Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα μπορούν να αποδείξουν ότι 

είναι ικανά κάτω από αυτές τις συνθήκες να εφαρμόσουν πολιτικές που θα ευνοούν την 

κοινωνική ευμάρεια και το κράτος θα καταστεί  αποτελεσματικότερο και δικαιότερο. Για να 

τα καταφέρουν όλα αυτά πρέπει να ανέλθουν στην εξουσία και για να το επιτύχουν αυτό θα 

πρέπει να διαμορφώσουν μια ατζέντα που θα εφαρμοστεί στην πράξη και όχι μόνο στην 

θεωρία και η οποία θα δίνει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και θα 

προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόνοια από την πλευρά του κράτους.  

 

  

                                                 
65 Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Massimo D’ Alema στο «Βήμα 

Ιδεών» του Νοεμβρίου 2009, σελ.7 της εφημερίδας «Το Βήμα» ότι για να μειώσουν οι σοσιαλδημοκράτες το 

έλλειμμα κοινωνικής δικαιοσύνης πρέπει να δεσμευθούν για μια πιο δίκαιη αναδιανομή του πλούτου.  
66 Τα «έξυπνα» κράτη είναι αυτά που μπορούν να επιτυγχάνουν περισσότερα με λιγότερα, να εκμεταλλευθούν 

δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο γίνεται εκμεταλλεύσιμο μετά από μια κρίση, σύμφωνα με τον Adrian 

Wooldridge στην ειδική έκδοση της εφημερίδας «Η Καθημερινή» του Economist «Ο κόσμος το 2010» σελ. 18.  
67 David Rennie, Economist, «Ο κόσμος το 2010» σελ. 26. 
68 Βλέπε άρθρο του Laza Kekic στον Economist, «Ο κόσμος το 2010» σελ. 94.  
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 
 
 

1397/1983: Σχέδιο Αυγερινού 
Προβλέψεις νομοθετήματος/σχεδίου Τι πραγματοποιήθηκε 

Καθολική κάλυψη 95% του πληθυσμού, μόνο στη θεωρία (Sissouras et 
al., 1999) 

Ισότητα στην παροχή και στη χρηματοδότηση των 
υπηρεσιών υγείας  

Μειωμένη χρηματοδότηση και άνιση παροχή της 
ποιότητας και της ποσότητας των υπηρεσιών υγείας  

Οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
180 περιφερειακά κέντρα υγείας, όχι όμως αστικά 
κέντρα υγείας, εστίαση στην οργάνωση των 
εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων  

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας  Ποτέ δεν υλοποιήθηκε, διαφορά ανάμεσα «ανώτερα» 
και τα «άλλα» ταμεία ασφάλισης υγείας  

Πλήρης απασχόληση των νοσοκομειακών γιατρών με 
αποκλειστική εξάσκηση επαγγέλματος  Μόνο στα χαρτιά  

Οι πανεπιστημιακοί γιατροί θα μπορούν να διαλέγουν 
ανάμεσα στην ιδιωτική απασχόληση και στο ΕΣΥ 
αποκλειστικά  

Το άρθρο εξαιρέθηκε, το Υπουργείο Παιδείας τέθηκε 
υπεύθυνο για να ρυθμίσει τους «ακαδημαϊκούς» 
όρους παροχής υπηρεσιών  

Απαγόρευση ανοίγματος νέων ιδιωτικών κλινικών  
Η απαγόρευση υλοποιήθηκε και είχε ως αποτέλεσμα 
να κλείσουν πολλές μικρές κλινικές ενώ από την άλλη 
πλευρά λίγες ισχυρές επιβίωσαν και αναπτύχθηκαν 

Αποκεντροποίηση του Συστήματος με τη δημιουργία 
των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας  Δεν υλοποιήθηκε 
 

2071/1992: Σχέδιο Σούρλα  
Το κράτος δρα ως εγγυητής του δικαιώματος των 
πολιτών να αναζητούν περίθαλψη, σύμφωνα με το 
δικαίωμα στην ελευθερία επιλογής  

Μόνο στη θεωρία 

Οι νοσοκομειακοί γιατροί του ΕΣΥ θα μπορούν να 
είναι είτε πλήρους απασχόλησης είτε μερικής   Μόνο 492/10.500 άδραξαν την ευκαιρία  

Οι πανεπιστημιακοί γιατροί θα έχουν 1 χρόνο στη 
διάθεσή τους για να αποφασίσουν αν θα εργαστούν 
στον ιδιωτικό τομέα ή στο ΕΣΥ αποκλειστικά  

Δεν υλοποιήθηκε 

Οι περιορισμοί όσον αφορά τις ιδιωτικές κλινικές 
αποσύρθηκαν  

Πολλά ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα δημιουργήθηκαν 
και το 1996 έφθασαν τα 403 συνολικά, με το 67% 
αυτών να βρίσκονται στην Αθήνα (Φυτανίδου, 2000)  

 
2519/1997: Σχέδιο Γείτονα 

Εισαγωγή Μάνατζερ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ  Δεν υλοποιήθηκε 
Μη μόνιμες θέσεις όσον αφορά το προσωπικό του 
ΕΣΥ  Δεν υλοποιήθηκε 

Βελτιωμένες προοπτικές καριέρας μέσα στο ΕΣΥ, 
καλύτεροι μισθοί για τους νοσοκομειακούς γιατρούς, 
κατάργηση των «ονομαστικώς υπερωριών» για τους 
γιατρούς του ΕΣΥ  

Καλύτερες προοπτικές για τους νέους γιατρούς έτσι 
ώστε να ανελιχθούν, αύξηση των μισθών, οι 
«ονομαστικές υπερωρίες» δεν καταργήθηκαν  

Αστικά κέντρα υγείας  Δεν υλοποιήθηκε 
Οικογενειακός γιατρός  Δεν υλοποιήθηκε 
Σφαιρική χρηματοδότηση και ελληνική εκδοχή της 
νοσοκομειακής απόσβεσης από τους αποδέκτες   
 

Δεν υλοποιήθηκε 

 
 

2889/2001: Σχέδιο Παπαδόπουλου «Υγεία για τους Πολίτες» 
Αποκέντρωση του Συστήματος με την ίδρυση 17 
περιφερειακών Κέντρων Υγείας   

Πραγματοποιήθηκε με πολλές διοικητικές και 
διαχειριστικές δυσλειτουργίες  

Εισαγωγή νοσοκομειακών μάνατζερ  
Πραγματοποιήθηκε, αλλά με περιορισμένες 
αρμοδιότητες. Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ παρέμειναν 
ιατρικά εξουσιαζόμενα  



 68

Απογευματινή ιδιωτική άσκηση επαγγέλματος  Αρχικά εφαρμόστηκε αλλά δεν ήταν ούτε δημοφιλές 
ούτε αποτελεσματικό   

Οι πανεπιστημιακοί γιατροί πρέπει να διαλέξουν 
ανάμεσα στην ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματος και 
στην αποκλειστική εργασία στο ΕΣΥ    

Ποτέ δεν υλοποιήθηκε στην πραγματικότητα  

Θεσμός του «κλινικού θεραπευτή»  Δεν υλοποιήθηκε 
Αξιολόγηση των νοσοκομειακών γιατρών κάθε 5 
χρόνια  Στην πράξη δεν υλοποιήθηκε  

Οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  Δεν υλοποιήθηκε 
Ίδρυση ενός Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Υγείας  Δεν υλοποιήθηκε 
 
Πίνακας 1: Σύγκριση των σχεδιασμένων μεταρρυθμίσεων του ΕΣΥ και της πρακτικής εφαρμογής τους (1983-

2001)  Πηγή: Nikolentzos and Mays: Can existing theories of health care reform explain the Greek case (1983-

2001), in Journal of European Social Policy 2008 

 

 
Από τους παραπάνω πίνακες γίνεται φανερή η ιδεολογική διαφορά του κάθε νόμου, 

για παράδειγμα μπορούμε να τη διαπιστώσουμε αν συγκρίνουμε το «σχέδιο Σούρλα» με το 

«σχέδιο Αυγερινού». Το γενικότερο συμπέρασμα όμως είναι ότι η προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ από την κυβέρνηση Σημίτη πνίγηκε, ως επί το πλείστον,  όπως 

και οι προηγούμενες προσπάθειες. Οι αιτίες της αποτυχίας είναι ότι το σύστημα μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένα σύστημα αλληλοεξαρτήσεων69 καθώς οι πελατειακές σχέσεις όταν 

συνδυάζονται με τα διοικητικά και οικονομικά προβλήματα του κράτους, το περιορισμένο 

συλλογικό αίσθημα και την απουσία πολιτικής βούλησης αλλά και συμφωνίας πάνω στις 

απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, εμποδίζουν τα μέγιστα τη δημιουργία ενός συστήματος 

υγείας για όλους τους πολίτες.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Nikolentzos and Mays: Can existing theories of health care reform explain the Greek case (1983-2001), in 

Journal of European Social Policy 2008, pg 174  
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Διάγραμμα 1: Αποτελέσματα των Ευρωεκλογών διαχρονικά.  

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/el/index_el.html 

 
 Στο παραπάνω διάγραμμα γίνεται φανερή η πτώση των ποσοστών των 

σοσιαλδημοκρατών από τη δεκαετία του ’90 και μετά. Επιπλέον, γίνεται φανερή και η 

πρωτοκαθεδρία της σοσιαλδημοκρατίας στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

 

     Συντηρητικοί/Χριστιανοδημοκράτες (CD,EPP (79-92),EPP (92-99),FE,EPP-ED) 
     Συντηρητικοί μόνο (C,ED,ECR)  
     Σοσιαλδημοκράτες (S,SOC,PES,S&D)  
     Κομμουνιστές/Ακροαριστεροί (COM,LU,EUL,EUL/NGL)  
     Φιλελεύθεροι/Κεντρώοι (L,LD,LDR,ERA,ELDR,ALDE) 
     Εθνικοσυντηρητικοί (UDE,EPD,EDA,UFE,UEN)  
     Πράσινοι μόνο (G)  
     Πράσινοι/Τοπικιστές (RBW (84-89),RBW (89-94),G/EFA) 
     Ετερογενείς (CDI,TGI)  
     Ανεξάρτητοι (NI)  
     Ευρωσκεπτικιστές (EN,I-EN,EDD,IND/DEM,EFD)  
     Ακροδεξιοί Εθνικιστές (ER,DR,ITS) 
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Διάγραμμα 2: Η σύνθεση του ευρωκοινοβουλίου σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2009. 
Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/el/index_el.html 
 

 Από το παραπάνω διάγραμμα γίνεται εμφανής η πρωτοκαθεδρία της 

χριστιανοδημοκρατίας έναντι της σοσιαλδημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως 

διαμορφώθηκε στις ευρωεκλογές του 2009. Τα ποσοστά των συντηρητικών κομμάτων 

έμμειναν σε σταθερά επίπεδα κατά μέσο όρο ενώ τα ποσοστά των σοσιαλδημοκρατικών 

κομμάτων υπέστησαν πτώση συνεχίζοντας την πτωτική πορεία τους μετά τις ευρωεκλογές 

του 1994. 

 

 

 

   Συντηρητικοί/Χριστιανοδημοκράτες (EPPD)
   Συντηρητικοί μόνο (ECR) 
   Σοσιαλδημοκράτες (S&D) 
   Κομμουνιστές/Ακροαριστεροί (EUL/NGL) 
   Φιλελεύθεροι/Κεντρώοι (ALDE) 
   Πράσινοι/Τοπικιστές (G/EFA) 
   Ανεξάρτητοι (NI) 
   Ευρωσκεπτικιστές (EFD) 
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Διάγραμμα 3: Η πρόθεση ψήφου στη Μ. Βρετανία από τον Ιανουάριο του 2003 ως τον Ιούλιο του 2009.  

 
 Στο διάγραμμα της Ipsos MORI βλέπουμε την πορεία της πρόθεσης ψήφου στη Μ. 
Βρετανία μετά τη δεκαετία του ΄90. Παρά τις όποιες διακυμάνσεις ανάλογα με την περίοδο 
η πορεία του Εργατικού Κόμματος δείχνει να έχει πτωτικό χαρακτήρα τόσο λόγω της 
μακροχρόνιας παραμονής του στην εξουσία όσο και λόγω της οικονομικής κρίσης που 
μαστίζει τη χώρα τον τελευταίο καιρό.  
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Διάγραμμα 4: Οι στόχοι τους οποίους έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της εκπαίδευσης μέχρι το 

2010.  

 
 Οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της εκπαίδευσης 
διακρίνονται από δυο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι η επιτευχθείσα πρόοδος απέχει 
μίλια από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δεύτερο ότι οι στόχοι αυτοί έχουν 
ως κριτήριο τη μετατροπή της εκπαίδευσης σε εκπαίδευση για τις ανάγκες της αγοράς με 
τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε ότι ένας από τους στόχους είναι η αύξηση των 
αποφοίτων των θετικών επιστημών ο οποίος είναι και ο μόνος που ξεπερνάει τα επιθυμητά 
όρια που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν υπάρχει πουθενά η νύξη για τις κοινωνικές 
επιστήμες. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της αγοράς, όπου και 
δίνεται μεγαλύτερη έμφαση και η κοινωνική έρευνα και οι επιστήμες που την απαρτίζουν 
έρχονται σε δεύτερη μοίρα.  
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Αθήνα 2006 

 Norberto Bobbio: Δεξιά και Αριστερά, εκδόσεις Πόλις 1995 
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εκδημοκρατισμού στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στο «Κοινωνική 

Αλλαγή στη Σύγχρονη Ελλάδα», Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 2004 
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ΙΣΤΑΜΕ, Αθήνα 2001 
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μεταρρύθμιση» και το «νέο δημόσιο μάνατζμεντ» στη «διακυβέρνηση», εκδόσεις 
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