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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Αντικειμενικός σκοπός και στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα 

είναι να αποτυπωθεί με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η προοπτική που έδωσε ως 

πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό ρεύμα η Σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη όχι 

μόνο όταν διατυπώθηκε για πρώτη φορά, κυρίως όμως κατά πόσο ήταν σε θέση μέσα 

από τους διαχρονικούς εκφραστές της να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα που η 

ίδια η Ευρώπη έθεσε.  

Σκοπός είναι να αποσαφηνιστεί σε ποιό βαθμό το μέλλον διαγράφεται 

ευοίωνο ή δυσοίωνο για τον σοσιαλισμό σε μια Ευρώπη που μονίμως φθείρεται. 

Έγινε αναφορά στην δημιουργία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, και στην λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου αλλά και σε αυτόν του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  Στην εργασία αυτή αναλύεται η έννοια της παγκοσμιοποίησης, όπως επίσης 

τα θετικά και τα αρνητικά σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο. Τέλος στην εργασία 

θα γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των σοσιαλιστικών κομμα΄των της Ευρώπης 

με έμφαση στο Σοσιαλιστικά Κόμματα της Σουηδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και 

της Ελλαδος. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
The Objective of this thesis will be to reflected in the most clear way the 

prospect of Social Democracy as a political, economic and social power in 

Europe not only when first made, but mainly whether they were able through 

their enduring exponents to answer the big questions that Europe has itself.  

The purpose of this study is to clarify in which extent the future is 

auspicious or inauspicious for socialism in a Europe permanently damaged.  

Reference was made to the creation of the Socialist International and functioning 

of the European Union, with particular emphasis on the role of the European 

Parliament but also that of the European Union Council. 

In this thesis will be analyzed the concept of globalization as well as the 

positives and negatives in the ideological and political level. In conclusion in this 

paper will be a complete presentation of the socialist parties of Europe with 

emphasis on socialist parties in Sweden, France, Germany and Greece. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Στην σημερινή εποχή που ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και 

οικονομική κρίση εμφανίστηκαν αντίστοιχα και  προβλήματα στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία και συνολικότερα 

ο προοδευτικός χώρος δεν μπόρεσε να αντιληφθεί τις μεταλλαγές του καπιταλισμού 

και των κρίσεων που τον συνόδευαν. Η καθημερινότητα των ευρωπαίων πολιτών 

πλέον χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της λιτότητας, χωρίς η σοσιαλδημοκρατία να 

μπορεί να αντιδράσει σε αυτό.  Για αυτό το λόγο, είναι αναγκαία μία εκτενής, 

προσεκτική και ουσιαστική διατύπωση των όρων συμμετοχής δράσης και πορείας 

των σοσιαλδημοκρατών εντός της Ευρώπης.  

 

Αρχικά, η σοσιαλδημοκρατία δεν είναι μόνο ένας τρόπος σκέψης και δράσης, 

αλλά εμφανίζεται ως μια ιδεολογία. Ο ορισμός αυτής, η πορείας της, και οι 

ιδεολογικές πηγές της είναι τα πρωταρχικά σημεία τα οποία θα αναλυθούν στη 

συγκεκριμένη εργασία. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί και στο ιδεολογικό και πολιτικό 

πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζεται η σοσιαλδημοκρατία, καθώς και οι διαφορές της 

σε σχέση με τον φιλελευθερισμό και τα λοιπά πολιτικά ρεύματα της εποχής.  

 

Επιπλέον, το δικό τους στίγμα στη σοσιαλδημοκρατία έδωσαν και οι κύριοι 

εκφραστές της, για το λόγο αυτό δεν θα μπορούσε να μη γίνει η αντίστοιχη αναφορά. 

Σαν κύριοι εκφραστές των σοσιαλιστικών ιδανικών είναι οι  Ιακωβίνοι, οι κοινωνικοί 

μεταρρυθμιστές, όπως ο βιομήχανος Όουεν καθώς και οι ουτοπιστές Κλωντ Ανρί ντε 

Σεν Σιμόν και Σαρλ Φουριέ. Παράλληλα όμως, η δημιουργία μιας οργάνωσης 

υπερεθνικής με σημαντική διεθνή πολιτική δράση, της Σοσιαλιστικής Διεθνούς 

έπαιξε το δικό της ρόλο στον τρόπο λειτουργίας και συστοιχίας ανάλογων πολιτικών 

ομάδων στην Ευρώπη. Μια πληγωμένη Ευρώπη, που μετά το τέλος δύο Παγκόσμιων 

Πολέμων είχε ανάγκη να αναστηλωθεί και ενωμένη να προχωρήσει σε μεγάλες 

θεσμικές και πολιτικές αλλαγές.  

 

Εν συνεχεία, θα γίνει αναφορά στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά 

και σε αυτόν του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σύνοδος Κορυφής). 
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Ένα σημαντικό θέμα το οποίο χρήζει ανάλυσης είναι κι αυτό της ύπαρξης ή 

μη του δημοκρατικού ελλείμματος και ποιες απαντήσεις δίνει σε αυτό η ευρωπαϊκή 

σοσιαλδημοκρατία. Ενώ ταυτόχρονα, θα αναδειχθεί μέσω της σύγκρισης των 

ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων η παρουσία του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού 

Κόμματος (Party of European Socialists-PES) και της Ευρωπαϊκής Σοσιαλιστικής 

Νεολαίας ως κομμάτι αυτού και την δική τους ιστορική, πολιτική και κοινωνική 

διαδρομή υπό το πρίσμα της μεταβολής της Ευρώπης. 

 

Η παγκοσμιοποίηση με τη σειρά της εισχώρησε, λειτούργησε και επηρέασε 

την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Σε αυτό το σημείο θα γίνει μια προσπάθεια να 

διατυπωθούν οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας για την παρουσία 

της παγκοσμιοποίησης, αλλά και οι προκλήσεις ως προς τις αλλαγές του ευρωπαϊκού 

πολιτικού και οικονομικού μοντέλου λειτουργίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον 

τρόπο με τον οποίο επηρέασε αυτή το κοινωνικό μοντέλο και δη το Κοινωνικό 

Κράτος.  

 

Ένα τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό σημείο αυτής της εργασίας είναι η 

ολοκληρωμένη παρουσίαση των σοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(27 κρατών μελών ) με ουσιαστική έμφαση σε τέσσερα σοσιαλιστικά κόμματα , όπως 

εκπροσωπούνται σ Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα αλλά και στην Σοσιαλιστική 

Διεθνή. Συνοπτικά, τα τέσσερα σοσιαλιστικά κόμματα στα οποία θα γίνει αναφορά, 

είναι : 

Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα της Ελλάδος, γνωστό ως Παννελλήνιο 

Σοσιαλιστικό Κίνημα, 

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας γνωστό και ως Parti socialiste 

Το Σουηδικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα γνωστό και ως Sveriges 

socialdemokratiska arbetareparti  

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας γνωστό και ως 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ 

 
 

1.1 Ορισμός της Σοσιαλδημοκρατίας  και Ιστορική αναδρομή. 

 

Σαν μια πρώτη ματιά ιστορικά, η σοσιαλδημοκρατία ήταν ένα σοσιαλιστικό 

κίνημα που υποστήριζε τη δημιουργία μιας σοσιαλιστικής οικονομίας, με τη στενή ή 

αυστηρή έννοια, μέσα από τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες επρόκειτο να 

επιτευχθούν με την ταξική πάλη. Η σοσιαλδημοκρατία τοποθετείται στα κέντρο-

αριστερά του πολιτικού φάσματος. Τα σοσιαλδημοκρατικά και σοσιαλιστικά 

κόμματα γεννήθηκαν ως κόμματα του κόσμου της εργασίας και των φτωχών λαϊκών 

στρωμάτων. 

 

Στην σημερινή εποχή οι σοσιαλδημοκράτες επιδιώκουν να εμφανιστούν ως οι 

εκσυγχρονιστές και οι πιο αποτελεσματικοί διαχειριστές  του καπιταλιστικού 

συστήματος, με αφετηρία την σοσιαλιστική κυβέρνηση του Φρανσουά Μιτεράν το 

1982. Αυτή η νέα τάση, προήλθε από την κρίση που βιώνουν σήμερα τα σοσιαλιστικά 

κόμματα, μετά την εγκατάλειψη των θέσεων της παραδοσιακής σοσιαλδημοκρατίας, 

των συμβολων, των ιστορικών παραστάσεων και των εικόνων που την συνόδευαν 

από την ημέρα της εμφάνισής της στο ιστορικό προσκήνιο. Η αλλαγή των συμβόλων 

σηματοδοτεί την συνειδητή απόφαση εγκατάλειψης του παρελθόντος .   

 

Σήμερα τα ιστορικά εργατικά κόμματα της Δύσης βιώνουν μία ακόμα κρίση, 

που τώρα όμως αγγίζει τον πυρήνα της ιστορικής τους ταυτότητας. Ο 

γενετικός  κώδικας της σοσιαλδημοκρατίας περιγράφεται έτσι από τη σύνδεση με το 

επαναστατικό πρόσταγμα, τις ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνική της βάση και τον 

κυβερνητικό προσανατολισμό της. 

 

Το εργατικό ζήτημα διχάζει την κοινωνία πάνω από πενήντα χρόνια, ωστόσο 

με το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων δημιουργήθηκε ένα οικοδόμημα 

κοινωνικής ειρήνης. Θεμελιώδης αιτία γι’ αυτή την αλλαγή ήταν η οικονομική 

ανάπτυξη των αναπτυγμένων χωρών της Δ. Ευρώπης. 
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Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών ’50 και ’60 , ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης στις 

ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες του ΟΟΣΑ ήταν σχεδόν 5% ανά έτος και 

αυτή ήταν η βάση για την ραγδαία ανάπτυξη των κοινωνικών δαπανών ως 9% του 

ΑΕΠ στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Παράλληλα οι υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης 

επέτρεπαν τη διατήρηση της πλήρους απασχόλησης και τις δαπάνες για την 

κοινωνική πρόνοια χωρίς να υπονομεύεται η δυνατότητα κέρδους ή τα συμφέροντα 

του ιδιωτικού κεφαλαίου.  

 

Το 1974 ο μέσος όρος του ρυθμού μεγέθυνσης των χωρών του ΟΟΣΑ ήταν 

2% , ενώ τον επόμενο χρόνο εννέα χώρες του ΟΟΣΑ
1
 παρουσίασαν αρνητικούς 

ρυθμούς μεγέθυνσης. Αυτό που επεδίωξε η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, με 

πρωτοπόρο το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Σουηδίας, πριν ακόμα εμφανιστεί η 

πολιτική του New Deal με τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ
2
 στις ΗΠΑ αλλά και η κεϋνσιανή 

«Γενική Θεωρία» - ήταν η μετατροπή του δημοσίου από απλό τροφοδότη αγαθών και 

υπηρεσιών που για τεχνικούς λόγους δεν μπορούσαν να παραχθούν από τον ιδιωτικό 

τομέα σύμφωνα με την οικονομική θεωρία - σε μια «πολιτική αγορά» με βασικές 

κατανεμητικές  εξουσίες οι οποίες να υποκαθιστούν εν μέρει  τις λειτουργίες της 

καπιταλιστικής αγοράς αφού βεβαίως τις  λάμβαναν υπόψη. 

 

Αυτή η επιδίωξη στηρίχθηκε, με την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,. στην 

ανάληψη από το δημόσιο ορισμένων νέων καθηκόντων όπως 

 Η επιβολή μιας κανονιστικής οικονομικής πολιτικής . 

 Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 είχε δείξει ότι μόνο η συνειδητή 

δράση της κρατικής εξουσίας θα μπορούσε να δημιουργήσει τις απαραίτητες 

συνθήκες μακροχρόνιας επιβίωσης του συστήματος. Η διεύθυνση της 

                                                           
1
 Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ, Γαλλικά: Οργάνωση 

Coopération de et de développement économiques, ΟΟΣΑ) είναι μια διεθνής οικονομική οργάνωση 34 

χωρών που ιδρύθηκε το 1961 για να τονώσει την οικονομική πρόοδο και το παγκόσμιο εμπόριο. 

Πρόκειται για ένα φόρουμ από χώρες που έχουν δεσμευτεί για τη δημοκρατία και την οικονομία της 

ελεύθερης αγοράς, παρέχοντας μια πλατφόρμα για την σύγκριση εμπειριών σε επίπεδο πολιτικής, την 

αναζήτηση απαντήσεων σε κοινά προβλήματα αλλά και τον προσδιορισμό των ορθών πρακτικών με 

τον παράλληλο συντονισμό των εγχώριων και διεθνών πολιτικών των μελών της. 
2
 Franklin Delano Roosevelt (30, Ιανουαρίου, 1882 - 12 Απριλίου 1945), επίσης γνωστός με τα αρχικά 

του, FDR, ήταν ο 32ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών (1933-1945) και μια από τις πλέον 

γνωστές και κεντρικές φιγούρες στα παγκόσμια γεγονότα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ηγούμενος 

των Ηνωμένων Πολιτειών με πυγμή και σταθερά βήματα ανάπτυξης κατά την διάρκεια τόσο της 

παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης όσο και ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Υπήρξε κυρίαρχος ηγέτης του 

Δημοκρατικού Κόμματος και ο μόνος Αμερικανός πρόεδρος που εκλέγεται για περισσότερο από το 

προκαθορισμένο των δύο θητειών. 
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οικονομίας μετατρέπεται σε κεντρικό κυβερνητικό έργο. Η δημοσιονομική , η 

νομισματική και η συναλλαγματική πολιτική αποκτούν ενεργό ρόλο στην 

χάραξη και στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα οι 

μεταβιβαστικές πληρωμές και οι επιδοτήσεις ενεργοποιούνται στην 

κατεύθυνση ανισοκατανομής του εισοδήματος. Το δημόσιο εμπλέκεται στις 

λειτουργίες σταθεροποίησης , ανάπτυξης και αναδιανομής του εισοδήματος. 

 Η άμεση εμπλοκή του δημοσίου και η ανάληψη του μεγαλύτερου βάρους  της 

διαδικασίας ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας .  

 Η κεντρική σημασία της επιστήμης και η συστηματική χρησιμοποίηση και 

εφαρμογή της έρευνας σε όλο και περισσότερα επίπεδα της παραγωγής , από 

την ανάπτυξη βιομηχανιών όπως οι βιομηχανίες των υπολογιστών, των 

ηλεκτρονικών, των πολυμερών χημικών ουσιών μέχρι την διαχείριση 

οικονομικών συστημάτων επέβαλε την κρατική παρουσία. 

 Η ανάληψη του κτισίματος του κράτους πρόνοιας.  

 Η δέσμευση για μια ρυθμιστική κοινωνική πολιτική περιλάμβανε εκτός της 

δημόσιας παιδείας , τη δημόσια υγεία , την πρόνοια για τις ευαίσθητες 

ηλικίες  και   την επέκταση των αστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων ως 

βασικού συντελεστή διεύρυνσης της δημοκρατίας. 

 

 Προϋπόθεση της ανάληψης αυτών των καθηκόντων από το δημόσιο  ήταν η   

άποψη  ότι  με ορθολογικό τρόπο η διεύρυνση του δημοσίου θα επεκτείνει την 

ελευθερία των επιλογών αλλά και θα καταφέρει να αυξήσει το αίσθημα της 

ασφάλειας στον καθημερινό άνθρωπο. Εκείνη την εποχή ο πολιτικός πολιτισμός των 

πολιτών της Κεντρικής Ευρώπης χαρακτηρίζεται από αξίες που έχουν τις ρίζες τους 

στην προβιομηχανική κοινωνία : μετριοπάθεια, ροπή προς το κοινό καλό, 

δικαιοφροσύνη, σεβασμός στην αυτονομία του ατόμου και τη λουθηριανή 

προσήλωση στην εργασία 

 

Οι κοινωνικές συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν την εποχή ακόμα είναι η ισότητα 

και η αλληλεγγύη, οι οποίες δεν μπορούν φυσικά να ιδωθούν παντελώς αποκομμένες 

από τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες  πάνω στις οποίες σιγά-σιγά 

διαμορφώθηκαν.  
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Όμως το κλειδί επίλυσης των προβλημάτων της εποχής ήταν η οικονομική 

μεγέθυνση μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας, η οποία 

χρηματοδοτούσε το δημόσιο νοικοκυριό και επέτρεπε την αύξηση των μισθών. 

Δηλαδή η σωστή λειτουργία του οικονομικού υποδείγματος - το οποίο στηριζόταν 

στη κεϋνσιανή προβληματική της επίτευξης πλήρους απασχόλησης και επιμερισμού 

των αυξήσεων της παραγωγικότητας  μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και κράτους -

 αποτελούσε τη βάση του υποδείγματος της σοσιαλδημοκρατίας. Η κρίση του 

κεϋνσιανού υποδείγματος αποτέλεσε το αρχικό σημείο καμπής της ευρωπαϊκής 

σοσιαλδημοκρατίας. 

 

Πρέπει να τονισθεί ότι η δυτικοευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία συνέβαλε στη 

δημιουργία ενός διαφορετικού είδους καπιταλισμού, με περισσότερες κοινωνικές 

λειτουργίες και μηχανισμούς σε αντίθεση με του αμερικάνικου, ή και του ιαπωνικού. 

Οι αστικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη δύση δεν θα υπήρχαν, 

τουλάχιστον με τη σημερινή τους έκταση και ποιότητα, χωρίς τις θυσίες του 

εργατικού κινήματος 

 

Ένα σημαντικό ζήτημα που αποτέλεσε αντικείμενο διαμάχης στη διάρκεια των 

δύο τελευταίων αιώνων, ήταν το εάν και κατά πόσο ο σοσιαλισμός είναι ένα κίνημα 

στηριγμένο στην ηθική αλλά όχι εφαρμοστέο ή αποτελεί μια προοπτική ανάπτυξης 

της ίδιας της κοινωνίας που στηρίζεται στην επιστημονική της ανάλυση. Πρόκειται 

για τη γνωστή διαμάχη ανάμεσα στον «ηθικό σοσιαλισμό» και τον «επιστημονικό 

σοσιαλισμό» ή αλλιώς στον νεοκαντιανισμό και τον μαρξισμό. 

 

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία την οποία ο Μαρξ
3
 ενσωμάτωσε στην ίδια 

την αξία του εμπορεύματος, την αρχή της εκμετάλευσης , αντικείμενο της οποίας 

στην καπιταλιστική οικονομία γίνονται οι εργαζόμενοι ως μισθωτοί εργάτες , δηλαδή 

εκείνοι οι οποίοι πωλούν την εργατική τους δύναμη στους ιδιοκτήτες των μέσων 

παραγωγής. Σύμφωνα λοιπόν με τη μαρξιστική προσέγγιση η εκμετάλλευση αποτελεί 
                                                           

3
 Karl Heinrich Marx, 5η Μαΐου 1818 - 14 Μαρτίου 1883) ήταν Γερμανός φιλόσοφος, οικονομολόγος, 

κοινωνιολόγος, ιστορικός, δημοσιογράφος, και οπαδός του επαναστατικού σοσιαλισμού. Οι ιδέες του 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των κοινωνικών επιστημών και την ανάπτυξη του 

σοσιαλιστικού κινήματος. Ανεξαρτήτως εάν κάποιος συμφωνεί με την θεώρηση του και τις σκέψεις 

του, αναφμίβολα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία των οικονομολόγων. Έχει 

δημοσιεύσει πολλά βιβλία κατά τη διάρκεια της ζωής του, το πιο αξιοσημείωτο είναι το Κομουνιστικό 

Μανιφέστο (1848) και το Κεφάλαιο (1867 -1894). Εργάστηκε στενά με τον φίλο του και ομοιδεάτη 

στον επαναστατικό σοσιαλισμό, Φρίντριχ Ένγκελς. 
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δομικό χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού συστήματος και η υπέρβαση της μπορεί 

να επιτευχθεί μόνο με την κατάργηση του ιδίου του συστήματος. 

 

Η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη μετά την εγκατάλειψη του μαρξισμού 

ακολούθησε τον δρόμο της «κοινωνικής δικαιοσύνης» δηλαδή αναλυτικότερα 

ασχολήθηκε με το πρόβλημα της αναδιανομής του εισοδήματος στην προσπάθειά της 

να περιορίσει τις ανισότητες που δημιουργούσε η καπιταλιστή αγορά. Έτσι βρέθηκε 

να ασχολείται με το ζήτημα της διανομής και όχι της παραγωγής. Το κοινωνικό 

πρόβλημα της αλλαγής ή της μετεξέλιξης του καπιταλιστικού συστήματος 

μετατράπηκε στην αναζήτηση σε πρόβλημα δικαιότερης κατανομής του εισοδήματος. 

 

Το πρόβλημα αυτό όμως δεν αποτελεί αποκλειστικό πρόβλημα μιας 

σοσιαλδημοκρατικής θεωρίας γιατί κάτι τέτοιο υπήρχε ήδη καταγραμμένο έστω και 

περιθωριακά στη σκέψη του πρώιμου φιλελευθερισμού  (Τζον Λοκ
4
) από το οποίο 

ανασύρθηκε για να αποτελέσει  την προβληματική του σύγχρονου δημοκρατικού 

φιλελευθερισμού (Τζον Ρώλς
5
, Ρόναλντ Ντουόρκιν

6
 ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

ειδικά οι όποιες συστηματικές συμβολές συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας 

υποτυπώδους θεωρίας της Δημόσιας Σφαίρας προήλθαν πρωταρχικά από τη μεριά της 

Φιλελεύθερης σκέψης και όχι από την αντίστοιχη Σοσιαλιστική.  

                                                           
4
Ο  John Locke (29, Αυγ, 1632 - 28 Οκτωβρίου 1704), ευρύτερα γνωστός ως ο Πατέρας του κλασικού 

φιλελευθερισμού, υπήρξε ένας Άγγλος φιλόσοφος και γιατρός και θεωρείται ένας από τους πλέον 

σημαντικούς στοχαστές του Διαφωτισμού. Θεωρείται ένας εκ των πρώτων βρετανών εμπειριστών, 

συνεχίζοντας την παράδοση του Francis Bacon, η συμβολή του υπήρξε πολύ συμαντική για την θεωρία 

του κοινωνικού συμβολαίου. Το έργο του είχε μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη της επιστημολογίας 

και πολιτικής φιλοσοφίας. Από τα κείμενά του επηρεάζεται ο Βολταίρος και ο Ρουσσώ, πολλοί 

Σκοτσέζοι στοχαστές του Διαφωτισμού, καθώς και Αμερικανοί επαναστάτες. Η συνεισφορά του στον 

κλασσικό ρεπουμπλικανισμό και την φιλελεύθερη θεωρία αντικατοπτρίζεται στη Διακήρυξη της 

Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  
5
 Ο John Rawls Bordley (21η Φεβρουαρίου 1921 - 24 Νοεμβρίου 2002) ήταν ένας Αμερικανός 

φιλόσοφος και μια ηγετική φυσιογνωμία στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία. Κατείχε την 

πανεπιστημιακή έδρα James Bryant Conant ως ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Harvard. 

Το έργο του A Theory of Justice (1971), αναγνωρίστηκε κατά το χρόνο της δημοσίευσης του ως το πιο 

σημαντικό έργο στην ηθική φιλοσοφία από το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, και θεωρείται πλέον 

ένα από τα πρωτογενή κείμενα στην πολιτική φιλοσοφία. 
6
 Ο Ronald Dworkin Myles, FBA (γεν. 11 του Δεκέμβρη του 1931) είναι Αμερικανός φιλόσοφος, 

λόγιος και καθηγητής του συνταγματικού δικαίου. Αυτός είναι ο Frank Henry Sommer καθηγητής του 

Δικαίου και της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και Ομότιμος Καθηγητής της 

Φιλοσοφίας του Δικαίου στο University College του Λονδίνου, και στο παρελθόν καθηγητής στην 

Νομική Σχολή στο Yale και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Συμβάλλοντας βαθιά τόσο στην 

φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτικής φιλοσοφίας, ο Dworkin έλαβε το 2007 το Διεθνές Βραβείο 

Holberg Memorial Prize στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες για το πρωτοποριακό ακαδημαϊκό του έργο με 

τίτλο Worldwide Impact. Σύμφωνα με έρευνα στο περιοδικό Journal των Νομικών Σπουδών, ο 

Dworkin αποτελεί την δεύτερη πιο σημαντική φυσιογνωμία Αμερικανού νομικού μελετητή κατά τον 

εικοστό αιώνα. 
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Στη σοσιαλδημοκρατική αντίληψη η έννοια της «κοινωνικής δικαιοσύνης» ήταν 

στενά συνδεδεμένη με την αντίστοιχη έννοια της «ευημερίας» ως μεγέθους 

μετρήσιμου και συνεπώς ποσοτικού. Η «ευημερία» προϋποθέτει την ανάδειξη , ως 

θεμελιώδους πολιτικής σημασίας , της έννοιας της «οικονομικής ανάπτυξης». 

Εξάλλου η «οικονομική ανάπτυξη», αποτελεί εκείνο το καθολικό ιδεολόγημα της 

σύγχρονης Δυτικής Κοινωνίας που ενεργοποιεί και ρυθμίζει τη συλλογική βούληση 

και επιτρέπει την ύπαρξη των προσταγμάτων της κατανεμητικής δικαιοσύνης, από τη 

μεριά των κοινωνικών ομαδοποιήσεων που το στηρίζουν. 

 

Από μια οπτική γωνία η οικονομική ανάπτυξη είχε και έχει καταστεί ουσιαστικά η 

κοσμική θρησκεία των ανεπτυγμένων βιομηχανικών κοινωνιών : είναι η πηγή της 

ατομικής κινητοποίησης , η βάση της πολιτικής σταθερότητας , το πεδίο για την 

επιστράτευση της κοινωνίας για έναν κοινό σκοπό. Κατά τον D. Bell
7
  η 

οικονομική ανάπτυξη προσφέρει μια υπόσχεση πλούτου στους πολίτες, ουσιαστικά 

γίνεται  το «ηθικό αντίβαρο» του πολέμου. 

 

Αυτή την εικόνα παρουσιάζουν οι δυτικοευρωπαϊκές  κοινωνίες την περίοδο 

1945-1975. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, υπό την ηγετική καθοδήγηση της 

σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής «υπεδείκνυε» ότι η μονιμότητα της αναπτυξιακής 

διαδικασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω μιας ενεργούς και συντονισμένης 

κυβερνητικής πολιτικής και όχι με την απλή επίκληση της νομοθεσίας μιας 

απρόσωπης αγοράς. 

 

Στο επίπεδο της ιδεολογίας σηματοδοτείται η αντίληψη ότι η προγραμματισμένη 

ανάπτυξη υπό την κυβερνητική διεύθυνση είναι ταυτόσημη έννοια με τη 

μεγιστοποίηση των ωφελειών που αφορούν κάθε κοινωνική κατηγορία ή ομάδα  που 

συγκροτούν την κοινωνία. Η ανάπτυξη είναι μια θετική διαδικασία για όλους. Τα 

οικονομικά δικαιώματα στο φιλελεύθερο Κράτος Δικαίου σε μια σοσιαλδημοκρατική 

                                                           
7
Ο Daniel Bell (10η Μαΐου του 1919 - 25 Ιαν 2011) ήταν Αμερικανός κοινωνιολόγος, συγγραφέας, 

εκδότης, και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, γνωστός για την δημιουργική 

συμβολή του στη μελέτη της μετα-βιομηχανοποίησης. Έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους 

κορυφαίους αμερικανούς της μεταπολεμικής εποχής. Τα τρία πιο γνωστά του έργα είναι  «Το τέλος της 

ιδεολογίας», «Ο ερχομός της μετα-βιομηχανικής κοινωνίας και «οι πολιτιστικές αντιφάσεις του 

καπιταλισμού». 
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κοινωνία αναφέρονται πάντοτε στο άτομο αφήνοντας αμετάβλητη με τον τρόπο αυτό 

την ατομοκεντρική θέσπιση της κοινωνίας. 

 

  Η εμφάνιση του Κοινωνικού Κράτους παρουσιάζεται ως μια ευκολία για την  

μεγιστοποίηση της «ευημερίας» κάθε ατόμου, δεδομένου όμως ότι ο φιλελεύθερος 

ατομικισμός εξακολουθούσε να κυριαρχεί χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. Δηλαδή ο 

ερχομός του Κοινωνικού Κράτους δεν δημιούργησε νέες μορφές κοινωνικών 

αξιώσεων που να υπερβαίνουν την ατομοκεντρική θέσπιση του κοινωνικού και οι 

οποίες  να εγχαράσσονται βαθιά  στο κοινωνικό φαντασιακό αλλά και στο οικονομικό 

και νομικό πλαίσιο. Δεν δημιουργήθηκε αλλαγή στην ηθική των οικονομικών 

σχέσεων με το καπιταλιστικό σύστημα .  

 

Τα άτομα εξακολουθούσαν να αγωνίζονται στην καπιταλιστική αρένα για την  

μεγιστοποίηση της ευημερίας τους  με τη μόνη διαφορά ότι τώρα διεκδικούσαν, 

σχεδόν στο σύνολό τους,  κομμάτι από την πίττα που το Κοινωνικό Κράτος κατείχε 

και με κάποιο  έννομο τρόπο θα κατένεμε. Αυτή η οικονομική διεκδίκηση προφανώς 

λάμβανε πολιτικό (άρα και συγκρουσιακό) χαρακτήρα και στηριζόταν καθαρά στα 

αντιτιθέμενα συμφέροντα. « Η οικονομική κοινωνία παραμένει κοινωνία λύκων , που 

δεν τείνουν να εξανθρωπιστούν από το γεγονός ότι εξασφαλίζεται η στοιχειώδης 

τροφή τους».  

 

Το ότι η νεωτερική κοινωνία χαρακτηρίσθηκε από το αίτημα της Ισότητας, 

αποτέλεσε άποψη πλείστων όσων διανοουμένων προερχόμενων από διαφορετικούς 

ιδεολογικούς χώρους. Η πίεση αυτού του αιτήματος έφθασε σε υψηλά επίπεδα τη 

μεταπολεμική περίοδο και συνέπεσε με την κυριαρχία αλλά και τη διακυβέρνηση της 

σοσιαλδημοκρατίας. Οι μορφές που έλαβαν τα αιτήματα για τη διεύρυνση των 

δικαιωμάτων ήταν πολυποίκιλες. Αυτό που πραγματικά χαρακτήρισε εκείνη την 

περίοδο είναι το ότι οι διεκδικήσεις των δικαιωμάτων προέρχονταν από όλες τις 

κοινωνικές ομάδες . Δεν διεκδικούσαν μόνον οι μειονεκτούντες αλλά και οι φτωχοί 

και οι ανήμποροι. Όλοι διεκδικούσαν. 

 

Το ότι διεκδικούν όλοι νομιμοποιείται από το ότι τη βάση της όλης θέσπισης 

που εξακολουθεί να διέπει την κοινωνική  λειτουργία αποτελεί η μεγιστοποίηση της 

«οικονομικής ευημερίας» κάθε ατόμου. Δεν μπορεί κανένας να αποτρέψει ένα άτομο 
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στο να επιχειρεί να αποσπάσει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο σε οποιασδήποτε  μορφή 

απολαβές ή παροχές από το Κοινωνικό Κράτος το οποίο έχει αναλάβει την 

κατανεμητική διαδικασία.  

 

Η προσπάθεια δημιουργίας ενός κοινωνικού κριτηρίου ως έκφραση της 

βούλησης της Κοινωνίας  δεν κατάφερε να πετύχει γιατί στηρίχθηκε στην προσπάθεια 

μιας απλής  σύνθεσης των ατομικών επιλογών. Η Κοινωνία δηλαδή σύμφωνα με 

αυτήν την αντίληψη αποτελεί  το άθροισμα των ατόμων που την απαρτίζουν. Παρά 

τις προσπάθειες της σοσιαλδημοκρατικής σκέψης να δημιουργήσει, μέσα από το 

σύστημα, διαφορετικές θεωρήσεις στο οικονομικό επίπεδο της ευημερίας , πάντα 

προσέκρουε σε μια εμμένουσα αντίληψη περί αποδοτικότητας που αυτή καθοριζόταν 

από τη συμβατική  οικονομική θεωρία με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην μπορέσει να 

παραχθεί μια εναλλακτική «οικονομική θεώρηση» αλλά στην πρώτη επικίνδυνη 

στροφή να κατακρημνισθεί στο βάραθρο του νεοφιλελευθερισμού.   

 

Το καθεστώς της συσσώρευσης του κεφαλαίου του οποίου το κυρίαρχο 

μακροοικονομικό χαρακτηριστικό ήταν η τόνωση της ενεργούς ζήτησης διαμέσου της 

δημοσιονομικής και νομισματικής επέκτασης , φαίνεται ότι οδηγήθηκε στα όριά του 

όταν οι πολιτικές επέκτασης έδωσαν  ώθηση στην κλιμάκωση του  πληθωρισμού 

παράλληλα με περαιτέρω συμπίεση των κερδών , πάγωμα των επενδύσεων και 

αύξηση της ανεργίας. Το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού αποτέλεσε τη 

θεωρητική ταφόπετρα του ήδη ευνουχισμένου κεϋνσιανού υποδείγματος ανάπτυξης.  

 

  Η ολική κρίση του   κεϋνσιανού-φορντικού υποδείγματος και του 

απορρέοντος καθεστώτος συσσώρευσης  είναι αναμενόμενο ότι θα παρέσερνε σειρά 

βασικών ρυθμίσεων της κεφαλαιακής σχέσης , οι οποίες θα αποτελούσαν εγγενείς 

συνιστώσες και δομικά χαρακτηριστικά  του , τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

πλαίσιο. Η αιτία της κρίσης του φορντικού υποδείγματος βρισκόταν στο ότι η δομή 

συσσώρευσης του υποδείγματος και της ηγεμονίας που αυτό εξασφάλιζε άρχισε να 

γίνεται εμπόδιο όσον αφορά το κεφάλαιο και την αξιοποίηση του. Αυτό σημαίνει ότι 

ο τρόπος  ρύθμισης της οικονομικής , πολιτικής και κοινωνικής διαδικασίας 

παραγωγής κέρδους που υιοθετήθηκε σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή , είχε 

«ωριμάσει» σε τέτοιο βαθμό ώστε στην ουσία να μην μπορεί να εξυπηρετεί τις 
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ανάγκες αυτές αλλά επίσης να γίνεται εμπόδιο στην διαδικασία αξιοποίησης αυτού 

του κεφαλαίου. 

 

Είναι αβέβαιο ότι μπορούν να εξασφαλιστούν μακροχρόνια οι συνθήκες 

αναπαραγωγής αυτής της ρύθμισης έτσι ώστε απρόσκοπτα να συνεχίζει να παράγεται 

το απαιτούμενο ποσοστό κέρδους. Οι ειδικές μορφές έκφρασης της κρίσης μπορούν 

να εντοπισθούν στην εμφάνιση του στασιμοπληθωρισμού ή στις μειωμένες 

επενδύσεις ακόμα και στη μείωση του ποσοστού κέρδους. Εύκολα όμως γίνεται 

αντιληπτό ότι οι ειδικές μορφές έκφρασης αντανακλούν στην απαξίωση των βασικών 

λειτουργικών στηριγμάτων του φορντικού υποδείγματος. Η απαξίωση αυτή και εδώ 

είναι η πλέον ενδιαφέρουσα πλευρά των εξελίξεων , άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στην 

επερχόμενη νεοφιλελεύθερη θύελλα, της οποίας η  θεωρητική θεμελίωση επί σειρά 

ετών «ασκείτο» συστηματικά στα πανεπιστήμια του Σικάγο και του Στάνφορντ και η 

οποία βρήκε την πολιτική της έκφραση στην πολιτική του Ρέιγκαν
8
 και της Θάτσερ

9
.  

 

Το θέμα αποκτά ενδιαφέρον στο ότι έγκειται στην περίοδο που το 

συνδικαλιστικό κίνημα εξασκούσε όλο και περισσότερες πιέσεις με  διεκδικητικό 

τρόπο αλλά και το σύστημα είχε κατακτήσει αξιόλογες θέσεις όπου η απάντηση ήταν 

μια κλιμακούμενη αντεπίθεση που οδήγησε όχι μόνο σε πισωγυρίσματα αλλά και σε 

συντριπτική ήττα.  

 

Τα οργανωτικά θεμέλια στο κεϋνσιανό-φορντικό υπόδειγμα ήταν η 

τεϋλοριστική σύλληψη. Στο φορντικού υποδείγματος τα όρια που  τίθενται από την 

περιορισμένη ικανότητα του κεφαλαίου να αυξάνει συνεχώς τη συνολική 

                                                           
8
 Ο Ronald Wilson Reagan (6 Φεβρουαρίου του 1911 - 5 Ιούνη 2004) ήταν ο 40ος πρόεδρος των 

Ηνωμένων Πολιτειών (1981-1989). Πριν από αυτό, ήταν ο 33ος κυβερνήτης της Καλιφόρνια (1967-

1975), ηθοποιός, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο 

Reagan ασκείσε πολιτικές που αντανακλούσαν την προσωπική πίστη του στην ελευθερία του ατόμου, 

έφερε αλλαγές στην εγχώρια αγορά, τόσο για την οικονομία των ΗΠΑ όσο και για τις στρατιωτικές 

δυνάμεις, και συνέβαλε στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου. 
9
 Η Μάργκαρετ Θάτσερ Hilda ή αλλιώς βαρόνη Θάτσερ, (γεννημένη 13 Οκτωβρίου 1925) υπήρξε 

Βρετανίδα πολιτικός, η μακροβιότερη (1979-1990) Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου στον 20ο 

αιώνα, και η μόνη γυναίκα που είχε στην κατοχή της την θέση της προέδρου κυβερνήσεως. Ένας 

Σοβιετικός δημοσιογράφος την απεκάλεσε κάποτε «Σιδηρά Κυρία», παρατσούκλι που την συνόδεψε 

εφ’ όρου ζωής και αντανακλά πιστά την αδιάλλακτη πολιτική αλλά και το απαράμιλλο συντηριτικό της 

στυλ. Ως πρωθυπουργός, προώθησε συντηρητικές πολιτικές δημιουργώντας τον άτυπο πολιτικό όρο 

«θατσερισμός». 
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παραγωγικότητα με ρυθμούς τέτοιους που να επαρκούν για την αφομοίωση του 

κόστους προέρχονται από τη ροπή συνεχούς εισαγωγής τεχνολογικών καινοτομιών 

στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς και τη μετατόπιση μεγάλου μέρους της 

παραγωγικής διαδικασίας στις πιέσεις από τη μεριά του συνόλου των εργαζομένων 

στο πλαίσιο της διεκδίκησης των κοινωνικών τους δικαιωμάτων.  

 

Βαθμιαία εξαντλήθηκαν τα αποθέματα παραγωγικότητας με τον συγκεκριμένο 

τρόπο οργάνωσης της εργασίας με αποτέλεσμα να μην έχει αποτελεσματικότητα και 

η αντίρροπη δράση  να πέφτει. Η πολυπλοκότητα των παραγωγικών συστημάτων 

λόγω των εξελισσομένων τεχνολογικών εφαρμογών και παράλληλα οι απαιτούμενες 

για την εγκαθίδρυσή τους υψηλές δαπάνες επένδυσης είχαν ως αποτέλεσμα τη 

σταδιακή εξάλειψη του τεϋλοριστικού μαζικού εργάτη ως παραγωγού (και 

καταναλωτή) , δεδομένου ότι απαιτείται πλέον ένας ικανός αριθμός άκρως 

εξειδικευμένων εργαζομένων , οι οποίοι θα διαπλέκονται με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις , και ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός , που θα «υπακούει» ρητά και σε 

ατομική βάση στις απαιτήσεις μιας μονότονης εξουθενωτικής και κακοπληρωμένης 

εργασίας. 

 

Η τεϋλοριστική εργασία με το πέρασμα του χρόνου σταματάει να είναι ο 

παράγοντας που σταθεροποιεί το κεϋνσιανό-φορντικό υπόδειγμα μιας καπιταλιστικής 

παραγωγής με  διττό χαρακτήρα. Αυτό θέτει εκ των πραγμάτων νάρκη στα θεμέλια 

του αναπαραγωγικού μηχανισμού του εν λόγω υποδείγματος. Ταυτόχρονα, η ρύθμιση 

του κοινωνικού καναλιού διανομής, αποτελεί βασικό παράγοντα πραγματοποίησης 

κέρδους και αυτό είναι το ευάλωτο σημείο του φορντικού υποδείγματος. Η δυσκολία 

έγκειται στη ρύθμιση του ποσοστού διανομής δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η συνεχής 

συσσώρευση του κεφαλαίου και το προσδοκώμενο ποσοστό κέρδους. 

 

Στο  κεϋνσιανό-φορντικό υπόδειγμα η κοινωνική ασφάλιση είναι σχεδιασμένη 

κατά τρόπο που να διατηρεί ανέργους ή τους μη έχοντες συγκυριακά εργασία σε θέση 

καταναλωτών. Έτσι η κοινωνική πρόνοια   δρα σταθεροποιητικά στη διευρυμένη 

αναπαραγωγή της συσσώρευσης του κεφαλαίου. 

 

Αυτές οι ρυθμίσεις αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και δημιουργούν ένα 

σύμπλεγμα υγείας το οποίο με το πέρασμα του χρόνου αναπτύσσει μια σχεδόν 



 

[18] 

 

ανεξέλεγκτη δυναμική αυξανόμενου κόστους με ταυτόχρονη μείωση της 

αποτελεσματικότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης. Ακόμη οι 

χαμηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης της οικονομίας προκάλεσαν ανάγκες που αύξησαν την 

υποστήριξη των ατόμων στους οποίους δημιουργήθηκαν κοινωνικές βλάβες όπως 

άνεργοι με αποτέλεσμα την δαπάνη μεγάλων χρηματικών ποσών και με περαιτέρω 

αποτέλεσμα τη δημιουργία δημοσιονομικών πιέσεων. 

 

Έξαλλου η ύπαρξη συγκεντρωτικών συντεχνιών στο σύστημα εργατικών 

συνδικάτων, οφείλεται στο ότι η πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού έχει τη μορφή 

«ομογενοποιημένου τεϋλοριστικού εργάτη», που τους επιτρέπει μέσω της υπογραφής 

των συλλογικών συμβάσεων εργασίας να αντιστέκονται στη μείωση του πραγματικού 

μισθού. Μέχρι το σημείο που η παραγωγικότητα της εργασίας υπερβαίνει την αύξηση 

του κόστους, τα εργατικά συνδικάτα «ασκούν» την εξουσία τους. 

 

Συνεπώς το σύνολο των θεσμών που υιοθετήθηκαν από το  κεϋνσιανό-

φορντικό υπόδειγμα, με το πέρασμα του χρόνου γίνονται εμπόδιο και απειλούν το 

καπιταλιστικό κέρδος, λαμβάνουν τη μορφή των φθινουσών ρυθμών ανάπτυξης και 

των δυσκολιών συσσώρευσης της διευρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Η 

αναθεωρητική και προσαρμοστική πορεία των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων  στην 

Ευρώπη ήταν αδύνατον να μην συμπεριλάβει το σημείο της  πολιτικής θεωρίας που 

αφορά στη σύλληψη και στις λειτουργίες του κράτους. Η συζήτηση στην ευρωπαϊκή 

αριστερά γύρω από το κράτος ουσιαστικά δρομολογήθηκε στα τέλη του 19ου 

αιώνα.  Σε αυτήν συμμετείχαν τα σημαντικότερα πολιτικά  πρόσωπα της εποχής όπως 

ο Μπερνστάιν
10

, ο Καούτσκι
11

, οι αυστρομαρξιστές
12

 Μπάουερ
13

,  Άντλερ
14

 και 

                                                           
10

 Ο Eduard Bernstein (6 Ιανουαρίου, 1850 - 18 Δεκεμβρίου 1932) ήταν Γερμανός θεωρητικός της 

σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής και πολιτικός, μέλος του SPD. Επίσης υπήρξε και ο ιδρυτής της 

εξελικτικής σοσιαλισμού και του ρεβιζιονισμού. 
11

 Ο Καρλ Κάουτσκι Johann (16 Οκτ. 1854 - 17 Οκτωβρίου 1938) ήταν Τσέχος-  Γερμανός φιλόσοφος, 

δημοσιογράφος, και θεωρητικός του μαρξισμού. Ο Κάουτσκι αναγνωρίστηκε ως ένας από τους πιο 

πιστούς θεωρητικούς του Ορθόδοξου μαρξισμού μετά το θάνατο του Φρίντριχ Ένγκελς το 1895 μέχρι 

και την έλευση του Α Παγκοσμίου Πολέμου το 1914 οπότε και ονομάστηκε από κάποιους ως "Πάπας 

του μαρξισμού." Μετά τον πόλεμο, ο Κάουτσκι ήταν σφοδρός επικριτής της μπολσεβίκικης 

επανάστασης και των υπερβολών της, και βρέθηκε σε «πολεμική εμπλοκή» με τον Λένιν και τον Λέον 

Τρότσκι σχετικά με τη φύση του σοβιετικού κράτους. 
12

 Ο Αυστρομαρξισμός ήταν ένα μαρξιστικό θεωρητικό ρεύμα, με επικεφαλής τον Victor Adler, Otto 

Bauer, Karl Renner και Max Adler, τα μέλη του Κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών Εργαζομένων της 

Αυστρίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες της Αυστρο-ουγγρικής μοναρχίας και την Πρώτη Δημοκρατία 

της Αυστρίας (1918-1934 ). Είναι γνωστό για τη θεωρία της εθνικότητας και του εθνικισμού, και η 

προσπάθειά του να συμφιλιώθει με το σοσιαλισμό σε ένα αυτοκρατορικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, ο 
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Ρέννερ
15

 ,ο Μπουχάριν
16

, ο Γκράμσι
17

 ,ο Λαμπριόλα
18

 καθώς και ο Λένιν
19

. Ως θέμα 

συζήτησης  ήταν η μελέτη της λειτουργίας του αστικού κράτους αλλά και η 

θεωρητική προσέγγιση της  οργάνωσης και  λειτουργίας του σοσιαλιστικού κράτους 

ως εναλλακτικό θεσμικό υποκείμενο αναγκαίο στη σοσιαλιστική θεωρία . 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες   πίστευαν ότι το κράτος ήταν ένα εργαλείο. Η πρώτη 

σοσιαλδημοκρατική άποψη, ανέφερε  ότι το κράτος είναι ένα εργαλείο 

αναπαραγωγής του κοινωνικού γίγνεσθαι και της συνεκτικότητάς του. Ανάλογα με το 

                                                                                                                                                        

Όττο Μπάουερ σκέφτηκε την "προσωπική αρχή" ως μέσο για τη συλλογή των γεωγραφικά 

χωρίζμένων μελών της ίδιας χώρας. Αποσυνέδεσε ριζικά το έθνος από το έδαφος. 
13

 Ο Όττο Μπάουερ (5 Σεπτεμβρίου, 1881 - 4 Ιουλ 1938) ήταν Αυστριακός σοσιαλδημοκράτης ο 

οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στοχαστές του αριστερού σοσιαλιστικού Αυστρο-

μαρξιστικού ρεύματος. Ήταν, επίσης, μια πρώιμη πηγή έμπνευσης τόσο για το Νέο Αριστερό κίνημα 

του ευρωκομουνισμού στην προσπάθειά τους να βρουν έναν "τρίτο δρόμο" για τον δημοκρατικό 

σοσιαλισμό 
14

 Ο Victor Adler (24, Ιουνίου 1852 - 11 Νοεμβρίου 1918) ήταν ένας Αυστριακός πολιτικός, ηγέτης 

του εργατικού κινήματος και ιδρυτής του Κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών Εργαζομένων (SDAP). 
15

 Ο Karl Renner (14 Δεκεμβρίου 1870 - 31 Δεκεμβρίου 1950) ήταν Αυστριακός πολιτικός του 

Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Καλείται ως ο Πατέρας της Δημοκρατίας, επειδή ήταν επικεφαλής 

της πρώτης κυβέρνησης στη γερμανική Αυστρία και της Πρώτης Δημοκρατίας της Αυστρίας στα 

1918/19, καθοριστικός παάγοντας για την παρούσα Δεύτερη Δημοκρατία, μετά την πτώση της 

ναζιστικής Γερμανίας το 1945 αποκτώντας την πρώτη του θητεία ως Πρόεδρος. Το ακαδημαϊκό έτος 

1977-1978 το Κολέγιο της Ευρώπης, πήρε το όνομά του προς τιμήν του. 
16

 Ο Nikolai Ivanovich Μπουχάριν  ήταν Ρώσος μαρξιστής, μέλος της μπολσεβίκικης επανάστασης  

και Σοβιετικός πολιτικός. Ήταν μέλος του Πολιτικού Γραφείου (1924-1929) και της Κεντρικής 

Επιτροπής (1917-1937), πρόεδρος της Κομουνιστικής Διεθνούς (Κομιντέρν, 1926-1929), και ο 

αρχισυντάκτης της Pravda (1918-1929), το περιοδικό Μπολσεβίκων (1924-1929), Izvestia (1934-

1936), και της Μεγάλης Σοβιετικής Εγκυκλοπαίδειας. Συνέγραψε το έργο «Ιμπεριαλισμός και 

παγκόσμια οικονομία (1918)» και το «Το αλφάβητο του κομουνισμού 1919». Αρχικά ήταν 

υποστηρικτής του Ιωσήφ Στάλιν αλλά μετά το θάνατο του Βλαντιμίρ Λένιν, αντιτάχθηκε σε ένα 

μεγάλο αριθμό των πολιτικών του Στάλιν και ήταν ένα από τα πλέον «εξέχοντα» θύματα του Στάλιν 

κατά τη διάρκεια των Δικών της Μόσχας και των εκκαθαρίσεων των Παλιών Μπολσεβίκων στα τέλη 

του 1930. 
17

Ο Αντόνιο Γκράμσι (22η Ιανουαρίου, 1891 - 27 Απριλίου 1937) ήταν Ιταλός συγγραφέας, πολιτικός, 

πολιτικός θεωρητικός, κοινωνιολόγος, και γλωσσολόγος. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρώην ηγέτης 

του Κομουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και φυλακίστηκε από το φασιστικό καθεστώς του Μπενίτο 

Μουσολίνι. Ο Γκράμσι ήταν ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές του μαρξισμού στον 20ο 

αιώνα. Τα γραπτά του σε μεγάλο βαθμό ασχολούνται με την ανάλυση του πολιτισμού και της 

πολιτικής ηγεσίας και αποτελεί έναν από τους πιο προτότυπους στοχαστές στην σύγχρονη ευρωπαϊκή 

σκέψη. Είναι γνωστός για την έννοια του αυτή της πολιτιστικής ηγεμονίας ως μέσο για τη διατήρηση 

της κατάστασης σε μια καπιταλιστική κοινωνία. 
18

 Ο Antonio Λαμπριόλα (2 Ιούλ, 1843 - 12 Φεβρουαρίου 1904) ήταν Ιταλός μαρξιστής και 

θεωρητικός. Παρά το γεγονός ότι ήταν ακαδημαϊκός φιλόσοφος αλλά ποτέ ενεργό μέλος του 

μαρξισμού από κανένα κόμμα, η σκέψη του άσκησε επιρροή σε πολλούς θεωρητικούς πολιτικούς στην 

Ιταλία κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένου και του ιδρυτή του ιταλικού κόμματος 

των Φιλελευθέρων, Benedetto Croce και ένας εκ των ηγετών του Ιταλικού Κομουνιστικού Κόμματος, 

Αντόνιο Γκράμσι. 
19

 Ο Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν (10, Απριλίου 1870 - 21 Ιανουαρίου 1924) ήταν Ρώσος ηγέτης της  

κομουνιστικής επαναστασής , θεωρητικός και πολιτικός, που υπηρέτησε ως ηγέτης της Ρωσικής SFSR 

από το 1917, και στη συνέχεια ταυτόχρονα ως Πρωθυπουργός της Σοβιετικής Ένωσης από το 1922, 

μέχρι το 1924. 
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ποιος ήταν αρχηγός είχε την εξουσία  και μπορούσε να το χρησιμοποιήσει υπέρ των 

συμφερόντων του. Αν επικυρίαρχη ήταν η αστική τάξη τότε  το κράτος θεωρείτο σαν  

ένα κοινωνικό κράτος στα χέρια της αστικής τάξης. Αυτό σήμαινε ότι εάν πέρναγε 

αυτό το ουδέτερο κράτος στα χέρια του εργατικού σοσιαλδημοκρατικού εργατικού 

κινήματος, αυτομάτως θα γινόταν το κράτος-εργαλείο με το οποίο θα μπορούσε να 

προωθηθεί ο σοσιαλισμός. Η δεύτερη αντίληψη αναφέρει ότι το κράτος ξεκάθαρα 

εκφράζει συμφέροντα κάποιων κοινωνικών τάξεων αλλά συγχρόνως διατηρεί μια 

σχετική αυτονομία από αυτά. 

 

Ουσιαστικά η πρώτη αντίληψη, αντιμετώπιζε το κράτος ως κάτι αυτόνομο 

από τα κοινωνικά πλαίσια κυριαρχίας ως ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να 

κατακτήσει το Σοσιαλιστικό κόμμα από το κυρίαρχο κοινωνικά μπλοκ δυνάμεων  και 

να το μετατρέψει σε εργαλείο οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Αυτό αποτέλεσε και το 

θεωρητικό επιχείρημα που επικαλέσθηκαν τα σοσιαλδημοκρατικά και σοσιαλιστικά 

κόμματα για να δικαιολογήσουν την συμμετοχή τους σε κυβερνήσεις κατά την 

διάρκεια του Ά Παγκόσμιου Πολέμου και σε όλη την περίοδο ύστερα απ' αυτόν. Είναι 

ευρέως γνωστό ότι χρησιμοποίησαν ως δικαιολογία το εθνικό συμφέρον των χωρών 

τους. 

 

Μετασχηματίστηκε και η ίδια η θεωρία των  σοσιαλιστικών κομμάτων περί 

του κράτους αποδεχόμενοι την θεωρητική θέση ότι οι μεταρρυθμίσεις  είναι το παν. 

Όταν το αστικό κράτος μπορούσε να γίνει φορέας ακόμα και της σοσιαλιστικής 

αλλαγής αρκούσε να εκφράσει συμπυκνωμένα νέους συσχετισμούς ισχύος δια της 

συμμετοχής των σοσιαλιστών στη διακυβέρνηση,  έτσι είναι φανερό ότι ακόμα πιο 

εύκολα θα μπορούσε να γίνει εργαλείο μεταρρυθμίσεων. Μια σειρά  μεταρρυθμίσεων 

που εντάχθηκε οργανικά στην πορεία προς τον σοσιαλισμό την μεταπολεμική 

περίοδο, όταν το σοσιαλιστικό όραμα  εγκαταλείφθηκε και μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων οδήγησαν την μετατροπή του κράτους  από αντιλαϊκό και 

αυταρχικό, σε κράτος  "δημοκρατικό ", " ευμάρειας" και «κοινωνικό». 

 

Με τον τρόπο αυτό, ήταν εύκολο να  υποστηριχθεί η άποψη ότι τα 

σοσιαλδημοκρατικά κόμματα μπορούν να καταλάβουν την κυβερνητική εξουσία και  

μάλιστα μέσω του υπάρχοντος κράτους να τη διαχειριστούν φιλολαϊκά. Οι 

σοσιαλιστές έγιναν φορείς αυτής της αντίληψης, μετά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
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και αφού αρχικά είχαν προσανατολιστεί στη δημιουργία ενός κοινωνικά δίκαιου 

καπιταλισμού, στη συνέχεια  μετακινήθηκαν στη θέση για τον εκσυγχρονισμό του 

συστήματος, χωρίς να κάνουν συνειδητά λόγο για την εγκατάλειψη των 

προγραμματικών τους στόχων.  

 

Η θεσμοθέτηση ειρηνικής συμπεριφοράς του κράτους, με την αποδοχή του ως 

«εθνικό» παράγοντα συνομιλητή μεταξύ κεφαλαίου και εργατών αποτελεί τη βασική 

μορφή ρύθμισης του φορντικού υποδείγματος. Με τον τρόπο αυτόν το φορντικό 

κράτος κατέχει σημαντική θέση στη ρύθμιση της κοινωνικής αναπαραγωγής. Ως εκ 

τούτου οι λειτουργίες του είναι πολλαπλές : οικονομικής , πολιτικής και ιδεολογικής 

φύσεως.  

 

Στο πολιτικό επίπεδο εμφανίζεται ως ο φορέας που υπερασπίζεται το εθνικό 

συνολικά συμφέρον, χωρίς των επιμέρους ταξικών συμφερόντων. Οι παρεμβάσεις 

του μέσα στο καθορισμένο πλαίσιο, για επίλυση των διαφορών μεταξύ κεφαλαίου και 

εργασίας αφορούν μόνο στη διανομή του προϊόντος και ουδόλως στην παραγωγή του. 

Ακόμη κρατικοποιεί την κοινωνία ως μέσον ενσωμάτωσης της και υποβοηθά την 

επικυρίαρχη συναινετική ενσωμάτωση της κοινωνίας, δεδομένου ότι σε τελευταία 

ανάλυση πρόκειται για ενσωματωμένα συστατικά του κράτους. Από την άλλη στον 

ιδεολογικό τομέα, οι λόγοι περί  ισότητας, της ελευθερίας, της ανταγωνιστικότητας, 

της παραγωγικότητας και γενικά περί ορθολογικότητας του κρατικού σχεδιασμού 

λειτουργούν για την απάλειψη δυσκολιών και για την απρόσκοπτη λειτουργία και 

επίλυση των διαφορών εντός του φορντικού υποδείγματος. 

 

Σε οικονομικό επίπεδο, το κράτος που λειτουργεί παρεμβατικά έχει την 

δυνατότητα να διευκολύνει  σαφέστατα τους όρους αξιοποίησης του κεφαλαίου. Οι 

πολιτικές τεχνολογικής ανάπτυξης και των υποδομών αποτελούν βασικό παράγοντα 

δράσης του φορντικού κράτους με σκοπό τη μείωση του κόστους του κεφαλαίου και 

ως εκ τούτου την αύξηση της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων. 

 

Με το άνοιγμα της παγκοσμιοποίησης των  αγορών και τις πιέσεις που 

ασκούνται, γίνεται προφανές ότι υπάρχουν όρια στην ικανότητα του παρεμβατικού 

κράτους προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητα παραγωγής κέρδους σε εθνικό 

επίπεδο έναντι ενός συνεχώς διεθνοποιημένου κεφαλαίου. Συνεπώς το παρεμβατικό 
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φορντικό κράτος γίνεται συντελεστής της κρίσης όχι μόνον ως φορέας εξασφάλισης 

της αναπαραγωγής του εργατικού δυναμικού αλλά και ως φορέας αδυναμίας της 

δομικής προσαρμογής σε νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την πολιτική 

βούληση των κυρίαρχων ταξικών δυνάμεων. 

 

Η νέα παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου απαιτεί νέα ρύθμιση με ενσωμάτωση 

τον εθνικό και κοινωνικό χώρο. Οι στόχοι ενός μετασχηματισμένου κράτους 

προκύπτουν από τους στόχους και τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τη 

λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας. Οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι. Αυτοί είναι  

αρχικά να συγκρατηθεί η πτώση του μέσου ποσοστού κέρδους και αν είναι δυνατόν 

να αυξηθεί μέσω της αξιοποίησης νέων επενδυτικών επικερδών τοποθετήσεων. Οι 

περιορισμοί είναι νέοι: Η συνεχής και διευρυνόμενη διεθνοποίηση της παγκόσμιας 

αγοράς μέσω των βασικών δρώντων υποκειμένων, διεθνή κονσέρν και καρτέλ και 

διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που να επιβάλλουν  στην εθνική κρατική 

οντότητα να επενδύει  το μανδύα του φορντικού παρεμβατικού κράτους πρόνοιας και 

να πλαισιωθούν με ένα κράτος παρεμβατικό προς δύο κατευθύνσεις . 

 

Η πρώτη κατεύθηνση επιτυγχάνεται με την ανάληψη όλου του βάρους της 

απορύθμισης της θεωρούμενης απαρχαιωμένης ρυθμιστικής σχέσης και η δεύτερη 

μέσω της προώθησης ρυθμιστικών παρεμβάσεων που να προωθούν τον 

«εκσυγχρονισμό» στο πλαίσιο των απαιτήσεων του διεθνούς ανταγωνισμού. Έτσι η 

ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, όχι μόνο προσαρμόστηκε πλήρως στον διεθνής 

καπιταλισμό αλλά πρωτοστάτησε σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι αποτελεί το 

μοναδικό εκσυγχρονισμένο φορέα. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν στερείται στη μέχρι σήμερα πολιτική και ιστορική 

της πορεία, το πλέον βασικό της προνόμιο δηλαδή μια αυτοδύναμη «πολιτική 

ύπαρξη» αλλά αρνείται την όποια συζήτηση περί αυτού. Η όποια «κοινή πολιτική» 

έκφραση υπάρχει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί το άθροισμα των 

«διακυβερνητικών» βουλήσεων των εθνικών κυβερνήσεων. Οι βουλήσεις αυτές 

ουσιαστικά συνιστώνται σε μια διεύρυνση της εσωτερικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και οι εθνικές κυβερνήσεις δρουν πρωτίστως και αποκλειστικώς ως 

εκφραστές των εθνικών συμφερόντων. Η «κοινή υπόθεση» της Ευρώπης δεν μπορεί 
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να είναι στόχος «διακρατικών» συμφωνιών. Μέχρι τώρα υπάρχει υπεραπασχόληση με 

την οικονομική οργάνωση της ενώ ουδόλως την απασχολεί η πολιτική της υπόσταση.  

 

Σιωπηρώς ισχύει η αρχή της «υποταγής» και μέσω της «υποταγής» 

εξασφαλίζεται η πολιτική προστασία από την υπερδύναμη της αντίπερα όχθης του 

Ατλαντικού. Ενώ στο οικονομικό πεδίο επανειλημμένως οριοθετούνται ως 

ανταγωνιστές, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία και κυρίως πλείστα απ’ όσα αναφέρονται για 

τους επερχόμενους «οικονομικούς πολέμους», στο Πολιτικό επίπεδο που αποτελεί το 

λόγο ύπαρξης κάθε οντότητας, η Ενωμένη Ευρώπη αναζητεί ακόμη τον υποτιθέμενο 

εχθρό της σε χώρους όπως η τρομοκρατία, η μετανάστευση  και η διακίνηση των 

ναρκωτικών, δηλώνοντας απερίφραστα ότι η «φιλελεύθερη ευημερία» αποτελεί το 

ύψιστο πολιτικό αγαθό. 

 

Όταν, όμως, ο καπιταλισμός απαιτούσε διαφορετικούς χειρισμούς, και οι 

συσχετισμοί δύναμης το επέτρεπαν  άλλαζαν άρδην τα κριτήρια καθορισμού του 

δημοσίου  και του ιδιωτικού αφήνοντας την αριστερά να υπερασπίζεται τις 

προηγούμενες επιλογές του αστικού κράτους. Η ιστορία της ευρωπαϊκής 

σοσιαλδημοκρατίας δείχνει με τρόπο κατηγορηματικό, πώς οι εθνικοποιήσεις, οι 

κρατικοποιήσεις και γενικά η δημιουργία ενός δημόσιου τομέα  οδηγούσαν την 

αριστερά σε αδιέξοδα και όχι στην πραγματοποίηση μιας αυθεντικά «μικτής 

οικονομίας» . 

 

Μέσω του αιτήματος για τις εθνικοποιήσεις, η αριστερά ουσιαστικά 

προσχωρούσε στη θέση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αστικό κράτος στα 

καπιταλιστικά πλαίσια με τρόπο που να διευκολύνει την εισαγωγή του σοσιαλισμού. 

Η αποτυχία της σχεδιασμένης «σοσιαλιστικής» οικονομίας της Ανατολικής Ευρώπης, 

των διαφόρων χωρών του τρίτου κόσμου, τα οποία επικαλούνταν τη Μαρξιστική 

θεωρία να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό καθεστώς από το καπιταλιστικό, οι 

αλλεπάλληλες ήττες των ευρωπαϊκών  εργατικών / σοσιαλδημοκρατικών  κομμάτων, 

η συρρίκνωση των εργατικών συνδικάτων  και  οι αλλαγές στο χώρο της 

παραγωγικής βάσης του καπιταλισμού και της οργάνωσης της εργασίας  των χωρών 

της Δύσης προκαλούν ένα βαθύ αναστοχασμό της αριστερής προβληματικής σκέψης.  
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1.2 Οι πιο κύριοι εκφραστές τις σοσιαλδημοκρατίας 

 

Αν και παρατηρήθηκαν σημαντικά μεμονωμένα αποτελέσματα η πρώτη 

προσπάθεια σοσιαλιστικού μετασχηματισμού, σημειώθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα 

από τον Άγγλο βιομήχανο Ρόμπερτ Όουεν
20

. Το πείραμά του μακροπρόθεσμα 

απέτυχε. Ο Όουεν είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πρώιμους εκπροσώπους των 

σοσιαλιστικών ιδανικών, από κοινού με τους Κλοντ Ανρί ντε Σεν Σιμόν
21

 και Σαρλ 

Φουριέ
22

. Χαρακτηρίστηκαν αργότερα ως ουτοπικοί σοσιαλιστές. 

 

Για την ιστορία παρατίθενται κάποια ιστορικά στοιχεία των πιο σημαντικών 

εκφραστών αλλά και αυτών που έβαλαν τα αρχικά θεμέλια της σοσιαλδημοκρατίας. 

 

 Ο Κλοντ Ανρί ντε Σεν Σιμόν πίστευε πως η εκβιομηχάνιση, που τότε 

αναπτυσσόταν, θα έλυνε κάποτε όλα τα κοινωνικά προβλήματα, με την 

αφθονία και αύξηση των παραγόμενων αγαθών μέσω των νέων τεχνολογιών 

και την αύξηση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων εξαιτίας της 

αυξημένης παραγωγής. Έβλεπε την κοινωνία σαν ένα τεραστίων διαστάσεων 

εργοστάσιο, πιστεύοντας στην οικονομική διαχείριση, τη διοίκηση δηλαδή 

των πραγμάτων και όχι στην αυταρχικότητα και την αφόρητη πίεση στους 

ανθρώπους, τη διοίκηση δηλαδή των εργαζομένων. 

 

Χαρακτηριστικά, ο ίδιος και οι οπαδοί του, απεύθυναν σε κάθε δράση τους 

πρόσκληση για τη συγκέντρωση των «οργάνων της εργασία»ς, «της γης» και του 

                                                           
20

 Ο Robert Owen (14 του Μαΐου του 1771 - 17 Νοεμβρίου 1858) ήταν Ουαλλός κοινωνικός 

μεταρρυθμιστής και ένας από τους ιδρυτές του ουτοπικού σοσιαλισμού και του συνεταιριστικού 

κινήματος. Η φιλοσοφία του Owen βασιζόταν σε τρεις πνευματικούς πυλώνες: Πρώτον, κανείς δεν 

ήταν υπεύθυνος για τη θέλησή του και τις ενέργειές του, γιατί ολόκληρος ο χαρακτήρας του 

διαμορφώνεται ανεξάρτητα από τον εαυτό του Οι άνθρωποι είναι προϊόντα της κληρονομικότητας και 

του περιβάλλοντος τους, και ως εκ τούτου έδειχνε την υποστήριξή του για την εκπαίδευση και την 

μεταρρύθμιση στην εργασία. Δεύτερον, όλες οι θρησκείες βασίζονται στο ίδιο γελοίο φαντασιακό, 

κάνωντας τον άνθρωπο ένα αδύναμο, βλακώδες ζώο. Τρίτον, η στήριξη  υπέρ ενός αντί του 

εργοστασιακού συστήματος. 
21

 Ο Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, που συχνά αναφέρεται ως ο Henri de Saint-

Simon (17 Οκτωβρίου 1760 - 19 Μαΐου 1825) ήταν Γάλλος σοσιαλιστής θεωρητικός οι αρχές του 

οποίου η σκέψη επηρέασε τα θεμέλια σε διάφορες φιλοσοφίες του 19
ου

 αιώνα.  Κυρίως στον μαρξισμό 

, τον θετικισμό και την πειθαρχία της κοινωνιολογίας. 
22

 Ο François Marie Charles Fourier (γεννημένος 7 Απριλίου 1772 στην Μπεζανσόν, Γαλλία Πέθανε 

10 Οκτωβρίου 1837 στο Παρίσι, Γαλλία) Γάλλος φιλόσοφος.Αποτελούσε ένα ισχυρό στοχαστή, και 

μερικές από τις κοινωνικές και ηθικές απόψεις του Fourier, έχουν γίνει βασικά ρεύματα στη σύγχρονη 

κοινωνία. Ο Fourier είναι ένα παράδειγμα, όπου του πιστώνεται η πρόελευση της λέξης φεμινισμός το 

1837. 
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«κεφαλαίου», «σε ένα κοινωνικό ταμείο», με την κατάργηση του κληρονομημένου 

πλούτου. Στόχος του Σαιν-Σιμόν ήταν η δημιουργία μιας τεράστιας ένωσης εργατών, 

οι οποίοι θα οργανώνονταν άνωθεν. Στους εργάτες αυτούς θα ενετίθεντο εργασίες 

συμφώνως προς την κλίση τους και θα αμείβονταν ανάλογα με την παραγωγή της 

δουλειάς τους. Η διδασκαλία του ενείχε το όραμα μιας αιώνιας εποχής αφθονίας για 

όλη την ανθρωπότητα που θα επιτυγχανόταν μέσω της αφοσίωσης στην προπαγάνδα 

αυτού του τρόπου ζωής. 

 

 Ο Σαρλ Φουριέ ήταν σοσιαλιστής φιλόσοφος και διανοητής. Το πιστεύω του 

ήταν ότι τα ένστικτα του ανθρώπου σωστά διοχετευμένα θα οδηγούσαν σε μια 

 κοινωνική αρμονία, που για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να καταστραφούν 

αρκετοί από τους πλασματικούς περιορισμούς του πολιτισμού. Η κοινωνική 

οργάνωση για μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν κυρίως αγροτική, με συστηματική 

διαμόρφωση και θα βασιζόταν στη «φάλαγγα», μία οικονομική ομάδα της 

τάξεως των 1620 ανθρώπων, οι οποίοι θα ζούσαν σε φαλανστήρια, ένα κτίριο 

στο οποίο θα ζούσαν όλοι και οι δουλειές θα μοιράζονταν σύμφωνα με τις 

φυσικές τάσεις του κάθε μέλους.  

 

 Ο Ρόμπερτ Όουεν ήταν ένας Βρετανός βιομήχανος και κοινωνικός 

μεταρρυθμιστής. Υπήρξε συνιδιοκτήτης ενός μεγάλου εργοστασίου 

επεξεργασίας βαμβακιού στο Νέο Λάναρκ της Σκωτίας. Εκεί εφάρμοσε 

πολλές μεταρρυθμίσεις με στόχο την βελτίωση του επιπέδου ζωής των 

εργατών. Οι μεταρρυθμίσεις του είχαν αντίκτυπο, τόσο σε κοινωνικό όσο και 

σε οικονομικό επίπεδο και συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον ολόκληρης της 

Ευρώπης, αλλά η προσπάθειά του να εντάξει στην αγγλική νομοθεσία κάποιες 

από τις αρχές που είχαν επιτυχία στο Νέο Λάναρκ  όπως για παράδειγμα η 

απαγόρευση της εργασίας στα παιδιά κάτω των 10 ετών και της νυκτερινής 

στους νέους κάτω των 18 ετών καθώς και ο περιορισμός του ωραρίου 

εργασίας δεν ευοδώθηκε. Ο Όουεν δεν αρνήθηκε την ιδιοκτησία, δεν ζητά την 

κατάργησή της, αλλά πρότεινε τη δημιουργία μιας μορφής οργανικής, 

κοινωνικής ενότητας, που τελικά η ιδιοκτησία θα χάσει τον προσδιοριστικό 

της ρόλο. Σε μια πρώτη και δεύτερη προσέγγιση, υποστήριζε, ότι πρέπει να 
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δημιουργηθούν ενώσεις καταναλωτών. Σε ένα επόμενο στάδιο έβλεπε να 

πραγματοποιείται μια συναδέλφωση της τάξης των παραγωγών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

Τροπος λειτουργιας της ΕΕ. 

 

2.1:Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τρόπος 

λειτουργιάς της. 

 

Είναι  αλήθεια πως η ΕΕ από τις πρώτες κιόλας συνθήκες έως σήμερα στόχευε 

στην πολιτική της ενοποίηση και στην υπέρβαση των ευρύτερων  προβλημάτων, που 

είχαν σχέση με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μέσω της οικονομικής συνεργασίας. 

Ωστόσο, σ’ όλη της την πορεία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στον 

ενδιάμεσο στόχο παρά στον ίδιο το σκοπό.  

Ιδιαίτερα σήμερα η ΕΕ με τις κινήσεις που πραγματοποιεί προκαλεί στους 

πολίτες διάφορες ερωτήσεις, κατά πόσο δηλαδή στηρίζεται στην αντιπροσωπευτική 

δημοκρατία και κατά πόσο οι αποφάσεις που λαμβάνονται αντικατοπτρίζουν την 

λαϊκή βούληση. Η ΕΕ μετά από πολλά χρόνια έφτασε στα όριά της και πρέπει να 

προσδιορίσει την συνέχειά της.  

Πλέον η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βασίζεται στην κοινή συναίνεση των 

ευρωπαϊκών κρατών και κατά συνέπεια ως διαδικασία νομιμοποιείται δημοκρατικά. 

Έτσι, πολιτική προτεραιότητα της ολοκλήρωσης ως μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας 

θεωρείται η περαιτέρω νομιμοποίηση της Ένωσης μέσω της διεύρυνσης των 

εξουσιών καθώς και μέσω της αμεσότερης συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών. 

 

Στην ΕΕ υπάρχουν  τρία κύρια θεσμικά όργανα που  είναι υπεύθυνα για την 

καθημερινή λειτουργία της. Αυτά είναι: 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

  Το Συμβούλιο ΕΕ 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αποτελεί την εκτελεστική εξουσία έχει 

τέσσερα κύρια καθήκοντα, προτείνει νέους ευρωπαϊκούς νόμους, 

διαχειρίζεται και υλοποιεί τις πολιτικές και τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 

επιβάλει το κοινοτικό δίκαιο και την εκπροσωπεί στη διεθνή σκηνή
23

.  
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 http://www.aueb.gr/statistical-institute/european-citizens/how-works.pdf 
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 Το Συμβούλιο της ΕΕ είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της 

και αποτελείται από έναν υπουργό της κυβέρνησης κάθε κράτους-μέλους. 

Έχει έξι κύριες αρμοδιότητες να θεσπίζει την ευρωπαϊκή νοµοθεσία , 

συντονίζει την γενική οικονομική πολιτική των κρατών-μελών, συνομολογεί 

διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και άλλων χωρών ή διεθνών 

οργανισμών, εγκρίνει τον προϋπολογισμό από κοινού με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, αναπτύσσει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφαλείας της Ένωσης και συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ εθνικών 

δικαστικών και αστυνομικών αρχών σε ποινικές υποθέσεις.  

 Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους πολίτες της ΕΕ 

και τα μέλη της εκλέγονται άμεσα από αυτούς κάθε πέντε χρόνια. Έχει 

τέσσερις βασικές αρμοδιότητες να θεσπίζει ευρωπαϊκή νοµοθεσία,  από 

κοινού  µε το Συμβούλιο,  σε πολλούς τοµείς πολιτικής, να ασκεί 

δημοκρατικό έλεγχο επί των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, να εγκρίνει ή 

να απορρίπτει τον προϋπολογισμό που προτείνει το Συμβούλιο και να 

συμφωνεί από κοινού με το Συμβούλιο, σχετικά με την ένταξη νέων χωρών 

στην Ένωση.  

Τα τρία άλλα όργανα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της ΕΕ 

 Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 Ελεγκτικό Συνέδριο 

 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

 Το δικαστήριο, με έδρα το Λουξεμβούργο, αποτελείται από δικαστές κάθε 

κράτους μέλους και είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση της τήρησης των νόμων και 

για την ερμηνεία και εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

και αυτό με έδρα το Λουξεμβούργο, αποτελείται από εκπροσώπους κάθε κράτους-

μέλους και ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται ο προϋπολογισμός. 

 

2.2 Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μαζί με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασκεί 
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νομοθετική και δημοσιονομική εξουσία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και συντονίζει ή χαράζει τις γενικές πολιτικές των κρατών μελών. 

 

Έδρα του Συμβουλίου είναι οι Βρυξέλλες, εκτός από τους μήνες Απρίλιο, 

Ιούνιο και Οκτώβριο, κατά τους οποίους οι συνεδριάσεις του διεξάγονται 

στο Λουξεμβούργο και οι επίσημες γλώσσες στις οποίες πραγματοποιούνται οι 

εργασίες του περιλαμβάνουν τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. Συμμετέχουν 

σε αυτό υπουργοί από κάθε κράτος μέλος και συχνά αναφέρεται για αυτό το λόγο 

ως Συμβούλιο των Υπουργών. 

 

Η Προεδρία του Συμβουλίου ασκείται σύμφωνα με μία ομόφωνα 

προκαθορισμένη σειρά, από κάθε κράτος, για μία περίοδο έξι μηνών. Η προετοιμασία 

των εργασιών του και η εκτέλεση των αποφάσεων ανατίθενται σε μία επιτροπή 

αποτελούμενη από τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών. 

 

To Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ταυτίζεται με το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει τέσσερις φορές το χρόνο και απαρτίζεται από τους 

αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ούτε με το Συμβούλιο της Ευρώπης. 

 

 

2.3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  και Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό 

Κόμμα 

 

Οι αρχές της δημοκρατίας της ισότητας και της ελεύθερης δράσης αποτελούν 

συστατικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια (Ευρωπαϊκή Ένωση) συνιστώντας 

κράτη μέλη με απόλυτο σεβασμό στην δημοκρατία και την ισονομία 

Η ανάγκη για προάσπιση όλων των παραπάνω σε ότι έχει να κάνει όχι μόνο 

με τους γηγενείς κατοίκους των κρατών μελών αλλά και τους υπηκόους τρίτων 

χωρών που διαμένουν στην Ένωση χαρακτιρίζει το πλαίσιο δράσης τους, 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας υπερεθνικός μη δρών οργανισμός διακρατικού 

χαρακτήρα, δημιουργήθηκε για να τεθεί ένα τέλος στους συχνούς και αιματηρούς 

πολέμους μεταξύ των γειτονικών χωρών που κατέληξαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ήδη από το 1950, με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα αρχίζει η 

ένωση των ευρωπαϊκών χωρών σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο με στόχο τη 

διασφάλιση διαρκούς ειρήνης. 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου μετά και την Σνυθήκη της Λισσαβώνας. Θα εξετάσουμε προσεκτικά με 

ποιόν τρόπο αναπτύχθηκε το Ευρωπαίκό Κοινοβούλιο, πως συνέβαλε αλλά συμβάλει 

και σήμερα και φυσικά θα δούμε επισταμένως σε ποιο βαθμό η λυτρωτική κατ 

άλλους συνθήκη της Λισσαβώνας δημιούργησε προϋποθέσεις υγιούς δράσης και 

λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ένα όργανο με ουσιαστική και ισχιυρή 

δράση και παρέμβαση στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο  Παύλος Ζ. Ελευθεριάδης
24

 , οποίος είναι 

Καθηγητής Νομικής στο Κολέγιο Μάνσφιλντ, στο άρθρο του «Η δημοκρατία στην 

Ευρώπη»
25

 οι συνθήκες για την ανάπτυξη μιας ομοσπονδιακής δημοκρατίας στην 

Ευρώπη δεν συντρέχουν ακόμη. Η αμερικανική δημοκρατική ομοσπονδία 

δημιουργήθηκε στη βάση μιας κοινής γλώσσας, μιας παράδοσης αυτοκυβέρνησης 

των επιμέρους κοινοτήτων και μιας ισχυρής κοινωνίας πολιτών που υιοθετούσαν 

δημοκρατικά ιδεώδη και τα ασκούσαν στην πράξη. Παράλληλα τους ένωνε η 

αποστροφή προς την παλαιά βρετανική κυριαρχία ενάντια στην οποία είχαν 

επαναστατήσει.  

 

Ούτε η κοινή γλώσσα, ούτε η συναίνεση στους κανόνες αυτοκυβέρνησης ούτε 

και η παράδοση κοινών πολιτικών αγώνων υπάρχουν ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Ο Ελευθεριάδης αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο ο Larry Siedentop
26

 αναλύει 
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 http://www.ftb.eu.com/members/dr-pavlos-eleftheriadis.asp 
25

 Ελευθεριάδης Ζ. Παύλος, «Η Δημοκρατία στην Ευρώπη»,  Πολύ νωρίς για να μετασχηματισθεί σε 

ομοσπονδιακό κράτος και πολύ αργά για να αρκεστεί στην αρχή της εθνικής κυριαρχίας, η Ευρωπαϊκή 

Ενωση θα πρέπει να συνεχίσει να είναι μια κοσμοπολιτική ένωση κρατών. ΤΟ ΒΗΜΑ,  26/05/2002 
26

Ο Larry Siedentop είναι πολιτικός φιλόσοφος. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Η δημοκρατία στην 

Ευρώπη και εξωτερικός συνεργάτης σε αρκετές μεγάλες βρετανικές εφημερίδες, 

συμπεριλαμβανομένων των Financial Times και The Times. Γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

όπου συμμετείχε στο κολλέγιο ελπίδας στο Μίτσιγκαν-ένα φιλελεύθερο κολλέγιο τεχνών συνδεδεμένο 

με την ανασχηματισμένη Εκκλησία στην Αμερική - και το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, όπου έλαβε 

το πτυχίο του. 
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τα δεδομένα,  σημειώνει πως η ομοσπονδία μπορεί να είναι στόχος μόνο για το 

απώτερο μέλλον, όταν η γνώση της αγγλικής ως κοινής δεύτερης γλώσσας και το 

ιδεώδες της ευρωπαϊκής δημοκρατικής ομοσπονδίας έχουν εδραιωθεί σε μεγαλύτερα 

τμήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας.  

Οπως και άλλοι γνωστοί νομικοί και φιλόσοφοι, π.χ. οι Jurgen Habermas
27

, 

Neil MacCormick
28

 και Joseph Weiler
29

, έτσι και ο Siedentop φαίνεται ότι 

υποστηρίζει μια ενδιάμεση συνταγματική λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ 

νωρίς για να μετασχηματισθεί σε ομοσπονδιακό κράτος και πολύ αργά για να 

αρκεστεί στην αρχή της εθνικής κυριαρχίας, η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να 

συνεχίσει να είναι μια κοσμοπολιτική ένωση κρατών όπου πολλές πολιτικές εξουσίες 

(ιδίως όσες έχουν σχέση με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την 

ελευθερία του διεθνούς εμπορίου) θα ασκούνται από κοινού. Στο μεγαλύτερο μέρος 

της όμως, η πολιτική εξουσία οφείλει να ασκείται κατά πρώτο λόγο από τις τοπικές 

δημοκρατίες και να νομιμοποιείται από την ποιότητά τους.  

Όλα τα παραπάνω συντείνουν στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα 

και υπό την εμβριακή αρχικά της μορφή όφειλε και έπρεπε να βρεί τα μέσα ώστε το 

πρόβλημα του δημοκρατικού ελλείμματος, μεταξύ χωρών που κατά κόρον είχαν 

εμπλακεί σε μικρό χρονικό διάστημα σε δύο παγκοσμίους πολέμους και δεκάδες 

εμφυλίους, να ξεπεραστεί. 

Στο σημείο αυτό και από νωρίς ιδρύθηκε το 1952, η  «Κοινή Συνέλευση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα» (ΕΚΑΧ), , μεταξύ της Γαλλίας της 

Δυτικής Γερμανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου, του Λοξεμβρούργου και της 

Ολλανδίας. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε το Σεπτέμβριο το 1952 σχετικά με θέματα 

συνεργασίας αποκλειστικά σε τομείς όπως ο άνθρακας και ο χάλυβας. 
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 Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου του 1929. Είναι Γερμανός φιλόσοφος και 

κοινωνιολόγος που ανήκει στην παράδοση της κριτικής θεωρίας και του Αμερικανικού πραγματισμού. 

Είναι ίσως περισσότερο γνωστός για την εργασία του πάνω στην έννοια της δημόσιας σφαίρας, που 

ήταν το θέμα και ο τίτλος του πρώτου του βιβλίου, 
28

 Ο Neil MacCormick, ήταν μια νομική φιλόσοφος και πολιτικός της Σκωτίας. Ήταν Regius 

καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και ο νόμος της Φύσης και Εθνών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου 

από το 1972 έως το 2008. Ήταν κάποτε ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος της 

Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης, και αξιωματικός του Σκωτικό Εθνικό Κόμμα (SNP), 
29

 Ο Joseph Halevi Horowitz Weiler (γεν. 1951 στο Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική) είναι ο Joseph 

Straus Καθηγητής της Νομικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδρας Jean Monnet στο New York School 

του Πανεπιστημίου Νόμο. Κατέχει δίπλωμα από την Ακαδημία της Χάγης, του Διεθνούς Δικαίου, 

Weiler είναι ο συγγραφέας των έργων που σχετίζονται με το χαρακτήρα sui generis της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Είναι μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, 
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Η επιτυχία της ΕΚΑΧ, οδήγησε τα προαναφερθέντα κράτη να ενώσουν τους 

διαφορετικούς μέχρι τότε στόχους στον τομέα της οικονομίας και το 1957 με την 

Συνθήκη της Ρώμης, ιδρύωντας την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 

(EΥΡATOM)
30

 και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)
31

. Ένα μόλις 

χρόνο μετά το 1958 η « Κοινή Συνέλευση» μετονομάζεται σε ‘Ευρωπαϊκή 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση’ (1958). Το 1962 η τελική ονομάσια του πλέον 

αντιπροσωπευτικού οργάνου της Ένωμένης Ευρώπης είναι «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ».  Το 1967, τα όργανα των τριών Κοινοτήτων συγχωνεύτηκαν και 

από τότε υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Στο Ευρωκοινοβούλιο, τα μέλη – βουλευτές στις Βρυξέλλες - συμμετέχουν σε 

συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών και πολιτικών ομάδων και σε πρόσθετες 

συνόδους ολομέλειας, και στο Στρασβούργο συμμετέχουν σε 12 συνόδους 

ολομελείας. Παράλληλα με τις κύριες δραστηριότητές τους, πρέπει, φυσικά, να 

αφιερώνουν χρόνο και στις εκλογικές τους περιφέρειες. 

Οι βουλευτές ασκώντας  την εντολή τους με ανεξαρτησία επηρεάζουν με τη 

δράση τους όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής των πολιτών: το περιβάλλον, 

την προστασία των καταναλωτών, τις μεταφορές, αλλά και την παιδεία, τον 

πολιτισμό, την υγεία. 

Εάν προσπαθήσουμε με συντομία να καταγράψουμε τις επιτροπές σε ένα 

κατάλογο θα λέγαμε ότι είναι οι εξής  με τις κωδικές τους ονομασίες: «Μόνιμες 

Επιτροπές»: AFET Εξωτερικές Υποθέσεις, DROI Ανθρώπινα Δικαιώματα, SEDE 

Ασφάλεια και Άμυνα, DEVE Ανάπτυξη, INTA  Διεθνές Εμπόριο, BUDG 

Προϋπολογισμοί, CONT Έλεγχος του Προϋπολογισμού, ECON, Οικονομική και 

Νομισματική Πολιτική, EMPL Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις, ENVI 

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων, ITRE Βιομηχανία, 
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 Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ή ΕΥΡΑΤΟΜ ιδρύθηκε με τη συνθήκη της Ρώμης 

στις 25 Μαρτίου 1957. Ο υπερεθνικός αυτός οργανισμός αποσκοπούσε στο να θέσει υπό κοινό έλεγχο 

και διαχείριση την παραγωγή και τη διάθεση της ατομικής ενέργειας. Μετά τη σύμβαση των 

Βρυξελών, το 1967 τα όργανά της συγχωνεύτηκαν με τα αντίστοιχα της ΕΟΚ και της ΕΚΑΧ, ώστε να 

σχηματιστούν οι λεγόμενες Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η ΕΥΡΑΤΟΜ αποτελεί μαζί με την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα τον πρώτο πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
31

 Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα υπήρξε η σημαντικότερη και γνωστότερη από τις τρεις 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες (οι άλλες δύο ήταν η ΕΚΑΧ και η ΕΥΡΑΤΟΜ). Ιδρύθηκε στις 25 Μαρτίου 

1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης και με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ μετεξελίχθηκε σε έναν από τους 

Τρεις Πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την ονομασία Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
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Έρευνα και Ενέργεια, IMCO Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών, 

TRAN Μεταφορές και Τουρισμός, REGI Περιφερειακή Ανάπτυξη, AGRI, Γεωργία 

και Ανάπτυξη της Υπαίθρου, PECH Αλιεία, CULT Πολιτισμός και Παιδεία, JURI 

Νομικά Θέματα, LIBE Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις, 

AFCO Συνταγματικές Υποθέσεις, Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων 

και PETI Αναφορές. 

 

2.4 Τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα - Ευρωπαϊκό 

σοσιαλιστικό κόμμα. 

 

Τα σημερινά ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι τα ακόλουθα:  

1. Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα το οποίο και αποτέλεσε την μετάβαση μετά 

και τον Σύνεδσμο των Σοσιαλιστικών και Σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων και 

ιδρύθηκε το 1992  από 20 αντίστοιχης ιδεολογίας κόμματα των χωρών της Ε.Ε.   

Σε ορισμένες περιπτώσεις και με βάση το καταστατικό του απαιτείται 

πλειοψηφία για την λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Τα όργανα του ευρωπαϊκού 

σοσιαλιστικού κόμματος είναι τέσσερα  είναι α) το Συνέδριο,  β) το Προεδρείο,  γ) η 

συνάντηση των αρχηγών κομμάτων και δ) η Γραμματεία.   

2. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τα όργανά του οποίου είναι αντιστοίχως:  α) το 

Συνέδριο, β) το Προεδρείο, γ) η Διάσκεψη των αρχηγών κομμάτων και κυβερνήσεων, 

δ) ο Πρόεδρος και ε) ο Γενικός Γραμματέας. Στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού 

Λαϊκού Κόμματος τις τελικές πολιτικές αποφάσεις λαμβάνει μόνο το Συνέδριο.  

3. Το Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο, Δημοκρατικό και Μεταρρυθμιστικό Κόμμα.  Αυτό 

δημιουργήθηκε το 1993 ως μετεξέλιξη της ομώνυμης συνομοσπονδίας. Τα όργανα 

αυτού είναι: α) Συνάντηση των αρχηγών κομμάτων, β) το Συμβούλιο και γ) το 

Συνέδριο. 

Τα πολιτικά κόμματα της Ευρώπης δεν δίνουν την ιδιότητα του μέλους για 

άτομα παρά μόνο την προσφέρουν σε κόμματα από ευρωπαικά κράτη-μέλη, ενώ 

ιδιαίτερο και σαφώς ελάχιστα διαφοροποιημένο καθεστώς παρέχουν στα κόμματα 

από κράτη-μέλη. Η χορηγία τους προέρχεται άμεσα από τις εισφορές των κομμάτων-

μελών και από την αντίστοιχη κοινοβουλευτική ομάδα που κατέχει το Ευρωπαικό 

Κοινοβούλιο. Η λήψη αποφάσεων, έστω κι αν υπάρξει πλειοψηφία οφείλεται να 

γίνεται πάντα με ομοφωνία ή συναίνεση. Στενές βέβαια είναι οι σχέσεις με την 
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αντιστοιχη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφόσον το Κόμμα εξαρτάται 

οικονομικά απ’ αυτήν. 

 

Σχετικά με ότι αφορά το Ευρωπαικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (L’Europe 

Socialists-PES) είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, την 

απαρτίζουν η ομάδα των Σοσιαλδημοκρατικών (όχι Σοσιαλιστικών) και Εργατικών 

κομμάτων και κάτα κύριο λόγο οι ευρωπαικές χώρες. Εκπροσωπείται ή 

συνεταιρίζεται από 48 κόμματα 41 Κράτη της Ευρώπης ενώ πλήρη μέλη του είναι 32 

κόμματα από τις 28 ευρωπαικές χώρες. Μέσω των Οργάνων του Συνεδρίου, 

Συμβουλίου, Συνάντησης Ηγετών και Προεδρίου καθώς και τις Υπουργικές 

Συναντήσεις το ΕΣΚ οργανώνει τη συνεργασία μεταξύ των σοσιαλιστών και των 

σοσιαλδημοκρατών σε επίπεδο Ευρωπαικής Ένωσης. 

 

H ECOSY (Young European Socialists) και το ΕΣΚ γυναικών είναι αντίστοιχα 

οργανώσεις της νεολαίας και των γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού 

Κόμματος. Ο πρόεδρος του ΕΣΚ είναι ο πρώην Πρωθυπουργός της Δανίας Poul 

Nyrup Rasmussen
32

. Γενικός Γραμματέας είναι ο Philip Cordery
33

 (Σοσιαλιστικό 

κόμμα Γαλλίας) Το ΕΣΚ έχει: 

 

 199 ευρωβουλευτές συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 

 Παρουσία σε 12 από τις 25 κυβερνήσεις με 8 Πρωθυπουργούς 

 7 επιτρόπους και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 116 μέλη της Επιτροπής Περιφερειών 

 5 συνδεδεμένα κόμματα και 5 κόμματα παρατηρητές από γειτονικές χώρες 
                                                           

32
 Ο Poul Oluf Nyrup Rasmussen, γεννημένος 15 Ιουνίου 1943, ήταν πρωθυπουργός της Δανίας από 

τις 25 Ιανουαρίου 1993-27 Νοεμβρίου 2001 και Πρόεδρος του Κόμματος των Ευρωπαίων 

Σοσιαλιστών (PES) από το 2004 έως το 2011. Ήταν ο ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών 1992 - 2002. 

Ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2004-09. 
33

 Ο Philip Cordery γεννημένος στη Γαλλία 17 Απριλίου του 1966 είναι Γάλλος πολιτικός. Μετά τις 

σπουδές του άρχισε να εργάζεται στο προσωπικό του Προέδρου της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης (1992-

1993). Μέλος του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος από το 1985, έγινε γραμματέας της Διεθνούς 

Ένωσης Νέων Γάλλων Σοσιαλιστών (MJS) το 1990. Συνιδρυτής της ECOSY, των Νέων Ευρωπαίων 

Σοσιαλιστών, το Νοέμβριο του 1992, ο Philip Cordery έγινε ο πρώτος Γενικός Γραμματέας (1992-

1997). Μετά από ένα χρόνο εργασίας με το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES), διορίστηκε 

επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (1998-2004). Είναι μέλος 

του Εθνικού Συμβουλίου του PS από 1994. Στις 15 Ιουνίου 2004, ο Philip Cordery διορίστηκε Γενικός 

Γραμματέας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.  
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 Πολλούς αναγνωρισμένους σοσιαλδημοκρατικούς οργανισμούς και εταίρους 

 

Οι 7 προτεραιότητες για τους ηγέτες του Ευρωπαϊκού σοσιαλιστικού κόμματος 

συμφώνησαν για τις βασικές τους προτεραιότητες το 2006 για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 Πολυετής Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Ανάπτυξη και τις επενδύσεις για 

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας 

 Κοινή προσπάθεια των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμών για 

διπλασιασμό του στόχου της ανανεώσιμης ενέργειας 

 Αποτελεσματικότερη Ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων και της και 

εφαρμογή της στο χώρο εργασίας κυρίως όσον αφορά την ίση πληρωμή 

ανδρών και γυναικών και την συμφιλίωση της επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής 

 Αποτελεσματικότερη νομοθεσία για την εξάλειψη της βίας εναντίον των 

γυναικών στην κοινωνία καθώς και σε περιπτώσεις συγκρούσεων ή κρίσεων 

και της παράνομης διακίνησης γυναικών και παιδιών. (trafficking) 

 Κατάλληλο νομικό πλαίσιο για τις κοινωφελής υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση .Το ΕΣΚ έχει δεσμευτεί να προστατεύει τις ειδικές αξίες και τα 

χαρακτηριστικά των δημόσιων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των 

διεθνών υποχρεώσεων στον τομέα των υπηρεσιών , της εγγύησης της 

ποιότητας και της διάρκειας , τα δικαιώματα των καταναλωτών και το ανεκτό 

κόστος. 

 Εντατικοποίηση των προσπαθειών για οικονομική και κοινωνική συνοχή 

μεταξύ των κρατών μελών , συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα της 

ανάπτυξης των διευρωπαϊκών δικτύων. 

 Ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 

κοινωνικής νομοθεσίας. 

 

Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει ξεκινήσει διαβούλευση για την 

κοινωνική Ευρώπη που ταιριάζει στον 21ο αιώνα .Μια κοινωνική Ευρώπη που θα 

συνδυάζει τα υψηλά ευρωπαϊκά επίπεδα κοινωνικής προστασίας και εργασιακών 

δικαιωμάτων με την διεθνή ανταγωνιστικότητα , την ανάπτυξη και την μείωση της 
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ανεργίας. Η πρωτοβουλία είναι οργανωμένη γύρω από 3 πεδία συζήτησης και 

προεδρεύετε από κοινού από τον Πρόεδρο του ΕΣΚ Paul Nyrup Rasmussen και από 

τον πρώην Πρόεδρο της ευρωπαϊκής επιτροπής Jacques Delors
34

: 

 

 Ενεργή κοινωνία: δημιουργώντας μια ενεργή αγορά εργασίας και κοινωνίας 

 Συμμετοχική Κοινωνία: δημιουργώντας μια συμμετοχική κοινωνία με 

περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη 

 Ευρωπαϊκή Διάσταση: εντοπίζοντας τον ρόλο της ευρωπαϊκής ένωσης στη 

διαμόρφωση μιας συμμετοχικής και ενεργούς κοινωνίας 
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 Ο Jacques Delors Lucien Jean (γεν. 20 Ιούλη του 1925)  είναι Γάλλος οικονομολόγος και πολιτικός, 

ο όγδοος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ο πατέρας της Martine Aubry, ο ηγέτης του 

Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, επέβλεψε προσωπικώς 

και καθοδήγησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε σχέση με τον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και έθεσε τις 

βάσεις για την καθιέρωση μιας ενιαίας αγοράς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία και ετέθη 

σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1993. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

3.1 Ορισμός της Παγκοσμιοποίησης 

 

Το εμπόριο, η κοινωνική δομή, η τεχνολογία, η κουλτούρα, το πολιτικό 

σύστημα, η γνώση είναι παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με την παγκοσμιοποίηση. 

Μια απόλυτου χαρακτήρα ηγεμονία στον πλανητη και κυρίως στον δυτικό πολιτισμό 

χρησμιοποιεί τέτοιου είδους επιχειρήματα για να καθιερωθεί. Από το 1944 ο Θήοντορ 

Λέβιτ
35

 είναι από τους πρωτοπόρους χρήστες της λέξης αυτής σε οικονομικό 

τουλάχιστον επίπεδο.  

 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
36

 δίνει και αυτό την δική του ερμηνεία σχετικά 

με τον ορισμό της παγκοσμιοποίησης, τονίζοντας την συνεχώς  αυξανόμενη 

οικονομική αλληλεξάρτηση των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και η 

παγκοσμιοποίηση δεν αποτελεί ένα ξεκάθαρο και σαφές μόρφωμα θα μπορούσε 

κάποιος να κατηγοριοποιήσει τις πτυχές της ως εξής:  

 βιομηχανική παγκοσμιοποίηση - η ενίσχυση και επέκταση των πολυεθνικών 

εταιρειών 

 χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση - η ανάδυση παγκόσμιων 

χρηματοπιστωτικών αγορών και η πιο εύκολη πρόσβαση σε εξωτερικές 

χρηματοδοτήσεις για εταιρικούς και κρατικούς δανειζόμενους 
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 Ο Theodore Levitt ( 1 Μαρτίου 1925 - 28 του Ιούνη 2006) ήταν Αμερικανός οικονομολόγος και 

καθηγητής στο Harvard Business School. Ήταν ο συντάκτης της αναθεώρησης του Harvard Business 

και εκδότης ο οποίος εκλαίκευσε καιθ εξήγησε τον όρο παγκοσμιοποίηση. Το 1983, ο ίδιος πρότεινε 

έναν ορισμό για τον σκοπό των επιχερήσεων. Σύμφωνα με αυτό,  περισσότερο από τον στόχο της 

εισροής χρήματων στα εταιρικά ταμεία αξίζει όχι μόνο τα χρήματα, είναι να δημιουργεί κανείς και να 

κρατήσει έναν πελάτη. 
36

 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε στις 22 του 

Ιούλη 1944 στη διάσκεψη του Μπρέτον Γουντς και άρχισε να λειτουργεί στις 27 του Δεκεμβρίου του 

1945, όταν 29 χώρες υπέγραψαν τα άρθρα της συμφωνίας. Είχε αρχικά 45 μέλη . Δηλωμένος στόχος 

του ΔΝΤ ήταν η σταθεροποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και να βοηθήσει την 

ανασυγκρότηση του διεθνούς συστήματος πληρωμών του κόσμου μετά το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 

ΔΝΤ περιγράφει τον εαυτό του ως «μια οργάνωση από 188 χώρες, που εργάζονται για την προώθηση 

της διεθνούς νομισματικής συνεργασίας, την διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας, τη 

διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, την προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης και την βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη, καθώς και τη μείωση της φτώχειας σε όλο τον κόσμο. Στους δεδηλωμένους 

στόχους της οργάνωσης είναι η προώθηση της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας, το διεθνές εμπόριο, 

η απασχόληση, καθώς και η συναλλαγματική σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένης της διάθεση 

χρηματοδοτικών πόρων στα κράτη-μέλη για την κάλυψη αναγκών του ισοζυγίου πληρωμών. 
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 πολιτική παγκοσμιοποίηση - η επέκταση των πολιτικών συμφερόντων σε 

περιοχές και χώρες που δεν γειτνιάζουν με τα πολιτικά ισχυρά κράτη 

 παγκοσμιοποίηση της πληροφόρησης - αύξηση της ροής πληροφόρησης 

μεταξύ γεωγραφικά μακρινών περιοχών 

 πολιτισμική παγκοσμιοποίηση - ανάπτυξη διαπολιτισμικών επαφών και 

δημιουργία μιας παγκόσμιας κουλτούρας. Σύμφωνα με τον Ισμαήλ Σαρίφ, η 

παγκοσμιοποίηση είναι η παγκόσμια διαδικασία ομογενοποίησης τιμών, 

προϊόντων, απολαβών, τόκων, και κερδών. Η ανάπτυξη της 

παγκοσμιοποίησης έγκειται σε τρεις παράγοντες: στον ρόλο της 

μετανάστευσης ανθρώπων, στο διεθνές εμπόριο, και στις γρήγορες 

μετακινήσεις κεφαλαίων και την ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών. 

 

3.2 Χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης 

 

Σχετικά με την ανάπτυξη η αύξηση της παραγωγικότητας επισημαίνεται ως  

θετικό στοιχείο. Η ανταγωνιστικότητα αντι να στηριχτει στην κοινωνία στηρίζεται 

στις τιμές και αυτό πιστώνεται στα αρνητικά. Σχετικά με την απασχόληση 

δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας από τις διεθνείς αγορές και ως εκ τούτου τα 

επιτόκια δεν ανεβαίνουν.  Την ίδια στιγμή το φθηνότερο εργατικό δυναμικό που 

προκύπτει από την μεταφορά των επιχειρήσεων και εταιριών σε χώρες με 

χαμηλότερους οικονομικούς δείκτες, οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας. Στον τομέα της 

πολιτικής, το γεγονός των ανοικτών συνόρων οδήγησε σε συνεργασία και 

αλλυλεγγύη λαών και κυβερνήσεων με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι μεγάλοι 

πόλεμοι. Παρά ταύτα παράμένει ως αρνητικό στοιχείο το γεγονός πως οι Νότιες 

Χώρες είναι πιο αδύναμες από αυτές του Βορρα.  

Την στιγμή αυτή όπου εξαπλώνεται η παγκοσμιοποίηση, το εμπόριο, ανεβάζει 

τους δείκτες σχετικά με το βιοτικό επίπεδο των αναπτυσσόμενων χωρών αν και οι 

χώρες που είναι ανεπτυγμένες απαιτούν περισσότερα από αυτά που θα ζητούσαν 

απλά οι προς ανάπτυξη χώρες. Μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησηςτα δίκτυα, η 

επικοινωνία και οι τηλεπικοινωνίες αποτέλεσαν στίγμα της ανάπτυξης ενώ οδήγησαν 

στην αύξηση του κέρδους και του κεφαλαίου. Επίσης επηρεάστηκε και ο πολιτισμός. 

Σε μια κοινωνία πλέον αυτός που αξίζει επιβραβεύεται ταχύτερα. Τέλος, όσον αφορά 
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το περιβάλλον έγινε η προστασία του παγκόσμια προτεραιότητα.  

 

3.3 Υποστηρικτές 

 

Από την στιμγή που η παγκοσμιοποίηση αυξάνει τα κέρδη ήταν σαφές πως θα 

δημιουργούνται και οι τάσεις των υποστηρικτών με ανάλογα επιχειρήματα. Όσοι 

υποστήριξαν τα δημοκρατικά χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης πιστεύουν πως 

σε ότι έχει να κάνει με τις αγορές πρέπει να προωθηθούν θεσμοί πολιτικού 

χαρακτήρα με σκοπό να προασπίζεται η θέληση των πολιτών παγκοσμίως. Από την 

αλλή οι υποστηρικτές της διακίνησης του εμπορίου μέσα στα πλαίσια της 

παγκοσμιοποιημένης ελεύθερης αγοράς τονίζουν ότι αυτό το ίδιο το ελεύθερο 

εμπόριο πρέπει να ενισχυθεί με σκοπό να συνεχιστεί η πιο δίκαια κατανομή του 

πλούτου με ανάλογα οφέλη για τις αντίστοιχες χώρες που το διακινούν. Γενικά, αυτό 

οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές, χαμηλότερη ανεργία και υψηλότερη αποδοτικότητα.  

 

Αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως το κίνημα της 

αντιπαγκοσμιοποίησης κινείται στα όρια της γραφικότητας χωρίς να εκφράζει σαφή 

λόγο σχετικά με τα αρνητικά της παγκοσμιοποίησης παρα το γεγονός ότι οι διεθνείς 

δείκτες λένε τα αντίθετα. 

 

Μερικές από τις βελτιώσεις ίσως να μην οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση. 

Ιδιώτες και κεφαλαιούχοι που υποστηρίζουν την ελεύθερη αγορά και το ελεύθερο 

εμπόριο είναι από διστακτικοί εώς ασκούντες κριτική σχετικά με τον ρόλο της 

Παγκόσμιας Τράπεζας
37

 αλλά και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θεωρώντας 

ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά γραφειοκρατικοί οργανισμοί απολύτως ελεγχόμενοι 

πολιτικά και οικονομικά από κράτη και όχι από εταιρείες. Δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις όπου δανειοδοτήθηκαν απολυταρχικά και τυραννικά καθεστώτα χωρίς 

να εφαρμόσουν σε καμιά περίπτωση τα προσυμφωνηθέντα για μεταρυθμίσεις και 

βελτιώσεις. Επισημαίνουν επίσης ότι αντίσταση στην παγκοσμιοποίηση φέρνουν 

                                                           
37

 Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει δάνεια προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες για προγράμματα του κεφαλαίου. Επίσημος στόχος της Παγκόσμιας Τράπεζας 

είναι η μείωση της φτώχειας. Σύμφωνα με το καταστατικό της Παγκόσμιας Τράπεζας της συμφωνίας 

(όπως τροποποιήθηκε αποτελεσματική 16 Φεβρουαρίου, 1989), όλες οι αποφάσεις της θα πρέπει να 

καθοδηγούνται από τη δέσμευση να προωθήσει τις ξένες επενδύσεις, το διεθνές εμπόριο, καθώς και τη 

διευκόλυνση των επενδύσεων κεφαλαίου.  
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διάφορες ομάδες με ειδικά συμφέροντα, όπως συντεχνίες σε χώρες του Δυτικού 

Κόσμου.  

 

Τέλος, όσοι υποστηρίζουν την παγκοσμιοποίηση και τον ρόλο τον οποίο 

επιτελεί, εκφράζουν τις δικές τους αντιρήσεις σε σχέση με τις πολιτικές οι οποίες 

υφίστανται όπως οι υψηλές επιχορηγήσεις στον τομέα της γεωργίας στις 

ανεπτυγμένες χώρες αλλά τους προστατευτικούς δασμούς. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα του ισχυρού λόμπι των αγροτών σε όλη την Ευρώπη να υπολογίσει 

κανείς το ύψος των επιχορηγήσεων προς αυτούς και μάλιστα χωρίς τον απαιτόυμε΄νο 

επιβεβαιωτικό έλεγχο. 47 δισ. δολάρια δαπάνησε η βιομηχανική υπερδύναμη που 

ακούει στο όνομα Ιαπωνία προς το ντόπιο «αγροτικό λόμπι».  

 

3.4 Τραπεζες και παγκοσμιοποιηση 

 

Η γνωστή οικονομική εφημερίδα «Ναυτεμπορική» σε σχετικό της άρθρο 

παρουσιάζει στοιχεία σε ότι έχει να κάνει με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας 

αναφορικά τόσο με την ποιότητα όσο και με την ποσότητα δείχνοντας με ξεκάθαρο 

τρόπο τις αλλαγές που επέφερε η παγκοσμιοποίηση στην παγκόσμια παραγωγή 

εισοδημάτων. Κατά την περίοδο της 20ετίας και πιο συγκεκριμένα από το 1988 έως 

και το 2008 η παγκοσμιοποίηση σε οικονομικό επίπεδο διακρίνοντας την σε διάφορες 

βαθμίδες όπως τους πολλά κερδισμένους στους λιγότερο και στους καθόλου 

κερδισμένους, οι οποίοι είναι και οι πλέον χαμένοι χωρίς όμως να έχουν χάσει κάτι 

ιδιαίτερο που κατείχα σε εισοδήματα 

 

Όπως εξηγεί και ο συνεργάτης της Παγκόσμιας Τράπεζας Μπράνκο 

Μιλάνοβιτς δύο είναι οι κατηγορίες των κερδισμένων. Στο πρώτο επίπεδο βρίσκονται 

οι πολύ πλούσιοι όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο και στην δεύτερη 

κατηγορία είναι οι αναδυόμενες οικονομίες όπως αυτή της Ινδίας, της Κίνας αλλά και 

της Βραζιλίας» . 

 

Από το 1988 – 2008 εξετάζεται το 1% της κορυφής του παγκόσμιου 

εισοδήματος ενώ παρατηρούμε καθαρά ότι το πραγματικό και αποπληθωριστικό 

εισόδημά του έχει αυξηθεί σημαντικά κάτα 60%, ήτοι με ετήσιο ρυθμό 3% περίπου.Η 
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τροπή που κατέχει η παγκόσμια κατανομή του εισοδήματος είναι πλέον γνωστή και 

χρησιμοποιείται κυρίως από τους αντιπάλους της παγκοσμιοποίησης. Για την 

Παγκόσμια Τράπεζα αποτελεί πολύ ιδιαίτερο το χαρακτηριστικό ότι εξαιτίας της 

παγκοσμιοποίησης η ανέχεια που έφτανε σε ποσοστό το 44% κατά την 20ετία 1988 – 

2008 έφτασε σε ποσοστό 23% του πληθυσμού, με τον αντίστοιχο υπολογισμό της 

αύξησης του πληθυσμού.  

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες της Παγκόσμιας Τράπεζας, η πορεία αυτή θα 

συνεχιστεί και για τα έτη 2008 – 2028 το ποσοστό των πλουσίων παγκοσμίως να 

πενταπλασιάζεται και από το 1% να φτάνει το 5% αντιπροσωπεύοντας εκατομμύρια 

κατοίκους κυρίως από περιοχές όπου υπάρχουν αναπτυσσόμενες χώρες και όχι από 

τις κλασσικά πλούσιες περιοχές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρώπη 

αλλά και το γνωστό βιομηχανικό θαύμα δηλαδή η Ιαπωνία. Παρ όλα αυτά 

επισημαίνεται πως η παύση της αύξησης των εσόδων στις μεσαίες τάξεις πιθανόν να 

προκαλέσουν αλυσιδωτές πολιτικές επιπτώσεις, οι οποίες ενδεχομένως να 

κλυδωνίσουν ορισμένους δημοκρατικούς θεσμούς.  

 

3.5 Η Θέση των σοσιαλδημοκρατών για την σύγχρονη 

Παγκοσμιοποίηση 

 

Αυτού του είδους τους κινδύνους που επισημαίνει η Παγκόσμια Τράπεζα 

παρατηρούν και οικονομολόγοι από την Ευρώπη οι οποίοι και κρούουν το «κώδωνα 

του κινδύνου» για αυτή την κατάσταση επισημαίνοντας στους κρατούντες πως είναι 

απαραίτητο να ανατραπεί η κατάσταση αυτή καθώς για πρώτη φορά εδώ και πολλά 

χρόνια τα χρέη ξεπερνούν σε απελπιστικό βαθμό τα υπάρχοντα οικονομικά έσοδα σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

 

Το σοσιαλιστικό κίνημα σε όλο τον κόσμο που λειτούργησε και αυτό ως 

κομμάτι της ευρύτερης «παραγωγής» της παγκοσμιοποίησης κατά τον προηγούμενο 

20
ο
 αιώνα, ελπίζωντας να μεταφράστεί αυτή ως αλλυλεγγυή τον λαών και όχι ως 

άκρατος ανταγωνισμός των αγορών, προβληματίζεται έντονα μπροστά στην σκληρή 

και αναλλοίωτη επανεμφάνισή της. 
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 Οι σοσιαλιστές και δη εκείνη του δυτικού πολιτισμού είναι υποχρεωμένοι να 

παραδεχτούν πως παρα τον ανομοιγενές πλούτο και παρά την άδικα κατανεμημένη 

ευημερία, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό υλική ευημερία. Άλλωστε η μόνη εναλακτική 

του δυτικού καπιταλιστικού προβλήματος που προβλήθηκε και επιχειρήθηκε να 

εφαρμοστεί ήτανα υτή την σοβιετικής οικονομίας η οποία κατέδειξε και τον τρό με 

τον οποίο κατέρευσε μη αντέχωντας τα παγκόσμια δεδομένα της δεκαετίας του 90.  

 

Είναι αναγκαίο λοιπόν συλλογικά οι σοσιαλδημοκρατές και σοσιαλιστές να 

αποφασίσουν να αντιταχθούν και να συγκρουστούν με το σκληρό εμπόδιο της 

χρηματιστικής κερδοσκοπίας και φυσικά εκεί που μπορούν ως διαχειριστές της 

δημόσιας εξουσίας να το περιορίσουν. 

 

Είναι πιθανόν το μέλλον, το εγγύς μέλλον να αποδείξει πως τα μεγάλα 

πολιτικά και οικονμικά «μπλοκ» ή αλλιώς οι υπερεθνικοί δρώντες οργανισμοί, αντι 

να επιτελούν το σημαντικό σκοπό του εκδημοκρατισμού και της ελεγχόμενης 

ελεύθερης αγοράς να μετατρέπονται σε «κυκλικές ασπίδες» σκληρών νομισματικών 

συμφερόντων με αποτέλεσμα «εντός των τοιχών» να ασκούνται έντονες πιέσεις που 

να οδηγούν σε μαρασμό της μεσαίας τάξης και την έκρηξη ενός ιδιότυπου 

οικονομικού πολέμου, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές στην κοινωνική και 

οικονομική ζωή των λαών. Απέναντι σε αυτή την ζοφερή προοπτική, οι σοσιαλιστές 

οφείλουν να πάρουν θέση και να συνταχθούν σε μια κοινή δύναμη με όσους 

υποστηρίζουν την υγιή ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης με δημοκρατικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

 

Χωρίς να υπάρχουν προκλήσεις και χωρίς κανείς να επιβεβαιώνει πως ένας 

ελεγχόμενος καπιταλισμός είναι η αυθεντική απάντηση των σοσιαλδημοκρατών, 

οφείλουν οι τελευταίοι να αντιληφθούν τα δεδομένα των καιρών και ως μόνη 

πολιτική δύναμη που μπορεί να εκφράσει τα συμφέροντα των μη προνομιούχων και 

των περιχαρακωμένων εκτός των κερδών, να συνάψουν συμμαχίες με άλλες δυνάμεις 

ώστε με ομαλότητα να περάσει σταδιακά η οικονομία και η κοινωνία από το μοντέλο 

ενός ελεγχόμενου και όχι άκρατου καπιταλισμού σε αυτό της σοσιαλδημοκρατίας με 

δημοκρατικά, προοδευτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ώστε να αποφευχθούν οι 

εκρηκτικές αλυσιδωτές κοινωνικές εντάσεις και η αποσταθεροποίηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 4 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

4.1 Σουηδικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 

 

Το σουηδικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το παλαιότερο και μεγαλύτερο 

πολιτικό κόμμα της Σουηδίας έχει ως βάση του την ιδεολογία του μαρξιστικού 

ρεβιζιονισμού και χρησιμοποιεί στον πολιτικό του λόγο έντονα τους όρους της 

δημοκρατικού σοσιαλισμού και της σοσιαλδημοκρατίας, οι όποιοι χαρακτηρίζουν και 

το ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται αυτό το κόμμα.  

 

Από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο του καταστατικού του σοσιαλδημοκρατικού 

κόμματος γίνεται λόγος για τον δημοκρατικό σοσιαλισμό, δηλαδή την ύπαρξη μιας 

κοινωνίας οργανωμένης κατά τρόπο σοσιαλιστικό με δημοκρατικό οικονομικό 

μοντέλο, σύμφωνα με αυτό ο κάθε ένας θα προσφέρει βάσει των ικανοτήτων και θα 

λαμβάνει βάση των αναγκών του. Δεδομένου της μακροχρόνιας παραμονής του 

σοσιαλιστικού κόμματος στην εξουσία για πολλές δεκαετίες, τόσο η ιδεολογία όσο 

και οι πολιτικές του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος είχαν άμεση και ισχυρή επιρροή 

στον τρόπο διαχείρισης της σουηδικής πολιτικής όσο και στις πολιτικές πρακτικές.  

 

Η ιδεολογία της σοσιαλδημοκρατίας στην Σουηδία αποτελεί ως ένα βαθμό 

αποτέλεσμα της χειραφέτησης της εργατικής τάξης με οργανωμένο και 

αποτελεσματικό τρόπο, η θρησκευτική εγκράτεια, τα λαϊκά κινήματα των αγροτών 

και η διείσδυση των εργατικών ενώσεων στις κρατικές δομές.  

 

Όλα τα παραπάνω είχαν άμεση επίδραση στον τρόπο που λειτουργούσε και 

σκεπτόταν κανείς την πολίτικη στην Σουηδία. Αυτό συνέβη διότι περιορίστηκε η 

κρατική καταστολή από αντίστοιχες περιπτώσεις εργατικών ενώσεων όπως ς π.χ. 

στην Ρωσία. 
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4.1.1 Ιδεολογία του Σουηδικού Σοσιαλδημοκρατικού 

Κόμματος - Φιλελευθερισμός 

 

Μέχρι τη δεκαετία του 1980, όταν ο νεοφιλελευθερισμός άρχισε να παρέχει 

μια εναλλακτική λύση, στο επιθετικά προ-καπιταλιστικό μοντέλο σχετικά και με  τη 

διασφάλιση της κοινωνικής ηρεμίας, η SAP ήταν σε θέση να εξασφαλίσει ότι 

συμμερίζεται τους στόχους για την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση 

των κοινωνικών τριβών. Για πολλούς από τους σοσιαλδημοκράτες, ο μαρξισμός 

λειτούργει ευεργετικά και αποτελεί πολύτιμο στοιχειό εξαιτίας της έμφασης που δίνει 

στην αλλαγή του κόσμου με τρόπο πιο δίκαιο ώστε να εγκαθιδρυθεί καλύτερο 

μέλλον.  

 

Ορισμένοι παρατηρητές υποστηρίζουν με έντονο τρόπο ότι η φιλελεύθερη 

πλευρά ακολουθεί ένα πιο σκληρό δρόμο οδηγώντας σε πολιτικές που άπτονται της 

νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας. Κάτι τέτοιο σταδιακά μεγιστοποιεί το πλάτος των 

ισχυρών παραγόντων της αγοράς.  

 

Βέβαια, νεοκλασικοί οικονομολόγοι έχουν ωθήσει σταθερά το 

σοσιαλδημοκρατικό κόμμα σε συνθηκολόγηση με τις περισσότερες από τις 

παραδοσιακές προτιμήσεις και τα προνόμια του κεφαλαίου, υπό τον ορό των 

«σύγχρονων εργασιακών σχέσεων».  

 

Ενώ μερικοί σχολιαστές ισχυρίζονται ότι το κόμμα έχει χάσει την εστίαση με 

την άνοδο της νεοφιλελεύθερης πτέρυγας της SAP, το σουηδικό σοσιαλδημοκρατικό 

κόμμα συνέχισε να προσφεύγει στην ετυμηγορία των σουηδών πολιτών με 

πρόσταγμα τις ικανές και αξίες πολιτικές ως προς το κράτος. Κάπως έτσι οι 

σοσιαλδημοκράτες έγιναν μέσα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα ένα από τα πιο 

επιτυχημένα πολιτικά κόμματα στον κόσμο, με ορισμένα περαιτέρω πολιτικά 

πλεονεκτήματα όπως επί παραδείγματι την  ευοίωνο γέννηση τους μέσα σε μια 

ζωντανή περίοδο για την ανάπτυξη των λαϊκών κινημάτων.  

 

Στο τέλος του δεκάτου ένατου αιώνα, οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστές 

έπρεπε να συνασπιστούν για να αυξηθεί η ουσία η δύναμη και η δράση της 



 

[45] 

 

δημοκρατίας, η οποία μέχρι εκείνο το σημείο βρισκόταν σε πραγματικά 

απογοητευτικό σημείο στην Σουηδία. 

 

και θα μπορούσε να δείξει επίσημη δημοκρατική πρόοδο άλλα και να παρακινήσει 

την πολίτικη δράση. Η Σουηδία ήταν μια ημι-περιφερειακή χώρα στις αρχές του 

εικοστού αιώνα, που θεωρείται ασήμαντη για ανταγωνιστικές παγκόσμιες πολιτικές 

φατρίες. Για αυτόν τον λόγο και για να φανεί τόσο η δημοκρατική πρόοδος στην 

χώρα όσο και για να παρακινηθούν προς αυτό νέες πολιτικές, δόθηκε περισσότερος 

χώρος ανεξαρτησίας και πολύ σύντομα η ανάπτυξη των αντιπάλων κομουνιστικών 

και καπιταλιστικών υπερδυνάμεων έδωσε το περιθώριο να αναπτυχθεί το μοντέλο της 

κοινωνικής δημοκρατίας. 

 

 Η SAP, η οποία θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι πρωτοπορεί είχε ως ιδέα 

της μια κοινή πηγή ανταλλαγής εμπειριών, προτάσεων και ιδεών με τα αντίστοιχα 

αδέρφια κόμματα από όλες τις σκανδιναβικές χώρες. Πέραν όμως αυτής της 

πρωτότυπης ιδέας η Σουηδία θα είχε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις 

ευεργετικές ιδέες ορισμένων άγγλων οικονομολόγων ειδικά στην περίοδο της 

μεγάλης ύφεσης.  

 

Ρεβιζιονισμός 

 

Μεταξύ των κοινωνικών κατακτήσεων του σουηδικού σοσιαλδημοκρατικού 

κόμματος στον εικοστό αιώνα ήταν ο επαναπροσδιορισμός της «κοινωνικοποίησης» 

από την κοινή ιδιοκτησία των μέσων παράγωγης με σκοπό την αύξηση της 

«δημοκρατικής επιρροής στην οικονομία». Ξεκινώντας μέσα από μια  σοσιαλιστική -

φιλελεύθερη συμμαχία, οι σουηδοί σοσιαλδημοκράτες δίνουν έμφαση στο 

σοσιαλισμό και την ανάπτυξη της δημοκρατίας, ως πολιτική και οικονομική μέθοδο. 

Οι Σουηδοί σοσιαλδημοκράτες θα μπορούσαν πλέον να μετρήσουν τη μεσαία τάξη 

βάση της αλληλεγγύης που θα αναπτύσσονταν μέσα στην εργατική τάξη ως 

προοδευτικοί πολίτες πλέον και όχι ως υποκαπιταλιστες. 

 

Το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα δεν έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να 

βοηθήσει την εργατική τάξη σε βάρος των άλλων. Στην πραγματικότητα αυτό που 

ήθελε να πετύχει το κόμμα ήταν με την εφαρμογή σοσιαλδημοκρατικών πολιτικών να 
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αποδείξει την ανάγκη για υψηλότερη ποιότητα των συνθηκών εργασίας. Επίσης αυτό 

που αποζητά το κόμμα είναι να τεθούν οι βάσεις για μια ισχυρή δημοσιά εκπαίδευση 

για την μεσαία τάξη που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας και όχι μονό 

για την καπιταλιστική τάξη της εποχής που συγκέντρωνε τα υψηλά αυτά προνόμια. Η 

μεσαία τάξη στη Σουηδία έγινε τόσο μεγάλη, ώστε η καπιταλιστική τάξη έχει 

παρέμεινε συγκεντρώνεται. 

 

Παράλληλα η SAP ξεδιπλώνει και μια άλλη στρατηγικού χαρακτήρα τακτική 

αύτη των περιοδικών συμμαχιών των μικρής κλίμακας αγροτών (ως μέλη των 

εκμεταλλευόμενων τάξεων) με τελικό στόχο την αύξηση της μεσαίας τάξης στην 

εκλογική περιφέρεια που έχει δύναμη το κόμμα.  

 

 Η σοσιαλδημοκρατία 

 

To σοσιαλδημοκρατικό κόμμα αναγνωρίζεται γενικά και από φίλους και από 

αντίπαλους ως ο κύριος και βασικός αρχιτέκτονας δημοκρατικών και αναπτυξιακών 

πολιτικών όπως της προοδευτικής φορολογίας, ενός δικαιότερου εμπορίου, την 

χαμηλή ανεργία, τις πετυχημένες ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας με βάση 

το σουηδικό κράτος πρόνοιας που αναπτύχτηκε στην εποχή μετά τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο.   

 Οι σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές για την αγορά εργασίας αναπτύχθηκαν 

κατά τη δεκαετία του 1940 και του 1950 από την 1
η
 ομοσπονδία συνδικάτων 

βασισμένες  στις ιδέες των οικονομολόγων Gösta Rehn
38

 και Rudolf Meidner
39

. Το 

οικονομικό μοντέλο meidner ειχε ως κεντρικό σύνθημα τις μισθολογικές 

διαπραγματεύσεις το κεντρικό σύστημα των μισθολογικών διαπραγματεύσεων και 

την προώθηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας.  

                                                           
38

Ο Gosta Ρεν συχνά αποκαλείται «ο πατέρας του σουηδικού μοντέλου». Ως πηγή των ιδεών, μαζί με 

τον Ρεν συνέβαλε στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της στη Σουηδία ένός μοναδικού μοντέλου για την 

οικονομική πολιτική μετά και το 1945. Το γεγονός ότι η Σουηδία είχε μια σοσιαλδημοκρατική 

κυβέρνηση της εποχής, σε συνδυασμό με το ρόλο που παίζει η LO (η σουηδική Trades Union 

Congress) στην προώθηση και τη διαμόρφωση μιας πολιτικής για τη σταθεροποίηση και την ευημερία, 

βοήθησαν να διασφαλιστεί με ευρεία αποδοχή οι ιδέες των Ρεν και Meidner. 
39

 Ο Rudolf Alfred Meidner (23 Ιουνίου 1914 - 9 Δεκεμβρίου 2005) ήταν Σουηδός οικονομολόγος. 

Ήταν ο πρωταγωνιστής της δημιουργίας του έργου των ταμείων των εργαζομένων, όπως έχουν 

προταθεί από τη σουηδική Συνομοσπονδία Συνδικάτων στη δεκαετία του 1970. Σπούδασε κοντά στον 

διάσημο οικονομολόγο και Νομπελίστα Gunnar Myrdal. Πήρε το διδακτορικό του το 1954 με μια 

διατριβή με τίτλο "Σουηδική αγορά εργασίας σε πλήρη απασχόληση». 

Ο Meidner και ο άλλος Σουηδός οικονομολόγος, Gösta Rehn, ήταν υπεύθυνοι για το μοντέλο για την 

οικονομική ανάπτυξη Ρεν-Meidner που έχει εγκριθεί από το σουηδικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. 
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Μετά και την προ του 1983 συνεργασία των εκφραστών του κεφαλαίου αλλά 

και αυτών των εργατικών ομοσπονδιών, το κράτος αποφάσισε πως οι μισθοί σε 

επιχειρήσεις αναποτελεσματικές θα ήταν υψηλότεροι από αντίστοιχες επιχειρήσεις  

οπού λειτουργούσαν πιο παραγωγικά και ανταγωνίστηκα. Οι εργαζόμενοι 

αποζημιώθηκαν με επιχορηγούμενες από το κράτος επανεκπαιδεύσεις και 

μετεγκαταστάσεις.  

 

Με αυτούς τους τρόπους και με την προσπάθεια της μεταρρύθμισης στους 

μισθούς με στόχο την ίση αμοιβή για ίση εργασία πετυχαίνεται η εξάλειψη της 

ανεργίας (και με εφεδρικό στρατό εργασίας), αυξάνονται τα μέχρι τότε σταθερά  

εισοδήματα ενώ η φορολόγηση έχει να κάνει κυρίως με την  συγκέντρωση 

κοινωνικού πλούτου για την πρόοδο και ανάπτυξη των τοπικών κυβερνήσεων.  

 

Η σοσιαλδημοκρατική πολιτική έχει τονίσει παραδοσιακά μια δομή κρατικών 

δαπανών συμφώνα με τις οποίες ενισχύονται οι δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται 

μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως επίσης και τα προγράμματα κοινωνικής 

ασφάλισης. 

 

Αυτές οι σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές είχαν διεθνή επιρροή. Ο πρώιμος 

σουηδικός "κόκκινο-πράσινος" συνασπισμός αποτέλεσε μοντέλο προς μίμηση για 

τους πολίτες της Μινεσότα των ΗΠΑ με στόχο της οικοδόμηση μιας ισχυρής 

αγροτικής και εργατικής συμμαχίας. Όλα αυτά με παράλληλη εφαρμογή αντί-

ρατσιστικών πολιτικών και την παράλληλη ομοσπονδιακή διαχείριση του δασικού 

πλούτου της Μινεσότα ως ένα οικολογικό-σοσιαλιστικό μοντέλο. Κάτι τέτοιο φυσικά 

δεν κατάφερε να ευδοκιμήσει σε μια αμερικανική κοινωνία βαθιά συντηρητική στην 

οποία οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις ή αλλιώς οι προοδευτικές πολιτικές 

θεωρούνταν από τον αμερικανικό τύπο ως όλεθρος.  

 

O Göran Persson κατείχε το αξίωμα του πρωθυπουργού για δέκα χρόνια 
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Το 1994 οι σοσιαλδημοκράτες επιστρέφοντας στην εξουσία έβαλαν φρένο 

στην οικονομική κρίση με σταθεροποίηση του νομίσματος και επαναφορά ρυθμίσεων 

σε σχέση με το κράτος πρόνοιας και τις δημόσιες υπηρεσίες.  

 

Την ίδια εποχή προωθήθηκε από τους ηγέτες του σοσιαλδημοκρατικού 

κόμματος Göran Persson, Mona Sahlin
40

, και Anna Lindh
41

, δημοψήφισμα που 

ψηφίστηκε από 48-52% του λαού υπέρ της ένταξης της Σουηδίας στην ευρωπαϊκή 

ένωση στις 14 Αύγουστου 1994.  

 

21ος αιώνας 

 

Ωστόσο, πολλές από τις πτυχές του σοσιαλδημοκρατικού κράτους πρόνοιας 

συνέχισαν να λειτουργούν σε υψηλό επίπεδο, που οφείλεται στο υψηλό ποσοστό του 

συνδικαλισμού στη Σουηδία, στην ανεξαρτησία των συνδικάτων, στον σταθερό 

καθορισμό των μισθών, αλλά και στην υποδειγματική ικανότητα του δημόσιου τομέα, 

την προσήλωση του εργατικού δυναμικού στους παραγωγικούς στόχους,  καθώς και 

στην ευρεία δημόσια υποστήριξη από την κοινωνία.  

 

Οι σοσιαλδημοκράτες μελέτησαν  σχετικά με τις επιπτώσεις των 

νεοφιλελευθέρων αλλαγών που ειχε υποστεί ο κοινωνικός ιστός, και βάση της εικόνας 

και των αποτελεσμάτων που πρόεκυψαν από τις διαπιστώσεις αυτές, το κόμμα 

προχώρησε σε μείωση πολλών φορολογικών δαπανών, σε ελαφρά φορολογική 

                                                           
40

 H Mona Sahlin Ingeborg (γεννημένος 9 Μαρτίου, 1957) είναι Σουηδέζα πολιτικός η οποία ήταν 

ηγέτης της αντιπολίτευσης και ηγέτης του Σουηδικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος 2007-2011. 

Η Sahlin ήταν μέλος του Κοινοβουλίου, από το 1982 έως 1996 και πάλι 2002 με 2011. Έχει 

πραγματοποιήσει επίσης διάφορες υπουργικές θητειές στην κυβέρνηση της Σουηδίας 1990 - 1991, 

1994 - 1995 και 1998 - 2006. Η Sahlin εξελέγη νέα ηγέτης του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στις 17 

Μαρτίου 2007, διαδεχόμενη τον Göran Persson ο οποίος παραιτήθηκε από αρχηγός μετά την ήττα στη 

εθνικές εκλογές του 2006. Η Sahlin είναι η πρώτη γυναίκα ηγέτης του Σουηδικού 

Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Στις 14 Νοεμβρίου 2010, μετά από μια άλλη εκλογική ήττα για τους 

Σοσιαλδημοκράτες, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να παραιτηθεί από πρόεδρος του κόμματος στις 

αρχές του 2011. 
41

 Η Ylva Anna Maria Lindh (19 Ιουνίου 1957 - 11 Σεπτεμβρίου 2003) ήταν Σουηδέζα πολιτικός, 

πρόεδρος του συνασπισμου της Σοσιαλδημοκρατικής Νεολαίας την περίοδο 1984-1990, μέλος του 

κοινοβουλίου 1982-1985 και 1998-2003. Ανηφορίζοντας προς την κυβέρνηση ως υπουργός  

περιβάλλοντος το 1994, προήχθη σε Υπουργό Εξωτερικών από τον πρωθυπουργό Göran Persson το 

1998 και θεωρήθηκε ευρέως οριστεί ο διάδοχός του ως προέδρου του κόμματοςοτι θα τον διαδεχόταν 

ως πρόεδρος του κόμματος και ως πρωθυπουργός. Όλα αυτά αποτέλεσαν μόνο πιθανότητες καθώς 

δολοφονήθηκε το Σεπτέμβριο του 2003.  
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αύξηση στα εισοδήματα των υψηλών μισθωτών, καθώς και σε  σημαντική μείωση 

των φορών για τα τρόφιμα.  

 

Το υπουργείο οικονομικών της εποχής αύξησε τις δαπάνες για τη στήριξη του 

παιδιού και συνέχισε να πληρώνει το δημόσιο χρέος. Μέχρι το 1998, η σουηδική 

μακρό-οικονομία ανέκαμψε και με την βιομηχανική αναδιάρθρωση του 1980 και την 

μείωση των υπερβολών στην άσκηση της  νομισματικής πολιτικής.  

 

Κατά την είσοδο στον 21
ο
 αιώνα, η Σουηδία θεωρείται, γενικά εύρωστη 

οικονομία, και η μέση ποιότητα της ζωής, είναι πολύ υψηλή, ενώ οι δείκτες για την 

ανισότητα είναι χαμηλά (ο συντελεστής gini είναι .28). Τέλος η κοινωνική 

κινητικότητα είναι υψηλή (σε σύγκριση με αντίστοιχες εύπορες χώρες της κεντρικής 

Ευρώπης).  

 

Το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα επιδίωξε και έτυχε να προωθήσει 

περιβαλλοντολογικές και φεμινιστικές πολιτικές που σχετίζονται άμεσα με την 

υγιεινή και τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης.  

 

Η φεμινιστική πολίτικη διαμορφώνεται και υλοποιείται από το 

σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και το κόμμα της αριστεράς και των πρασίνων (ο όποιος 

έκανε μια συμφωνία με τους σοσιαλδημοκράτες να υποστηρίξουν την κυβέρνηση, 

ενώ δεν αποτελεί έναν συνασπισμό), και περιλαμβάνει την άδεια μητρότητας και 

πατρότητας, το υψηλό ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες στον δημόσιο τομέα, 

τον συνδυασμό της ευέλικτης εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς και αλλά οφέλη, την 

παροχή υποστήριξης για τις γυναίκες σε σχέση με τις παραδοσιακές υποχρεώσεις της 

στο σπίτι, αλλά και  πολιτικές για την τόνωση της πολίτικης συμμετοχής και της  

συμμετοχής των γυναικών στην διαχείριση της εξουσίας.  

 

4.2 Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα Γαλλίας 

 

Το Σοσιαλιστικό κόμμα της Γαλλίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά 

κόμματα της Γαλλίας καλύπτει πολιτικά την κεντροαριστερά όπως και τα 
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περισσότερα σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης και απηχεί 

απόψεις και ιδέες που κινούνται στον κοινωνικό και δημοκρατικό χώρο.  

 

Το κόμμα υπό την σημερινή του μορφή είναι η συνεχεία της γαλλικής 

διεθνούς των εργατών (SFIO) όπως και αντικαταστάθηκε το 1969. Το PS είναι 

σταθερό και ιστορικό μέλος τόσο του ευρωπαϊκού σοσιαλιστικού κόμματος όσο και 

του παγκοσμίου οργανισμού της σοσιαλιστικής διεθνούς. 

 

4.2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Το PS κέρδισε την εξουσία το 1981 μια περίοδο όπου το σοσιαλδημοκρατικό 

κίνημα ειχε εξαπλωθεί στην Ευρώπη σε πολλές χώρες όπως την Ελλάδα, την 

Σουηδία, την Πορτογαλία κ.α., με υποψήφιο πρόεδρο τον μετέπειτα ηγέτη της 

γαλλικής δημοκρατίας Φρανσουά Μιτεράν
42

. Το 1995 έχασε τις εθνικές εκλογές από 

το δεξιό κόμμα της Γαλλίας με ηγέτη τότε τον Ζακ Σιράκ
43

, ενώ λίγο αργότερα μετά 

τις βουλευτικές εκλογές του 1997 ο Λιονελ Ζοσπέν
44

 στέλεχος του γαλλικού 

σοσιαλιστικού κόμματος αναλαμβάνει πρωθυπουργός.  

 

Εν έτει 2007 η υποψηφία πρόεδρος της χωράς και επικεφαλής του 

σοσιαλιστικού χώρου Σεγκολέν Ρουαγιάλ
45

 χάνει τις εκλογές από τον συνυποψήφιο 

                                                           
42

Ο  François Maurice Adrien Marie Mitterrand (26 Οκτωβρίου 1916 με 8 Ιανουαρίου 1996) ήταν ο 

21ος Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και ex officio Συμπρίγκηπας της Ανδόρας, από το 1981 

μέχρι το 1995. Αυτός είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της Γαλλίας και, ως ηγέτης του Σοσιαλιστικού 

Κόμματος, ενώ εκ μέρους των Σοσιαλιστών ο πρώτος αριστερός Πρόεδρος κατά την 5
η
 Δημοκρατία. 

43
 Ο Ζακ Σιράκ René (Γεννημένος 29 Νοεμβρίου του 1932) είναι Γάλλος πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε 

Πρόεδρος της Γαλλίας 1995-2007. Προηγουμένως υπηρέτησε ως πρωθυπουργός της Γαλλίας 1974 - 

1976 και 1986 - 1988 (ο μόνος κάτοχος της θέσης του Πρωθυπουργού για δύο συνεχόμενες θητείες 

κατά την 5
η
 Δημοκρατία), και ως δήμαρχος του Παρισιού 1977 - 1995. 

44
 Ο Λιονέλ Ζοσπέν (γεν. 12 Ιούλη 1937) είναι Γάλλος πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός 

της Γαλλίας 1997-2002. Η κυβέρνηση του Εισήγαγε το 35-ωρο εργάσιμης εβδομάδας, την πρόσθετη 

ασφάλιση υγείας για τα άτομα με τα χαμηλότερα εισοδήματα με την καθιέρωση της καθολικής 

ασφάλισης υγείας (η οποία έκανε την υγειονομική περίθαλψη ένα καθολικό δικαίωμα στη Γαλλία, και 

θεωρήθηκε από τον Λιονέλ Ζοσπέν και Martine Aubry ως ένας από τους «φάρους» της θητείας τους 

Επίσης επί της θητείας συντελέσθη η έντονη εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική. Επί των 

ημερών του, προώθησε, και επέκτεινε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και δημιούργησε τις PACS - 

μια αστική ένωση ή σύμπραξη μεταξύ δύο ανθρώπων, των φύλων απέναντι είτε ή όχι. Κατά τη 

διάρκεια της θητείας του, με τη βοήθεια μιας ευνοϊκής οικονομικής κατάστασης, η ανεργία μειώθηκε 

κατά 900.000.  
45

 Η Marie-Σεγκολέν Ρουαγιάλ (γεννημένος 22 Σεπτεμβρίου 1953), γνωστός ως Σεγκολέν Ρουαγιάλ, 

είναι Γάλλος πολιτικός. Υπήρξε πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πουατού-Σαρέντ, ένα 

μέλος της Εθνοσυνέλευσης, πρώην υπουργός κυβέρνησης, και ένα εξέχον μέλος του γαλλικού 

Σοσιαλιστικού Κόμματος. Επίσης υπήρξε η πρώτη γυναίκα στη Γαλλία που προτάθηκε από ένα 
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και μέχρι πρότινος υπουργό εσωτερικών της κυβέρνησης Σιράκ, τον Νικόλά 

Σαρκοζί
46

. 

 

Μετά όμως και την συντηρητική πορεία της κυβέρνησης Σιράκ με έντονα τα 

στοιχεία της οπισθοδρόμησης της γκετοποίησης των μεταναστών και με δυσδιάκριτα 

αλλά όχι ανύπαρκτα ρατσιστικά χαρακτηριστικά, το σοσιαλιστικό κόμμα κερδίζει τις 

περισσότερες από τις περιφέρειες και τους δήμους στην χώρα και καταφέρνει να 

κερδίσει για πρώτη φορά από το 2011 την γερουσία μετά από πενήντα χρονιά 

πρωτοκαθεδρίας του δεξιού χώρου. Αυτό αποτελούσε και το πιο ισχυρό μήνυμα για 

τις επόμενες προεδρικές εκλογές  στις 6 Μάιου 2012, που ο μέχρι πρότινος 

γραμματέας του σοσιαλιστικού κόμματος  François Ηollande
47

, κερδίζει τις εκλογές 

και τις περισσότερες έδρες στην εθνοσυνέλευση και ορκίζεται πρόεδρος της γαλλικής 

δημοκρατίας. 

 

Πέραν όμως των παραπάνω προσώπων αρκετά κορυφαία στελέχη του 

σοσιαλιστικού γαλλικού κόμματος κληθήκαν να αναλάβουν νευραλγικές θέσεις στην 

παγκόσμια σκακιέρα όπως ο Jacques Delors, ο οποίος ήταν ο όγδοος Πρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1985 - 1994 , ο Dominique Strauss-Kahn
48

, ο οποίος ήταν ο 

Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 2007 - 2011,  και ο 

                                                                                                                                                        

μεγάλο κόμμα, ως υποψήφια Πρόεδρος στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2007 αλλά έχασε από 

τον Νικολά Σαρκοζί στις 6 Μαΐου 2007. 
46

Ο Νικολά Σαρκοζί (28 Ιανουαρίου 1955) είναι Γάλλος πολιτικός, που υπηρέτησε ως 23ος Πρόεδρος 

της Γαλλικής Δημοκρατίας, από τις 16 Μαΐου 2007 μέχρι τις 15 Μαΐου 2012. 

Πριν από την προεδρία του, ήταν ηγέτης της Ένωσης για ένα Λαϊκό Κίνημα (UMP). Υπό την προεδρία 

του Ζακ Σιράκ διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Jean-Pierre Raffarin, στη 

συνέχεια, διορίστηκε Υπουργός Οικονομικών στην τελευταία κυβέρνηση Ραφαρέν της (Μάρτιος 2004-

Μάιος 2005) και πάλι ως υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Ντομινίκ ντε Βιλπέν (2005-2007). 
47

Ο François Nicolas Gérard Georges Hollande (γεννημένος 12 Αυγούστου 1954) είναι ο 24ος και 

σημερινός Πρόεδρο της Γαλλίας. Ήταν Πρώτος Γραμματέας του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος 

το 1997 - 2008 και ως αναπληρωτής στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας για την 1η Περιφέρεια Corrèze 

το 1988 – 1993. Υπηρέτησε ως Δήμαρχος της Τούλι 2001 - 2008 και ως Πρόεδρος του Γενικού 

Συμβουλίου της Corrèze 2008 - 2012. Ως Πρόεδρος της Γαλλίας, ο François Hollande είναι και ex 

officio Συμπρίγκηπα της Ανδόρας. 
48

 Ο Dominique Gaston André Strauss-Kahn (γεννημένος 25 του Απριλίου του 1949), που συχνά 

αναφέρεται από τα μέσα ενημέρωσης και από τον εαυτό του, ως DSK, είναι ένας Γάλλος 

οικονομολόγος, δικηγόρος, πολιτικός, και μέλος της Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS). Ο 

Strauss-Kahn έγινε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στις 28 

Σεπτεμβρίου 2007, με την υποστήριξη του τότε προέδρου της χώρας , Νικολά Σαρκοζί, και υπηρέτησε 

μέχρι την παραίτησή του στις 18 Μαΐου 2011. 



 

[52] 

 

Pascal Lamy
49

, ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου από το 2005.  

 

4.2.2 Ιστορικά στοιχεία μέχρι και το 1969 

 

Το 1879 είναι χρονιά ορόσημο για την δημιουργία του πρώτου επισήμως 

σοσιαλιστικού κόμματος στην Γάλλια. Αυτό ήταν γνωστό και ως ομοσπονδία των 

εργατών σοσιαλιστών της Γαλλίας. Χαρακτηριστικέ ως "possibilist" γιατί προωθούσε 

σταδιακές μεταρρυθμίσεις.  

 

Το 1882 πρόεκυψαν δυο κόμματα από αυτό το πρώτο μόρφωμα. Το ένα ήταν 

αυτή την χρονιά το γαλλικό εργατικό κόμμα του Jules Guesde
50

 και Paul Lafargue
51

 

και στη συνέχεια, το 1890, το Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατικό κόμμα του Jean 

Allemane
52

.  

 

Την ίδια ώρα που συντελούνταν τα παραπάνω οι οπαδοί και κληρονόμοι του 

Louis Auguste Blanki
53

, ένα σύμβολο της γαλλικής επαναστατικής παράδοσης, 

δημιούργησε την κεντρική επαναστατική επιτροπή με επικεφαλής τον Edouard 

Vaillant. Κάποιοι σοσιαλιστές βουλευτές της εποχής, όπως Alexandre ΜMillerand 

και Jean Jaures δεν ανήκουν σε κανένα από τα προαναφερθέντα πολιτικά κόμματα. 

 

                                                           
49

 Ο Pascal Lamy (γεννημένος 8, Απρ 1947) είναι ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, πολιτικός σύμβουλος, επιχειρηματίας, και Ευρωπαίος Επίτροπος για το Εμπόριο. Ο Lamy 

παράλληλα είναι Επίτιμος Πρόεδρος του εδρεύοντος στο Παρίσι think tank Notre Europe. 
50

Ο Jules Basile Guesde  (11 του Νοεμβρίου, 1845 - 28 Ιουλίου 1922) ήταν Γάλλος σοσιαλιστής 

δημοσιογράφος και πολιτικός. 
51

Ο Πολ Λαφάργκ (15 Ιαν. 1842 - 26 Νοεμβρίου, 1911) ήταν Γάλλος σοσιαλιστής επαναστάτης 

μαρξιστής δημοσιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, συγγραφέας και πολιτικός ακτιβιστής, είχε 

συγγενική σχέση  με τον Καρλ Μαρξ, καθώς παντρεύτηκε την δεύτερη κόρη του, Laura. Πιο γνωστό 

έργο του είναι το δικαίωμα να είναι τεμπέλης. Γεννημένος στην Κούβα, ο Λαφάργκ πέρασε το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία, με περιόδους στην Αγγλία και την Ισπανία. Στην ηλικία 

των 69, ο ίδιος και 66 ετών Laura πέθαναν μαζί σε ένα σύμφωνο αυτοκτονίας. 
52

 Ο Allemane Jean (1843 - 1935) ήταν Γάλλος σοσιαλιστής πολιτικός, βετεράνος της Παρισινής 

Κομμούνας του 1871, πρωτοπόρος του συνδικαλισμού, ηγέτης του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού 

κόμματος των Εργατών (POSR) και συν-ιδρυτής του ενιαίου Γαλλικού Τμήμα των Εργαζομένων 

(SFIO) το 1905. Ήταν βουλευτής στην Εθνοσυνέλευση της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας. 
53

 Louis Auguste Μπλανκί (, 8 Φεβρουαρίου του 1805 - 1η Ιανουαρίου 1881, Παρίσι) ήταν Γάλλος 

σοσιαλιστής και πολιτικός ακτιβιστής, αξιοσημείωτη για την επαναστατική θεωρία του Μπλανκισμό. 
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Το 1899, και με την συμμέτοχη στην κυβέρνηση Waldeck - Rousseau
54

 του 

ΜMillerand
55

  δημιούργησε ένα έντονο προβληματισμό σχετικά με την παρουσία του 

σοσιαλιστικού χώρου σε μια αστική κυβέρνηση της εποχής. Λίγο αργότερα την εποχή 

εκείνη ιδρύεται ένα γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα ονόματι possibilist με ηγέτη τον 

Jaures Allemane σε συνεργασία με τους ρεαλιστές, οι οποίοι υποστήριζαν ότι μέσα 

από την συμμετοχή σε σχήματα κυβερνήσεων ο σοσιαλιστικός χώρος μπορεί να 

επιφέρει επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της Γαλλίας , ενώ από την 

άλλη πλευρά το σοσιαλιστικό κόμμα υπό τoυς Guesde και Valiant βρισκόταν σε 

σθεναρή αντίθεση εφόσον δεν δεχόταν μια τέτοια προοπτική. 

 

Το 1905, και κατά την διάρκεια του γενικού συνεδρίου οι δυο παραπάνω 

ομάδες συγχωνεύονται σε μια με την ονομασία γαλλική πτέρυγα της διεθνούς των 

εργατικών (French Section of the Workers International) ηγέτης της 

κοινοβουλευτικής ομάδας είναι σύμφωνα και με την L'humanite
56

, ο Jaures
57

 μια από 

τις πλέον σημαντικές προσωπικότητες που καθόρισε εν πολλοίς τον χώρο των 

σοσιαλιστών και τις επιλογές τους. 

 

Το γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα ενείχε στις τάξεις του ομάδες διαφορετικών 

και όχι αμιγώς αλληλένδετων πολιτικών αποχρώσεων μεταξύ των όποιων τους 

φιλελευθέρους του ριζοσπαστικού κόμματος αλλά και τους επαναστάτες.  

 

                                                           
54

 Ο Pierre Marie René Waldeck Ernest-Rousseau (2 του Δεκέμβρη του 1846 - 10 Αυγούστου 1904) 

ήταν Γαλλικά πολιτικός ,Δημοκρατικός και ο 68
ος

 Πρωθυπουργος της Γαλλιας. 
55

Ο Alexandre Μιλλεράν (1859-1943) ήταν Γάλλος σοσιαλιστής πολιτικός. Διετέλεσε Πρόεδρος της 

Γαλλίας από τις 23 Σεπτεμβρίου 1920 έως και τις 11 Ιουνίου 1924 και πρωθυπουργός της Γαλλίας από 

τις 20 Ιανουάριου έως και τις 23 Σεπτέμβριου 1920. Η συμμετοχή του στο υπουργικό συμβούλιο 

Waldeck-Rousseau κατά την έναρξη του 20ου αιώνα, παράλληλα με τον μαρκήσιο de Galliffet ο 

οποίος είχε σκηνοθετήσει την καταστολή της Παρισινής Κομμούνας το 1871, πυροδότησε μια 

συζήτηση στο γαλλικό τμήμα της Διεθνούς των Εργαζομένων »(SFIO) και στο δεύτερο Διεθνές 

σχετικά με τη συμμετοχή των σοσιαλιστών σε "αστικές κυβερνήσεις". 
56

 Η L'Humanité, πρώην καθημερινή εφημερίδα που συνδεόταν άμεσα με το Γαλλικό Κομμουνιστικό 

Κόμμα (PCF), ιδρύθηκε το 1904 από τον Jean Jaurès, ηγέτης του γαλλικού τμήματος της Διεθνούς των 

Εργατών »(SFIO). Η εφημερίδα πλέον λειτουργεί ως ανεξάρτητη, αν και διατηρεί στενούς δεσμούς με 

το PCF. 
57

 Ο Auguste Marie Joseph Jean Léon Jaures (3 Σεπτεμβρίου, 1859 - 31 Ιουλίου 1914), ήταν Γάλλος 

ηγέτης των Σοσιαλιστών. Αν και ρεπουμπικάνος οπορτουνιστής στην αρχή, εξελίχθηκε σε ένα από τα 

ηγετικά στελέχη του γαλλικού σοσιαλδημοκρατικού χώρου. Κάπως έτσι το 1902, γίνεται ο ηγέτης του 

Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο αντιτίθεται στο Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα του 

Jules Guesde. Τα δύο μέρη συγχωνεύθηκαν το 1905 στο γαλλικό τμήμα της Διεθνούς των Εργατών 

»(SFIO). Ως γνωστός αντιμιλιταριστής, ο  Jaurès δολοφονήθηκε στο ξέσπασμα του Α 'Παγκοσμίου 

Πολέμου παραμένωντας ένα από τα κύρια ιστορικά στοιχεία της γαλλικής Αριστεράς. 
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Πάρα το γεγονός ότι στόχος υπήρξε εξ αρχής μέσα από αυτό το πολιτικό 

μόρφωμα να εκφραστούν συλλογικά όλοι οι σοσιαλιστές της Γαλλίας κάτι τέτοιο δεν 

επετεύχθη σε απόλυτο βαθμό μιας και κάποιοι αρνήθηκαν να ενταθούν στην sfio και 

ιδρύσαν τον δικό τους πολιτικό χώρο με την ονομασία δημοκρατικό σοσιαλιστικό 

κόμμα με στόχο την συμμέτοχη σε φιλελεύθερες κυβερνήσεις. Το 1906, η γενική 

συνομοσπονδία εργατών  υποστήριξε την ανεξαρτησία της από όλα τα πολιτικά 

κόμματα. 

 

Οι Γάλλοι σοσιαλιστές μετά βδελυγμίας αποκήρυτταν τον πόλεμο, όμως μετά 

και την δολοφονία του Jaures το 1914  ήταν πλέον δύσκολο ακόμα και για αυτούς να 

αποφύγουν το κύμα έξαρσης του μιλιταρισμού κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

Εκείνη την εποχή ο πολιτικός αυτός χώρος δέχεται ένα έντονο πλήγμα λόγω 

της διάσπασης που προκλίθη από την συμμέτοχη εν καιρώ πολέμου σε κυβέρνηση 

εθνικής ενότητας το 1919 οι αντιπολεμικοί σοσιαλιστές δέχονται βαριά ήττα στις 

εκλογές ενώ ένα χρόνο μετά το 1920 και έχοντας ξεσπάσει η Οκτωβριανή 

Επανάσταση των μπολσεβίκων στην Ρωσία κατά την διάρκεια του συνεδρίου tours 

δηλαδή του 18
ου

 εθνικού συνεδρίου της SFIO, η πλειοψηφική πτέρυγα και οι 

αριστεροί διασπόνται για να δημιουργήσουν το γαλλικό τμητά της κομουνιστικής 

διεθνούς και να συμπαρασταθούν στο Λένιν και την τρίτη διεθνή. Η δεξιά πτέρυγα, 

με επικεφαλής τον Leon Βlum, αποφάσισε να συνεχίσει και παρέμεινε στην SFIO. 

 

Το 1924 και το 1932, οι σοσιαλιστές ενώθηκαν με τους ριζοσπάστες του 

συνασπισμού της αριστεράς αλλά αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στις μη 

σοσιαλιστικές κυβερνήσεις με επικεφαλής τον Edouard Herriot
58

 και τον  Eντουαρ 

Nταλαντιε
59

. 

 

Αυτές οι κυβερνήσεις απέτυχαν επειδή οι σοσιαλιστές και οι ριζοσπάστες δεν 

μπορούσαν να συμφωνήσουν σχετικά με την οικονομική πολίτικη, αλλά και επειδή οι 

κομουνιστές, μετά την πολίτικη που καθορίζεται από τη Σοβιετική Ένωση, 

                                                           
58

Ο Édouard Herriot Marie (5 Ιούλη του 1872 - 26 Μαρτίου 1957) ήταν Γαλλικά ριζοσπάστης 

πολιτικός κατά την Τρίτη Δημοκρατία, ο οποίος διετέλεσε τρεις φορές πρωθυπουργός και για πολλά 

χρόνια Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
59

Ο Εντουάρ Νταλαντιέ (1884-1970) ήταν Γάλλος ριζοσπάστης πολιτικός και ο πρωθυπουργός της 

Γαλλίας κατά την έναρξη του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. 
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αρνήθηκαν να στηρίξουν κυβερνήσεις κατά τις όποιες εφαρμόζονταν καπιταλιστικές 

οικονομίες.  

 

Το 1930 θα συγχωνευτεί με το ρεπουμπλικανικό-σοσιαλιστικό κόμμα στη 

Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ένωση. Το 1934, οι κομουνιστές άλλαξαν την μέχρι τότε 

γραμμή πλεύσης τους, και τα τέσσερα υπάρχοντα αριστερά κόμματα ενώθηκαν στο 

λαϊκό μέτωπο, το όποιο κέρδισε τις εκλογές του 1936 και έφερε στην εξουσία τον 

Blum ως πρώτο πρωθυπουργό της Γαλλίας απερχόμενο από την SFIO. Πράγματι, για 

πρώτη φορά στην ιστορία της, η SFIO έλαβε περισσότερες ψήφους και έδρες από το 

ριζοσπαστικό κόμμα και αποτελούσε πλέον τον αδιαφιλονίκητο και βασικό άξονα της 

κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.  

 

Πολύ σύντομα η κυβέρνηση Blum
60

 κατέρρευσε όχι μόνο υπό το βάρος της 

δύσκολης επιβληθείσας οικονομικής πολίτικης αλλά και λόγω του ισπανικού 

εμφύλιου πολέμου. 

 

Σε συνεχεία της πορείας των διασπάσεων στα κόμματα της αριστεράς και 

κεντροαριστεράς η SFIO δέχεται ακόμα ένα πλήγμα όταν η αριστερή πτέρυγα του 

κόμματος με επικεφαλής τον Marceau Pivert
61

 ιδρύει το εργατικό και αγροτικό 

σοσιαλιστικό κόμμα. Το ηθικό αριστεράς κατέρρευσε και δεν μπόρεσε να αντισταθεί 

στην κατάρρευση της γαλλικής τρίτης δημοκρατίας, μετά τη στρατιωτική ήττα του 

1940. 

 

Μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας το 1944, δυο μεγάλα κόμματα 

βρίσκονται στο κατώφλι της διαχείρισης της εξουσίας. Από την μια το 

χριστιανοδημοκρατικό λαϊκό κόμμα (MRP) που καλύπτει την δεξιά πτέρυγα και από 

την άλλη η SFIO σε συνασπισμό με το ισχυρό γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα (PCF) 

που καλύπτουν την αριστερά. Αυτού του είδους ο συνασπισμός θεσμοθέτησε τα 

κυρία στοιχεία του κράτους πρόνοιας στην Γαλλία αλλά και την τέταρτη επί της 

ουσίας γαλλική δημοκρατία όμως κατέρρευσε υπό το βάρος του υπαρκτού και άκρως 

σημαντικού ψυχρού πολέμου.  

                                                           
60

 Ο André Léon Blum (9, Απριλίου, 1872 - 30 Μαρτίου 1950) ήταν Γάλλος πολιτικός, που συνήθως 

ταυτίζεται με την μέτρια αριστερά, και τρεις φορές πρωθυπουργός της Γαλλίας. 
61

 Ο Marceau Pivert (1895 - 1958) ήταν Γάλλος δάσκαλος, συνδικαλιστής, αγωνιστής των 

Σοσιαλιστών και δημοσιογράφος. Ήταν απόφοιτος της Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud. 
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Τον Μάιο του 1947, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Paul Ramadier
62

 απέρριψε 

την πιθανότητα συμμετοχής στην κυβέρνηση του κομουνιστών υπουργών. Ο Blum 

πρότεινε την κατασκευή μιας τρίτης δύναμης  με μια συνεργασία των δυνάμεων της 

κεντροαριστεράς και κεντροδεξιάς εναντίον των γκολικων (οπαδών του μετέπειτα 

πρόεδρου και στρατηγού De Gaulle) και των κομουνιστών. Ωστόσο ο υποψήφιος να 

ηγηθεί από την πλευρά της sfio Ντανιέλ Mayer, νικήθηκε από τον Guy Mollet. 

 

Η κατασταλτική πολίτικη του Mollet στον αλγερινό πόλεμο  και η υποστήριξη 

της επιστροφής του Charles de Gaulle
63

 το 1958 (ο επικεφαλής κόμματος καλούσε να 

ψηφίσουν «ναι» στο δημοψήφισμα για το σύνταγμα της  πέμπτης δημοκρατίας) 

προκάλεσε διάσπαση και την ίδρυση του αντιφρονούντα ενιαίου σοσιαλιστικού 

κόμματος (PSU). 

  

Η SFIO επέστρεψε στην αντιπολίτευση το 1959 καθώς ανέλαβε 

πρωθυπουργός ο δεξιός στρατηγός De Gaulle. Απαξιώθηκε η SFIO από τις 

διακυμάνσεις της πολίτικης της κατά τη διάρκεια της τετάρτης δημοκρατίας, που  

σημείωσε και τα χαμηλότερα ποσοστά της, στη δεκαετία του 1960. 

 

Τόσο λόγω της αντίθεσης της στην αρχή της καθολικής ψηφοφορίας κατά τις 

προεδρικές εκλογές όσο και της επιστροφής και αναπόφευκτης επανεκλογής του 

στρατηγού  De Gaulle η SFIO δεν όρισε υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές του 

1965.  
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 Ο Paul Ραμαντιέ (1888 - 1961,) ήταν ένας εξέχων Γάλλος πολιτικός της Τρίτης και της Τέταρτης 

Δημοκρατίας. Υπήρξε Δήμαρχος της Decazeville αρχής γενομένης από το 1919, και υπηρέτησε ως ο 

πρώτος πρωθυπουργός της Τέταρτης Δημοκρατίας το 1947. Στις 10 Ιουλίου 1940, ψήφισε κατά της 

χορήγησης των πληρεξουσίων για τον στρατάρχη Φιλίπ Πεταίν, ο οποίος εγκατέστησε το καθεστώς 

Vichy την επόμενη μέρα. Ο Paul Ραμαντιέ πήρε μέρος στην Αντίσταση, και το όνομά του 

συμπεριλήφθηκε στο Yad Vashem μνημείο των Εβραίων μετά τον πόλεμο. Κατά την πρώτη θητεία του 

σε υπουργείο οι κομμουνιστές αναγκάστηκαν  να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση τον Μάιο του 

1947, βάζοντας τέλος στον  συνασπισμό μεταξύ του γαλλικού τμήματος της Διεθνούς των Εργατών 

(SFIO) και τους κομμουνιστές. Στη συνέχεια ψήφισε υπέρ του Σχεδίου Μάρσαλ, και ήταν επίσης 

υπεύθυνος κατά τη διάρκεια της καταστολής της εξέγερσης της Μαδαγασκάρης το 1947. 
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 Ο Charles André Joseph Marie de Gaulle (22 Νοεμβρίου 1890 - 9 Νοεμβρίου 1970) ήταν Γάλλος 

στρατηγός και πολιτικός, που οδήγησε τις Ελεύθερες γαλλικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Β 

'Παγκοσμίου Πολέμου. Ίδρυσε αργότερα την Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία το 1958 και υπηρέτησε ως 

πρώτος Πρόεδρος της από το 1959 εώς 1969. Υπήρξε βετεράνος του Α Παγκοσμίου Πολέμου, τη 

δεκαετία του 1920 και του 1930. Ο de Gaulle ήρθε στο προσκήνιο ως υπερασπιστής των κινητών 

τεθωρακισμένων τμημάτων, τα οποία θα αποτελέσουν την ειδοποιό διαφορά κατά τις πολεμικές 

συγκρούσεις. Ο De Gaulle ήταν ο πιο υψηλόβαθμος γάλλος αξιωματικός του στρατού που απορρίψε 

την ανακωχή Ιούνιο του 1940 με την ναζιστική Γερμανία από την αρχή.  
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Ως εκ τούτου, υποστήριξε την υποψηφιότητα του Φρανσουά Μιτεράν, ενός 

πρώην υπουργού της τετάρτης δημοκρατίας, που αποτελούσε μια πιο συντηρητική 

επιλογή από αυτήν ενός ανεξάρτητου αριστερού. Ο Μιτεράν υπήρξε την εποχή εκείνη 

μια ξεκάθαρα αντί-γκολικη πολίτικη προσωπικότητα, υποστηρίζεται από όλα τα 

κόμματα της αριστεράς, λαμβάνοντας ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα και αντιμετωπίζει 

σθεναρά σε ένα απροσδόκητο δεύτερο γύρο τον  De Gaulle. Κάπως έτσι ο Μιτεράν 

παίρνει την θέση του ηγέτη της μη κομουνιστικής αριστεράς.  

 

Ριζοσπάστες, και αριστερές δημοκρατικές ομάδες, για να δημιουργήσουν ένα 

ανάχωμα μεταξύ της SFIO και του δεξιού κόμματος που υποστήριζε στον De Gaulle, 

δημιούργησαν την ομοσπονδία της δημοκρατικής σοσιαλιστικής αριστεράς υπό την 

ηγεσία του Μιτεράν.  

 

Αλλά αδύναμοι από τα συντελεσθέντα γεγονότα του Μάη του 1968, 

καταρρέει μετά το καταστροφικό αποτέλεσμα και την ήττα στις βουλευτικές εκλογές 

τον  Ιούνιο του 1968. Ενα χρόνο αργότερα, ο υποψήφιος της SFIO Gaston Defferre 

64
αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών το 1969. 

 

4.2.2. Η ίδρυση του PS και η «Ένωση της Αριστεράς» (1969-

1981) 

 

Το 1969, κατά τη διάρκεια του alfortville συνεδρίου, η SFIO 

αντικαταστάθηκε από το σοσιαλιστικό κόμμα (parti socialiste η PS). κατά τη διάρκεια 

του issy-les-moulineaux συνεδρίου, ο Alain Savary
65

 εξέλεγει πρώτος γραμματέας, με 
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 Ο Gaston Defferre (14 Σεπτεμβρίου του 1910-7η Μάη του 1986, Μασσαλία) ήταν γάλλος 

Σοσιαλιστής πολιτικός. Δικηγόρος και μέλος του γαλλικού τμήματος της Διεθνούς των Εργατών 

(SFIO) ήταν μέλος του Δικτύου Βρούτος, μια αντιστασιακή Σοσιαλιστική ομάδα κατά τη διάρκεια του 

Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. 

Όντας ο κύριος αντίπαλος του Mollet Guy στο κόμμα, και ο ηγέτης της Σοσιαλιστικής Ομάδας στην 

Εθνοσυνέλευση, ο Defferre βοήθησε Φρανσουά Μιτεράν να αναλάβει την ηγεσία κατά τη διάρκεια 

του Epinay Συνέδριου (1971), παρά τη στρατηγική του Μιτεράν για μια συμμαχία με τους 

κομμουνιστές . Αργότερα υπηρέτησε ως υπουργός Εσωτερικών του Μιτεράν 1981 - 1984. Ήταν ο 

αρχιτέκτονας των μεταρρυθμίσεων του 1982 σχετικά με την αποκέντρωση. Μετά και την θητεία του 

ως υπουργός Σχεδιασμού μέχρι το 1986, πέθανε στο γραφείο ως δήμαρχος της Μασσαλίας. Η χήρα 

του, Edmonde Charles-Roux,  είναι πρόεδρος του λογοτεχνικού κύκλου η Ακαδημία Γκονκούρ. 
65

 Ο Alain Savary (25 Απρίλη 1918, Αλγέρι - 17 Φεβρουαρίου 1988, Παρίσι) ήταν γάλλος Σοσιαλιστής 

πολιτικός, αναπληρωτής στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας κατά τη διάρκεια της τέταρτης και της 

πέμπτης Δημοκρατίας, πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) και υπουργός της κυβέρνησης το 
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την υποστήριξη του προκάτοχου του Guy Mollet
66

. Ο Savary ξεκινά προτιμώντας ένα 

ιδεολογικό διάλογο με τους κομουνιστές της Γαλλίας.  

 

Δύο χρονιά αργότερα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου epinay, ο Μιτεράν 

νικά το δίδυμο Savary-Mollet προτείνοντας ένα εκλογικό πρόγραμμα με τους 

κομουνιστές και παίρνει το προβάδισμα. Το 1972, το κοινό πρόγραμμα υπογραφή 

από το pcf και το ριζοσπαστικό κόμμα της αριστεράς. Κατά τη διάρκεια του 

συνεδρίου της σοσιαλιστικής διεθνούς , εξήγησε ο Μιτεράν πως μια συμμαχία των 

αριστερών κομμάτων αποτελεί τον διακαή πόθο των Γάλλων αριστερών ψηφοφόρων. 

  

Μέσα υπό αυτό το πρίσμα, ο στόχος της συμμαχίας ήταν να ανακτηθούν 

τα3/5 της δυναμικής της PCF σε οργανωτικό επίπεδο. Η αριστερά, εν γένει αλλά 

κυρίως το γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα γνώρισε μια έντονη εκλογική ανάκαμψη το 

1973 με αποκορύφωμα την παρ’ ολίγων νίκη κατά τις προεδρικές εκλογές του 1974 

που ο υποψήφιος της αριστεράς Μιτεράν κέρδισε στον δεύτερο Γυάρο το σημαντικό 

ποσοστό του 49,2%. 

 

Παρά τις θετικές δημοσκοπήσεις, η «ένωση της αριστεράς» το 1978 χάνει τις 

βουλευτικές εκλογές. Η ηγεσία του Μιτεράν ειχε αμφισβητηθεί από τον Rocard
67

, ο 

όποιος ήθελε να εγκαταλείψει το κοινό πρόγραμμα το όποιο θεωρούσε ουτοπικό και 

άκρως συντηρητικό. Ο Μιτεράν από την άλλη πίστευε πως η αριστερά δεν ήταν σε 

θέση να κερδίσει χωρίς την κοινή πορεία σοσιαλιστών και κομουνιστών. Το 1979 και 

παρά την δημοτικότητα του Rocard ο Μιτεράν θα κερδίσει το χρίσμα για τις 

προεδρικές εκλογές του 1981. 

 

                                                                                                                                                        

1950 και το 1981, όταν ορίστηκε από τον Πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν ως Υπουργός Εθνικής 

Παιδείας. 
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 Ο Guy Mollet (31 Δεκεμβρίου 1905 έως 3 Οκτωβρίου 1975) ήταν γάλλος σοσιαλιστής πολιτικός. 

Ηγήθηκε του γαλλικού τμήματος της Διεθνούς (SFIO) την περίοδο 1946 - 1969 και ήταν 

πρωθυπουργός το 1956-1957. 
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 Ο Michel Rocard (γεννημένος 23 Αυγούστου, 1930) ήταν Γάλλος πολιτικός, μέλος του 

Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS). Υπηρέτησε ως πρωθυπουργός επί προεδρίας Φρανσουά Μιτεράν κατά 

την περίοδο 1988 - 1991, κατά την οποία ο ίδιος δημιούργησε το Revenu Minimum d'Insertion (RMI), 

ένα πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας ελάχιστο για άπορους. Σήμερα είναι μέλος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, και έχει έντονη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Το 2007, δέχτηκε  να 

συμμετάσχει σε μια αποστολή στην Επιτροπή υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας Xavier Darcos 

υπό την προεδρία του Σαρκοζί. 
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4.2.3 Προεδρία Σοσιαλιστών και Μιτεράν (1981-1995) 

 

Το 1981 ο Φρανσουά νικά τον συντηρητικό υποψήφιο και πρώην πρόεδρο της 

Γαλλίας Βαλερι Ζισκαρ ντ 'Εστεν
68

, για να γίνει ο πρώτος σοσιαλιστής πρόεδρος με 

καθολική ψηφοφορία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του γαλλικού σοσιαλιστικού 

κόμματος κερδίζονται οι εκλογές και η πλειοψηφία της εθνοσυνέλευσης.  

 

Ο πρόεδρος πλέον Μιτεράν αποτελούσε έναν εκ των ελάχιστων εθνικών 

ηγετών της Ευρώπης που επιδίωξε και ως ένα βαθμό κατάφερε να εφαρμόσει 

ουσιαστικές σοσιαλιστικές μεταρρυθμίσεις στην γαλλική κοινωνία και οικονομία 

γνωστές και ως οι 110 προτάσεις. Τηρώντας το κοινό πρόγραμμα του 1972  ο 

πρωθυπουργός Pierre Mauroy
69

 της κυβέρνησης Μιτεράν ως άμεσα αρμόδιος 

εθνικοποίησε τις τράπεζες, προήγαγε την ασφαλιστική βιομηχανία και ενίσχυσε τις 

αμυντικές βιομηχανίες, συμφώνα με το κοινό πρόγραμμα 1972.  

Παρά την οικονομική κρίση ο Μιτεράν αυξάνει τους μισθούς και παράλληλα 

μειώνει τις εργατοώρες σε 39. Σε κοινωνικό επίπεδο εξανθρωπίζει τους θεσμούς, 

προχώρα στην κατάργηση της θανατικής ποινής, τη δημιουργία ενός φόρου 

αλληλεγγύης επί του πλούτου (ISF).Πολιτικά και πολιτειακά προωθεί την αναλογικη 

εκπροσωπηση στις βουλευτικες εκλογες (το οποιο εφαρμοζεται μονο στις εκλογες 

του 1986), την αποκεντρωση του κρατους (1982-83), την καταργηση της 

απελευθερωσης των τιμων για τα βιβλια (lang νομος του 1981), κ.λπ. 

 

Το 1984 o Μιτεράν με δεύτερο πρωθυπουργό του, τον Laurent Fabius
70

, 

εγκατέλειψε σαφώς περαιτέρω σοσιαλιστικά μετρά. Η «ένωση της αριστεράς»  πνέει 
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Ο Valéry Marie René Georges Giscard d'Estaing (γεννημένος 2 του Φλεβάρη 1926) είναι Γάλλος 

κεντρώος πολιτικός, ο οποίος ήταν Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας από το 1974 έως το 1981. 

Από το 2010, είναι μέλος του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας. 

Η Διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου σημαδεύτηκε από μια πιο φιλελεύθερη στάση σε θέματα 

κοινωνικού χαρακτήρα - όπως το διαζύγιο, την αντισύλληψη, την άμβλωση και οι προσπάθειες για τον 

εκσυγχρονισμό της χώρας. Συνέβαλε ιδιαίτερα προς την εξάρτηση από την πυρηνική ενέργεια ως 

κύρια πηγή ενέργειας της Γαλλίας. Ωστόσο, η δημοτικότητά του υπέφερε από την οικονομική ύφεση 

που ακολούθησε την κρίση του 1973, σηματοδοτώντας το τέλος των «τριάντα ένδοξων χρόνων» μετά 

τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε συνδυασμό με την επίσημο λόγο ότι η «άκρη του τούνελ ήταν 

κοντά".  
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 Ο Pierre Mauroy (γεννημένος 5 του Ιουλίου 1928) Γάλλος Σοσιαλιστής πολιτικός ο οποίος ήταν 

πρωθυπουργός της Γαλλίας 1981 - 1984 υπό την προεδρία του Φρανσουά Μιτεράν. Ο Mauroy επίσης 

έχει υπηρετήσει ως δήμαρχος της Λιλ 1973 - 2001. Σήμερα είναι επίτιμος δήμαρχος της Λιλ 
70

 Ο Laurent Fabius (γεννημένος 20 του Αύγ. 1946) είναι ένα Γάλλος Σοσιαλιστής πολιτικός. 

Υπηρέτησε ως πρωθυπουργός από τις 17 Ιουλίου 1984 έως 20 Μαρτίου 1986. Ήταν 37 ετών όταν 
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πλέον τα λοίσθια και οι υπουργοί προερχόμενοι από τον κομουνιστικό χώρο 

παραιτούντο. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν δυο περίοδοι ήπιας οικονομικής 

διέγερσης της οικονομίας. Η πρώτη την περίοδο 1984 -1986 και η δεύτερη την 

περίοδο 1988-1990, η νομισματική και η δημοσιονομική πειθαρχία ήταν ο βασικός 

προσανατολισμός της πολίτικης της προεδρίας Μιτεράν από το 1983 και μετά. [10] 

 

Το 1986 το γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα χάνει την πλειοψηφία της στη 

γαλλική εθνοσυνέλευση αναγκάζοντας το κόμμα του Μιτεράν να «συμβιώνει» με τη 

συντηρητική κυβέρνηση του Ζακ Σιράκ. Παρ 'όλα αυτά, ο Μιτεράν επανεξέλεγει 

πρόεδρος το 1988 με ένα μέτριο πρόγραμμα με τίτλο «ενωμένη Γαλλία». Δεν 

πρότεινε ούτε εθνικοποιήσεις ούτε ιδιωτικοποιήσεις. Επέλεξε ως πρωθυπουργός τον 

πιο δημοφιλή από τα στελέχη του κόμματος τον Michel Rocard.  

 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ο Μιτεράν επικεντρώθηκε στην 

εξωτερική πολίτικη και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο ίδιος ήταν που κατέφυγε 

στην λαϊκή ετυμηγορία μέσω δημοψηφίσματος για  την επικύρωση της συνθήκης του 

Μάαστριχτ. Ανέθεσε την άσκηση της εσωτερικής πολίτικης στους πρωθυπουργούς 

του, Michel Rocard, Edith Cresson
71

 και Pierre Beregovoy
72

. Το κόμμα χτυπήθηκε 

από σκάνδαλα σχετικά με τη χρηματοδότηση του και αποδυναμώθηκε έντονα από τη 

διαμάχη μεταξύ των διάδοχων της εποχής Μιτεράν. 

 

Το 1990, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου rennes, η «ομάδα mitterrandist»  

δηλαδή των υποστηρικτών των διάδοχων του Μιτεράν διασπάται σε αυτούς που 

υποστήριζαν τον Laurent Fabius και στους φίλους του Λιονελ Ζοσπέν. Επιπλέον, ένα 

μέρος της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, με επικεφαλής τον Jean-Pierre 

                                                                                                                                                        

ανέλαβε τη θέση του και είναι, μέχρι στιγμής, ο νεότερος πρωθυπουργός της Πέμπτης Δημοκρατίας. 

Σήμερα είναι υπουργός Εξωτερικών από τις 16 Μαΐου 2012. 
71

 Η Édith Cresson (27 Ιανουαρίου του 1934) είναι Γάλλος πολιτικός. Ήταν η πρώτη και μοναδική 

μέχρι σήμερα γυναίκα στο αξίωμα του πρωθυπουργού της Γαλλίας. Η Cresson διορίστηκε στην 

προνομιακή θέση αυτή από τον Πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν στις 15 Μαΐου 1991. Σύντομα έγινε 

ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ του εκλογικού σώματος άλλα έπρεπε να φύγει από αυτή την θέση 

σύντομα, μετά την κακή εμφάνιση των Σοσιαλιστών στις περιφερειακές εκλογές του 1992. Υπήρξε η 

συντομότερη Πρωθυπουργός της Πέμπτης Δημοκρατίας. 
72

 Ο Pierre Eugène Beregovoy (23 Δεκεμβρίου 1925-1 Μαΐου 1993) ήταν Γάλλος Σοσιαλιστής 

πολιτικός. Υπηρέτησε ως πρωθυπουργός του Φρανσουά Μιτεράν από το 1992 έως το 1993. 
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Chevenement
73

 αποχώρησε λόγω της αντίθεσης του προς τον πόλεμο του κόλπου και 

τη συνθήκη του Μάαστριχτ 1992. Το τίμα αυτό του κυβερνώντος κόμματος που 

αποχώρησε ονομάστηκε δημοκρατική κίνηση πολιτών (MDC). 

  

Ο Rocard έγινε πρώτος γραμματέας του κόμματος, και θεωρήθηκε ο «φυσικός 

υποψήφιος» για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Κάλεσε για μια πολίτικη τύπου 

«big bang»: μια συμφωνία με το κέντρο και το κέντρο-δεξιά, αλλά οι προσπάθειες 

του ήταν μάταιες. Ένα χρόνο αργότερα, το κόμμα του έλαβε μόνο το 14% των ψήφων 

στις ευρωπαϊκές εκλογές για την ανάδειξη των ευρωβουλευτών το 1994.  

 

Ένα χρόνο πριν από την προεδρική εκλογή του 1995, στο γαλλικό 

σοσιαλιστικό κόμμα τέθηκε το ζήτημα ηγεσίας και οι τρεις έως τότε υποψήφιοι είχαν 

αρκετά τρωτά σημεία. Ο Rocard έχασε το μεγαλύτερο μέρος των οπαδών του μετά 

την εκλογική συντριβή του 1994. Ο Fabius ειχε αποδυναμωθεί από το σκάνδαλο με 

το μολυσμένο αίμα τον παρόλη του 1991, ενώ το προεδρικό προφίλ του Emannuelli
74

 

αμφισβητήθηκε.  

 

Η ελπίδα ορισμένων μελών του κόμματος μεταφέρονται στον Jacques Delors, 

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένα από τα αγαπημένα, σύμφωνα με τις 

δημοσκοπήσεις στελέχη του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά ο ίδιος 

αρνήθηκε λόγω της ριζοσπαστικοποίησης του κόμματος. Τέλος, ο Λιονέλ Ζοσπέν, ο 

οποίος είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του πολιτική μετά την απώλεια της 

βουλευτικής έδρας του το 1993, επέστρεψε και πρότεινε να γίνει ο  απολογισμός της 

κληρονομιάς Μιτεράν.  

Για πρώτη φορά, τα μέλη του κόμματος κλήθηκαν να ορίσουν υποψήφιο για 

την προεδρία. Δεδομένης μιας καλής εικόνας στις δημοσκοπήσεις,  έχοντας πιστούς 

οπαδούς στο κόμμα (ως πρώην Πρώτος Γραμματέας) και έντονη κυβερνητική 

εμπειρία (ως πρώην υπουργός Παιδείας) νίκησε ο Emmanuelli στην εσωτερική 

ψηφοφορία. Στη συνέχεια, νικήθηκε από τον Ζακ Σιράκ στο δεύτερο γύρο των 
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 Ο Jean-Pierre Chevenement (γεννημένος 9, Μαρτίου του 1939)είναι Γάλλος πολιτικός. Ήταν 

υπουργός Άμυνας 1988 - 1991 και Υπουργός Εσωτερικών 1997 - 2000. Ήταν υποψήφιος για την 

προεδρία το 2002 και από το 2008 υπήρξε μέλος της Συγκλήτου. 
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 Ο Henri Emmanuelli (γεννήθηκε στις 31 Μαΐου 1945) είναι Γάλλος πολιτικός. Είναι μέλος του 

Σοσιαλιστικού Κόμματος (Parti Socialiste ή PS), έχει διατελέσει αναπληρωτής νομάρχης της 

περριοχής Landes 1978 - 1981, 1986 - 1997 και από το 2000. 
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εκλογών, αλλά, δεδομένης της κρίσης του Κόμματος, το αποτέλεσμα του κρίθηκε 

καλό και επέστρεψε ως πρώτος γραμματέας. 

 

4.3.4 Εκλογές του 2007 και οι συνέπειές τους 

 

Για τις εκλογές οι οποίες θα λάμβαναν χωρά το 2007 στην Γαλλία 

εμφανιστήκαν πολλά όνομα από τον χώρο του γαλλικού σοσιαλιστικού κόμματος για 

να διεκδικήσουν το χρίσμα του υποψήφιου πρόεδρου της χωράς. Ορισμένα από αυτά 

ήταν François Hollande (μετέπειτα πρόεδρου της γαλλικής δημοκρατίας), του Laurent 

Fabius ( πρώην πρωθυπουργού από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος), του 

Ντομινίκ Στρος-Καν (γενικού διευθυντή του διεθνούς νομισματικού ταμείου) ο 

όποιος ισχυρίστηκε ότι εκπροσωπεί την «κοινωνική δημοκρατία»), του Jack Lang
75

, 

του Martine Aubry
76

 και της συντροφου του Oλαντ και κορυφαιου στελεχους του 

PES Σεγκολεν Ρουαγιαλ.  

 

Στις 16 νοεμβριου 2006, τα μελη του σοσιαλιστικου κομματος με ποσοστο 

60% επελεξαν για υποψηφια προεδρο την Σεγκολεν Ρουαγιαλ. Δευτερος αναδειχθηκε 

ο Strauss-Kahn με ποσοστο 21% και τριτος ο Fabius με ποσοστο 19%. 

 

Κατά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2007 το γαλλικό 

σοσιαλιστικό κόμμα και η υποψηφία πρόεδρος Σεγκολεν Ρουαγιαλ κατέκτησαν το 

25, 87% των ψήφων του γαλλικού λάου. Αν και πέρασε στον δεύτερο γύρο ο 

συντηρητικός συνυποψήφιος Νικολά Σαρκοζί κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό 

49,94%. 

 

Οι αντίπαλοι υποψήφιοι από τον χώρο του PES (κυρίως Straus-

Kahn),θεώρησαν την Ρουαγιαλ τον άμεσο υπεύθυνο της ήττας των σοσιαλιστών.  
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 Ο Jack Lang Mathieu Émile (γεννημένος 2 Σεπτεμβρίου 1939 [1]) είναι Γάλλος πολιτικός. Ένα 

μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και υπηρέτησε ως υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας 1981 - 1986 

και 1988 - 1992, και ως υπουργός Παιδείας 1992 - 1993 και 2000 - 2002. Ήταν επίσης ο Δήμαρχος του 

Μπλουά 1989 - 2000. Υπηρέτησε μέχρι το 2012 στην Εθνοσυνέλευση από την έκτη περιοχή του Pas-

de-Calais 
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 Η Martine Aubry (γεννημένος 8 Αυγ. του 1950) είναι Γάλλίδα πολιτικός. Υπήρξε η πρώτή 

γραμματέας του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (Parti Socialiste, ή PS) από το Νοέμβριο του 2008 

και δήμαρχος της Λιλ (Nord) από τον Μάρτιο του 2001. Ο πατέρας της, ο Jacques Delors, υπηρέτησε 

ως Υπουργός Οικονομικών κάτω από τον Πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν και ήταν επίσης ο Πρόεδρος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 



 

[63] 

 

 

Στις 10 και 17 Ιούνη του 2007 στις εκλογές για την εθνοσυνέλευση, το 

σοσιαλιστικό κόμμα κέρδισε 186 από 577 έδρες, αυξάνοντας τις έδρες κατά 40 από 

την τελευταία φορά.  

 

Μετά τη νίκη του Μαρτίου του 2008 στις δημοτικές εκλογές ξεκινά η πορεία 

προς το συνέδριο Ρεμς με σκοπό την ανάδειξη του νέου γραμματέα του γαλλικού 

σοσιαλιστικού κόμματος. Yυποψήφιοι σε αυτή την μάχη είναι ο πρώτος γραμματέας 

Έλαντ, η πρώην υποψήφια πρόεδρος Ρουαγιαλ, ο δήμαρχος Παρισιού Delanoe που 

υποστηρίζεται απο τον Ζοσπέν, ο νεαρός αριστερός Benoit Hamon
77

 και η Martine 

Aubry, με την υποστήριξη απο τους οπαδούς του Laurent Fabius και DDominique 

Strauss-Kahn. 

 

Στις 22 Νοεμβρίου 2008 ανακοινώθηκε οτι η Αubry είχε νικήσει την Royal με 

διαφορά 42 ψήφων. H Royal ζήτησε επανακαταμέτρηση, μετά από έλεγχο, η Martine 

Aubry εξελέγη με διαφορά 102 ψήφων και ποσοστό 50, 03%. 

 

4.3.5 Εκλογές του 2012 

 

Aπό τις 9 Οκτωβρίου 2011 το σοσιαλιστικό κόμμα έπρεπε να προχωρήσει 

στην απόφαση για τον κάτοχο του χρήσματος σχετικά με τις προεδρικές εκλογές του 

2012. Το απόλυτο φαβορί για αυτήν την θέση του Ντομινίκ Στρος Καν (γενικός 

διευθυντής διεθνούς νομισματικού ταμείου) αν και δεν είχε ανακοινώσει επισήμως 

την πρόθεση του να διεκδηκήσει το χρήσμα ήταν κάτι περισσότερο από εμφανές ότι 

σκόπευε να το κάνει στο άμεσα προσεχές διάστημα. 

 

Την περίοδο όμως αυτήν και λίγο πριν προχωρήσει στην επίσημη ανακοίνωση 

της υποψηφιότητας του ο Ντομινίκ Στρος Καν συλαμβάνεται στις Η.Π.Α ως 
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 Ο Benoît Hamon (γεννημένος 26 Ιούνιος 1967) είναι Γάλλος πολιτικός, μέλος του Σοσιαλιστικού 

Κόμματος (PS). Ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ανατολή της Γαλλίας 2004 - 

2009. Ήταν γραμματέας για την Ευρώπη στο γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα. Ήταν επίσης ο ηγέτης της 

αριστερής πτέρυγας του PS κατά τη διάρκεια του 2008 Ρεμς Κογκρέσο και υποψήφιος για την πρώτη 

γραμματεία. 

Στις 16 του Μαΐου, 2012 διορίστηκε Υπουργός αρμόδιος για την Κοινωνική Οικονομία στο γαλλικό 

Υπουργείο Οικονομίας, Οικονομικών και Εξωτερικού Εμπορίου του προέδρου François Hollande. 
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κατηγορούμενος για σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης
78

 και φυλακίζεται μέχρι 

την προσφυγή σε δικάσιμο. Το σκηνικό αυτό αποτέλεσε την «ταφόπλακα» στις 

φιλοδοξίες του Στρος-Καν να διεκδηκήσει το χρήσμα και συνεπακόλουθα την 

προεδρία της γαλλικής δημοκρατίας. 

 

Τελικά, ο πρώην αρχηγός του κόμματος François Hollande κέρδισε το χρήσμα 

ως υποψήφιος πρόεδρος της γαλλικής δημοκρατίας υποστηριζόμενος απο το PES. 

Tην Kυριακή 6 Μαϊου 2012, οι σοσιαλιστές αναλαμβάνουν για ακόμη μία φορά στην 

ιστορία τους αρκετά χρόνια μετά την προεδρία του Μιτεράν το τιμόνι της 

διακυβέρνησης της γαλλικής δημοκρατίας, νικώντας τον Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος 

ανακοινώνει την αποχώρηση του απο την πολιτική. 

 

4.3 Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα Γερμανίας 

 

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands, SPD) πολιτικό κόμμα του κοινωνικου και δημοκρατικού χώρου στη 

Γερμανία. Το κόμμα είναι ένα από τα δύο μεγάλα σύγχρονα πολιτικά κόμματα στη 

Γερμανία, μαζί με το συντηρητικό CDU / CSU, και επικεφαλής του είναι  ο κ. Sigmar 

Gabriel
79

. 

Το spd απο το 2005 εώς και τον Οκτώβριο του 2009 σε ομοσπονδιακό 

επίπεδο συγκυβέρνησε σε ενα ενιαίο και μεγάλο συνασπισμό με την 

χριστιανοδημοκρατικηή ένωση και την χριστιανική κοινωνική ένωση.  

Απο το Σεπτέμβριο του 2009 και μετα το spd έχασε τις εκλογές και η δύναμη 

του μειώθηκε στο ποσοστό 23%. Με αυτό το ποσοστό μετά από χρόνια στην 

καγκελαρία το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας κατέλαβε την θέση της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Bundestag
80

. Το κόμμα συμμετέχει σε δέκα 

κυβερνήσεις των κρατιδίων. 

Το SPD ειναι ιστορικό μέλος του κόμματος των ευρωπαίων σοσιαλιστών και 

της σοσιαλιστικής διεθνούς. Είναι το παλαιότερο σωζόμενο πολιτικό κόμμα της 
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http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/dominique_strausskahn/index.html  
79

 Ο Sigmar Gabriel (γεννημένες 12 Σεπτεμβρίου 1959) είναι Γερμανός πολιτικός που ασκεί την 

προεδρία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας (SPD). 
80

 Η Βουλή είναι ένα νομοθετικό σώμα στη Γερμανία. Στην πράξη, το πολιτικοό σύστημα της 

Γερμανίας διέπεται δύο νομοθετικά σώματα. Από την μία η Bundestag χρησιμεύει ως η χαμηλότερη 

βουλή και το Bundesrat,ως η Άνω Βουλή. Το Bundestag ιδρύθηκε από τον γερμανικό θεμελιώδη νόμο 

του 1949, ως διάδοχος του Ράιχσταγκ που υπήρχε νωρίτερα.  

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/dominique_strausskahn/index.html
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Γερμανίας, που ιδρύθηκε το 1875, στο γερμανικό κοινοβούλιο. Ήταν επίσης ένας από 

τους πρώτους εκφραστές της ιδεολογίας του Μαρξισμού επηρεάζωντας σε μεγάλο 

βαθμό την σοσιαλιστική αντίληψη στην Ευρώπη. 

 

4.3.1 Ιστορικά Χαρακτηριστικά 

 

Το SPD ιδρύθηκε ως ένα μαρξιστικό κόμμα το 1875. Ωστόσο, το spd υπέστη 

μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική συμπεριφορά του αρκεί κανείς να δει τις 

διαφορές οι οποίες προέκυψαν μεταξύ του προγράμματος της Χαϊδελβέργης του 

1925, η οποία «καλείται για το μετασχηματισμό του καπιταλιστικού συστήματος της 

ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής σε κοινωνική ιδιοκτησία», [4] και το 

πρόγραμμα του 1959  γνωστό και ως godesberg, που είχε ως στόχο να διευρύνει τη 

βάση των ψηφοφόρων του και να κινηθεί πολιτικά προς το κέντρο. [5]  

Μετά τον Β’Π. Π και υπό την ηγεσία του Κurt Schumacher
81

, το spd θα 

καθιερωθεί ως ένα σοσιαλιστικό κόμμα, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της 

εργατικής τάξης και των συνδικάτων. Με το πρόγραμμα godesberg του 1959, όμως, 

το κόμμα εξελίχθηκε από αμιγώς σοσιαλιστικό και εργατικό σε ένα σύγχρονο 

σοσιαλδημοκρατικό κόμμα το οποίο δρα και λειτουργεί υπό το καθεστώς του 

καπιταλισμού. 

Το πρόγραμμα του γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος δίνει ιδιαίτερη 

βάση στο όραμα μιας κοινωνικής συμφωνίας που η ελευθερία και η κοινωνική 

δικαιοσύνη θεωρούνται ζητήματα άμεσου και υψηλού ενδιαφέροντος. Ως γνήσιο 

κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας θεωρεί πως η οικονομία οφείλει να ενισχυθεί και τα 

αγαθά της παραγωγής πρέπει να διανείμονται κατά τρόπο δίκαιο. Το SPD κρίνει πως  

το οικονομικό σύστημα που προτείνει είναι αναγκαίο για την κοινωνία προκειμένου 

να υπάρξει κοινωνική πρόοδος και ευημερία. Την ίδια στιγμή δίνει μεγάλη έμφαση 

στην ανάπτυξη κράτους πρόνοιας για την προστασία όσων μειονεκτούν μέσα στα 

πλαίσια της κοινωνίας. Παράλληλα, τάσσεται υπέρ μιας βιώσιμης δημοσιονομικής 

πολιτικής που δεν θα επιβαρύνει τις μελλοντικές γενιές, αλλά θα οδηγήσει σταδιακά 
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 Ο Kurt Schumacher (13 Οκτωβρίου 1895 - 20 Αυγούστου 1952), ήταν πρόεδρος του 

Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας από το 1946 ο πρώτος Αρχηγός της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης στη Δύτική γερμανική Bundestag από το 1949 μέχρι το θάνατό του. Ένας ισχυρός 

αντίπαλος τόσο του Σοσιαλιστικόυ Κόμματος Ενότητας της Ανατολικής Γερμανίας όσο και της 

κυβέρνησης  του Καγκελάριου Konrad Adenauer, υπήρξε ένας από εκ των ιδρυτών της μεταπολεμικής 

γερμανικής δημοκρατίας. 
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και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στην πλήρη εξάλειψη των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων.  

Στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής το SPD  θεωρεί πως τα ατομικά και 

πολιτικά δικαιώματα δίνουν την απαραίτητη ώθηση ώστε να υπάρξουν ατομικά και 

πολιτικά δικαιώματα σε μια ανοικτή κοινωνία.  

Στην εξωτερική πολιτική, το SPD στοχεύει στη διασφάλιση της παγκόσμιας 

ειρήνης με την εξισορρόπηση των παγκόσμιων συμφερόντων με δημοκρατικά παντα  

μέσα. Έτσι, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μια από τις κύριες προτεραιότητες  του 

κόμματος. 

Το SPD υποστηρίζει οικονομικές ρυθμίσεις για τον περιορισμό των πιθανών 

ζημιών για τις τράπεζες και τους ανθρώπους. Υποστηρίζουν μια κοινή ευρωπαϊκή 

οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, και την αποφυγή των κερδοσκοπικών 

φουσκών. [6] 

 

Η Εργατική Ομοσπονδία της Γερμανίας
82

 (Deutscher Allgemeiner 

Arbeiterverein, ADAV), ιδρύθηκε το 1863, και το Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό 

Γερμανικό Εργατικό Κόμμα (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands, 

SDAP), που ιδρύθηκε το 1869, συγχωνεύτηκαν το 1875, κάτω από το όνομα του 

Κόμματος των Σοσιαλιστών Εργατών της Γερμανίας
83

 (Sozialistische Arbeiterpartei 

Deutschlands, SAPD). 

 Κατα την περίοδο 1878 - 1890,  κάθε συνεδρίαση ή συνάντηση που είχε ως 

στόχο την διάδοση των σοσιαλιστικών ιδεών είχε απαγορευτεί σύμφωνα πάντα με 

τους αντι-σοσιαλιστικούς νόμους της εποχής. Παρά ταύτα το SPD κέρδισε επιπλέον 

εκλογική δύναμη στις εκλογές. Το 1890 και όταν ήρθε η σχετική απαγόρευση που 

αναφέρθηκε παραπάνω, το κόμμα υιοθέτησε την σημερινή του ονομασία.  

                                                           
82

 Η Γενική Ομοσπονδία Εργατών της Γερμανίας (γερμανικά: Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein, 

ADAV) ιδρύθηκε στις 23 Μαΐου 1863 στην Λειψία, Βασίλειο της Σαξονίας από τον Φερδινάνδο 

Λασάλ και υπήρχε με αυτό το όνομα μέχρι το 1875, όταν συνδυάζεται με τον Αύγουστο Μπέμπελ και 

την SDAP του Βίλχελμ Λίμπκνεχτ για να σχηματίσουν Κόμμα των Σοσιαλιστών Εργατών της 

Γερμανίας, το οποιο και μετονομάστηκε λίγο αργότερα σε Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας 

(SPD). Η ADAV ήταν η το πρώτο γερμανικό  Εργατικό Κόμμα, που σχηματίστηκε στην Πρωσία πριν 

από την ίδρυση της η Γερμανίας. Τα μέλη της ήταν γνωστά σε όλη τη Γερμανία ως Lassalleans. 
83

Το Κόμμα των Σοσιαλιστών Εργατών της Γερμανίας (Γερμανικά: Sozialistische Arbeiterpartei 

Deutschlands, SAPD) ήταν ένα κεντρώο κόμμα με μαρξιστική πολιτική στη Γερμανία. Προήλθε από 

ένα αριστερό κόμμα με περίπου 20.000 μέλη που αποσχίστηκε από το SPD, το φθινόπωρο του 1931. 

Το 1931, τα απομεινάρια του USPD συγχωνεύθηκε στο κόμμα, και το 1932 προσχώρησαν οι 

διαφωνούντες από το Κομμουνιστικό Κόμμα στην νέα αυτή πολιτική κίνηση.. Από το 1933, τα μέλη 

της ομάδας εργάστηκαν παράνομα κατά εθνικοσοσιαλισμού. 
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Στα χρόνια που προηγήθηκαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κόμμα 

παρέμεινε ιδεολογικά στον ριζοσπαστικό χώρο αν και πολλά του στελέχη 

καθημερινώς συμπεριφέρονταν με μία πιο μετριοπαθή στάση. Μέχρι και το 1912 το 

γερμανικό σοσιαλιστικό κόμμα διεκδικούσε την μερίδα του λέοντος της προτίμησης 

του γερμανικού λαού.  

Παρά τη συμφωνία της Δεύτερης Διεθνούς
84

 για να αντιταχθεί στον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, το SPD ψήφισε υπέρ του πολέμου το 1914. Σε απάντηση σε 

αυτή την ομολογούμενως περίεργη πολιτική στάση και έχοντας υπόψη την 

επανάσταση των μπολσεβίκων στην μέχρι τότε τσαρική Ρωσία τα πιο ακραία μέλη 

της αριστερής πτέρυγας του SPD όπως ο Σπάρτακος Λιγκ
85

 αλλά και το ανεξάρτητο 

σοσιαλιστικό κόμμα της Γερμανίας και το κομουνιστικό κόμμα διέχρησαν την θέση 

τους επκρίνωντας την στάση αυτή.  

Μετά το 1918 το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας αποτελούσε 

ισχυρό βραχίονα στο πολιτικό σύστημα της Βαϊμάρης
86

 αν και λίγα χρόνια συμμετήχε 

ενεργά σε κυβερνητικούς συνασπισμούς  πιο συγκεκριμένα τις περιόδους 1918-1921, 

1923, 1928-1930. Εν τω μεταξύ ο Αδόλφος Χίτλερ
87

 απαγόρευσε το 1933 την 

λειτουργία και δράση του SPD με την ενεργοποίηση σχετικού νόμου ενώ αρκετά 

στελέχη του φυλακίστηκαν ή και σκοτώθηκαν απο το νέο καθεστώς. Κατά την 
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 Η Δεύτερη Διεθνής (1889-1916), ή αλλιως Σοσιαλιστική Διεθνής, ήταν μια οργάνωση των 

σοσιαλιστικών και εργατικών κομμάτων που διαμορφώθηκε στο Παρίσι στις 14 του Ιουλίου του 1889 

από αντιπροσωπείς 20 κρατών, συνεχίζωντας το έργο της διαλυμένης Α 'Διεθνούς, αν και με εξαίρεση 

το ακόμη ισχυρό αναρχοσυνδικαλιστική κίνημα και τα συνδικάτα. Υπήρξε ζωντανή μέχρι και  το 

1916. 
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 Ο Σπάρτακος Λιγκ (γερμανικά: Spartakusbund) ήταν ένα μαρξιστικό επαναστατικό κίνημα 

οργανώθηκε στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσμίου Πολέμου . Η Ένωση πήρε το όνομά 

του Σπάρτακου, ηγέτης της μεγαλύτερης εξέγερσης των σκλάβων της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. 

Ιδρύθηκε από τον Καρλ Λίμπκνεχτ, Ρόζα Λούξεμπουργκ, Κλάρα Τσέτκιν, και άλλους. Ο Σύνδεσμος 

στην συνέχεια μετονομάστηκε σε Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), που ενώνεται με την 

Κομιντέρν το 1919. Η περίοδος με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα για τον Σπάρτακο ήταν κατά τη 

διάρκεια της γερμανικής επανάστασης του 1918, όταν προσπάθησε να υποκινήσει μια επανάσταση με 

την κυκλοφορία της εφημερίδας «Τα γράμματα του Σπάρτακου». 
86

 Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης (γερμανικά: Weimarer Republik) είναι το όνομα που δόθηκε από τους 

ιστορικούς της ομοσπονδιακής δημοκρατίας και της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπευτικής 

δημοκρατίαςστο πολιτικό σύστημα το οποίο επιδίωξε το 1919 να αντικαταστήσει την αυτοκρατορική 

ιδιότητα του πολιτειακού συστήματοςτης Γερμανίας. Πήρε το όνομά της Βαϊμάρης, η πόλη όπου η 

πραγματοποιήθηκε συνταγματική συνέλευση.  
87

 Ο Αδόλφος Χίτλερ (20 Απριλίου, 1889 - 30 Απριλίου 1945) ήταν Γερμανοαυστριακός πολιτικός και 

ο ηγέτης του Ναζιστικού Κόμματος (Γερμανικά: Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei 

(NSDAP) Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα). Ήταν καγκελάριος της Γερμανίας 1933 - 

1945 και ο δικτάτορας της ναζιστικής Γερμανίας (ως Führer und Reichskanzler) 1934 - 1945. Μια από 

τις πλέον πολυσυζητημένες μορφές της ανθρωπότητας, ηθικός αυτουργός γενοκτονιών και 

εγκλημάτων πολέμου κατά της ανθρωπότητας. Ήταν ο πρωταγωνιστής της ίδρυσης του ναζισμού, Β 

'Παγκοσμίου Πολέμου, και του Ολοκαύτωματος. 
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περίοδο της εξορίας  το κόμμα χρησιμοποίησε το όνομα Sopade
88

. Αξίζει να 

αναφερθεί πως την περίοδο 1921 ως και 1923, δολοφονήθηκαν 350 πολιτικά 

πρόσωπα.  

Το 1945, οι συμμαχικές δυνάμεις νικήτριες του δεύτερου παγκοσμίου 

πολέμου και επιλαμβάνουσες επί του νέου πολιτικού συστήματος της ήδη 

καταρακωμένης πρώην ναζιστικής Γερμανίας αποφασίζουν την ύπαρξη τεσσάρων 

κομμάτων στο πολιτικό συνταγματικό και κοινοβουλευτικό τόξο. Πιο συγκεκριμένα 

τα κόμματα αυτά ήταν η χριστιανοδημοκρατική ένωση, το Ελεύθερο Δημοκρατικό 

Κόμμα, το Κομουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας, και το SPD  υπό Επανασύσταση.  

Την ίδια στίγμη στη σοβιετική ζώνη κατοχής, οι σοβιετικοί μεγάλοι νικητές 

και αυτοι του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου και εκπρόσωποι της έτερης 

υπερδύναμης και αφού κατάκτησαν το δικό τους μερίδιο νίκης γεωγραφικά από την 

πάλαι ποτέ κραταία Γερμανία  αναγκάζουν τους σοσιαλδημοκράτες να σχηματίσουν 

ένα κοινό πολιτικό μόρφωμα με τους κομουνιστές του σοσιαλιστικού κόμματος  

ενότητας της Γερμανίας η SED.  

Στην περιοχή των Δυτικών ζωνών, το Κομουνιστικό Κόμμα απαγορεύτηκε το 

1956 από Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Δυτικής Γερμανίας 

δεδομένου του ψυχρού πολέμου με την τότε σοβιετική ένωση ως πιθανό απομεινάρι 

μιας κραταιάς δύναμης που δεν είχε λόγο και χώρο δράσης στον δυτικό πολιτισμό. 

 

4.3.2 Πολιτικά ρεύματα εντός του κόμματος  

       

Mε το SPD παρατηρούμε την εμφάνιση δύο πολιτικών ρευμάτων¨ τους 

αριστερούς σοσιαλδημοκράτες με πρωτοστάτες τους Χάικο Μάας και την Χάιντε 

Σιμόνις
89

 (παλαιότερα και ο Όσκαρ Λαφοντέν
90

) και τους δεξιούς σοσιαλδημοκράτες, 

                                                           
88

 Sopade (ονομάζεται επίσης SoPaDe) ήταν το όνομα της εξόριστης οργάνωσης του 

Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας (SPD). Λειτούργησε στην Πράγα 1933 - 1938, 1938 - 

1940 στο Παρίσι και μέχρι το 1945 στο Λονδίνο. 
89

 Η Heide Simonis ( Γεννημένος 4 του Ιουλίου, 1943 στη Βόννη) ήταν Γερμανίδα πολιτικός και μέλος 

του SPD. Ήταν Πρόεδρος του Schleswig-Holstein από το 1993 έως το 2005, και η πρώτη γυναίκα στην 

θέση αυτή σε οποιαδήποτε γερμανικό κράτος στην ιστορία της Γερμανίας. 

Από το 2005 μέχρι το Φεβρουάριο του 2008 Simonis υπηρέτησε ως επικεφαλής της γερμανικής 

UNICEF. Παραιτήθηκε από τη θέση αυτή, λόγω ενός σκανδάλου που σχετίζονται με τις δωρεές προς 

την οργάνωση που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της θητείας της. 
90

 Ο Oskar Lafontaine ( Γεννημένος 16η Σεπτεμβρίου 1943) είναι Γερμανός πολιτικός ο οποίος 

υπηρέτησε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ως Υπουργός Οικονομικών 1998-1999. Προηγουμένως 

ήταν Υπουργός-Πρόεδρος του κράτους του Σάαρ 1985 έως 1998, και ήταν επίσης πρόεδρος του 

Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος 1995 - 1999. 
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στους οποίους ανήκουν οι Βόλφγκαγκ Κλέμεντ
91

 και Χέλμουτ Σμιτ
92

. Στόχος των 

δεξιών του SPD ήταν η μεταρρυθμιστική πολιτική του Γκέρχαρντ Σρέντερ
93

, από την 

άλλη πλευρά οι αριστεροί προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να επαναφέρουν την 

πρωταρχική μορφή του αριστερού μοντέλου του SPD, το οποίο για λίγα χρόνια είχε 

χάσει την ουσιαστική σημασία και αλλά και το ρόλο του 

 

 

4.3.4 Κυβερνητικές θητείες των Σοσιαλδημοκρατών στην 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 

 

Το 1966 η συμμαχία μεταξύ των δύο κομμάτων, συγκεκριμένα του CDU και 

του FDP χάνει το προβάδισμα και δεν εξασφαλίζει πλειοψηφία έτσι συγκροτείται 

κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ SPD και CDU με ηγέτη τον καγκελάριο Κίζιγκερ. 

Το 1969 διεξάγονται εκλογές και ο Κίζιγκερ έχοντας την πλειοφηφία –γεγονός με 

υπόσταση εφόσον τετοια σημαντική επιτυχία είχε να σημειωθεί από το 1928- 

συσταίνει κυβέρνηση με το FDP το οποίο διακατέχεται από φιλελεύθερες ιδέες.Η 

                                                                                                                                                        

Στις αρχές του 2007, ο Lafontaine ήταν συν-πρόεδρος της Αριστεράς. Αφού διεγνώσθη με καρκίνο του 

προστάτη το 2009, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ομοσπονδιακή πολιτική τον Ιανουάριο του 

2010, επικαλούμενος λόγους υγείας. 
91

 Ο Wolfgang Clement (γεννημένος 7 Ιουλίου του 1940 στο Μπόχουμ) είναι Γερμανός πολιτικός. Ο 

Clement ήταν  μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας (SPD). Ήταν πρωθυπουργός 

στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 1998 - 2002 και Ομοσπονδιακός Υπουργός 

Οικονομικών και Εργασίας 2002 - 2005. 
92

 Ο Helmut Heinrich Waldemar Schmidt ( Γεννήθηκε 23η Δεκεμβρίου, 1918) ήταν κορυφαίο 

στέλεχος του γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος και διετέλεσε καγκελάριος της Δυτικής 

Γερμανίας 1974-1982. Πριν να γίνει καγκελάριος, είχε υπηρετήσει ως υπουργός Άμυνας (1969-1972). 

Ως υπουργός Οικονομικών (1972 και του 1974), κέρδισε την πίστωση για την οικονομική πολιτική που 

παγίωσε την Wirtschaftswunder (οικονομικό θαύμα), δίνοντας στη Γερμανία το πιο σταθερό νόμισμα 

και την ισχυρή οικονομική θέση της στον κόσμο. Χρημάτισε δι ολίγον ως Υπουργός Οικονομικών και 

ως Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Ως καγκελάριος επικεντρώθηκε σε διεθνείς υποθέσεις, 

αναζητώντας «πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες».  

Επανεξελέγη καγκελάριος το 1980, αλλά συνασπισμός του κατέρρευσε το 1982 με την απομάκρυνση 

από την κυβέρνηση συνασπισμού του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος. Αποσύρθηκε από την 

ενεργό πολιτική το 1983, μετά από προσωπική του σύγκρουση με την αριστερή πτέρυγα του SPD, 

όπου τον κατέκρυναν για τις απόψεις του σχετικά με την άμυνα και τα οικονομικά θέματα. Το 1986 

ήταν ο κορυφαίος υπερασπιστής της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης και της δημιουργίας της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  
93

Ο Gerhard Schröder Kurt Fritz (γεννημένος 7 Απριλίου 1944) είναι Γερμανός πολιτικός, και 

καγκελάριος της Γερμανίας, 1998-2005. Ως μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας 

(SPD), οδήγησε την χώρα με κυβέρνηση συνασπισμού του SPD και των Πρασίνων. Πριν γίνει καθ 

ολοκλιρίαν πολιτικός, ήταν  δικηγόρος, και πριν γίνει καγκελάριος υπηρέτησε ως πρωθυπουργός της 

Κάτω Σαξονίας (1990-1998). Μετά  ήττα του κατά την ομοσπονδιακή εκλογή του 2005, και μετά από 

τρεις εβδομάδες έντονων διαπραγματεύσεων δεσμεύτηκε σε κυβέρνηση σςυνασπισμού υπό την νέα 

τότε καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ από το αντίπαλο κόμμα, την Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. 

Σήμερα είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nord Stream AG.  
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πολιτική αυτή συμμαχία  διήρκεσε ως το 1982 υπό τον Βίλι Μπραντ ενώ αργότερα 

τον διαδέχτηκε στην ηγεσία ο Χέλμουτ Σμιτ. 

 

Ο Σρέντερ κατείχε την καγκελαρία όσον αφορα τον συνασπισμό του 

κόμματός του σε συνεργασία με τους Πρασίνους από το 1998 και για τα υπόλοιπα 

επτά χρόνια, ένα σημαντικό χρονικό διάστημα κάτα το οποίο διεξείχθησαν οι εκλογές 

του 2002, με νικητή τον "κόκκινο-πράσινο" συνασπισμό. Στις 21 Μαρτίου του 2004 

πραγματοποιείται το συνέδριο του κόμματος και ο Φραντς Μιντεφέρινγκ 

αναλαμβάνει την προεδρία που μέχρι τότε ανήκε στον Σρέντερ. Το 2005 τo SPD στις 

γερμανικές εκλογές, κατακτά την πρώτη θέση και συγκροτεί για ακόμη μία φορά 

κυβέρνηση, και συγκεκριμένα με μεγάλο συνασπισμό με το CDU και το CSU. Μετά 

την ήττα του στις εκλογές ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, δεν συμβιβάζεται με την ιδέα της 

συμμετοχής του στην νέα κυβέρνηση.  

Ο Φραντς Μιντεφέρινγκ παραιτείται και στις 15 Νοεμβρίου 2005 τον 

διαδέχεται στην ηγεσία του κόμματος ο Ματίας Πλάτσεκ, ο οποίος θα αποχωρήσει 

ύστερα από πέντε μήνες από την προεδρία και θα γνωστοποιήσει την απόφαση του 

στις 10 Απριλίου 2006, επικαλούμενος προβλήματα υγείας με την ακοή του την 

οποία και έχει χάσει οριστικώς. Στην θέση του Πλάτσεκ τοποθετείται πρόεδρος του 

κόμματος αναλαμβάνοντας προσωρινά καθήκοντα και ύστερα από πρόταση μελών 

του προεδρείου, ο Κουρτ Μπεκ -πρωθυπουργός της Ρηνανίας- και κατόπιν ψηφίζεται 

και επισήμως πρόεδρος στις 14 Μαΐου. Ο Φραντς Μιντεφέρινγκ τέως πρωθυπουργός 

από το 2005,Υπουργός Εργασίας και κατέχοντας την αντικαγκελαρία επι  κυβέρνηση 

της Άνγκελα Μέρκελ, παραιτείται το Νοέμβριο του 2007 επικαλούμενος αυτή την 

φορά οικογενείακους λόγους.  

 

Στις 21 Νοεμβρίου του 2007 ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ γνωστός 

υποστηρικτής της παραδοσιακής σοσιαλδημοκρατικής ιδεολογίας και υπουργός 

Εξωτερικών αναλαμβάνει την αντικαγκελαρία στην θέση του Μιντεφέρινγκ. Τον 

Οκτώβριο του 2008 για ένα μήνα αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα προέδρου του 

κόμματος μετά την παραίτηση του Κουρτ Μπεκ, ενώ λίγο αργότερα προτείνεται σαν 

υποψήφιος καγκελάριος στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2009. Τον Οκτώβριο του 

2008 συγκαλείται έκτακτο συνέδριο και ο Φραντς Μιντεφέρινγκ κερδίζει την 

προεδρία του κόμματος με το ικανοποιητικό ποσοστό του 85% των ψήφων των 

συνέδρων. Ύστερα από την αποτυχία στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2009 
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συσταίνεται για άλλη μία φορά στη Δρέσδη συνέδριο του κόμματος κάτα το οποίο ο 

πρώην υπουργός Περιβάλλοντος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ εξασφαλίζει την προεδρία του 

κόμματος με το εξαιρετικά σπουδαίο ποσοστό του 94,2% των συνέδρων. 

 

 Από το 1949, το SPD και η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση έχουν κερδίσει 

επ’ άξια την θέση των δύο μεγαλύτερων κομμάτων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 

της Γερμανίας. Συνολικά για δεκατρία χρόνια κατείχαν την καγκελαρία της 

Γερμανίας οι Σοσιαλδημοκράτες, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ χρόνια την εξουσία κατείχαν 

οι  Χριστιανοδημοκράτες 

 

4.4 Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Ελλάδας - ΠΑΣΟΚ 

 

Το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στην Ελλάδα είναι γνωστό και ως πανελλήνιο 

σοσιαλιστικό κίνημα ή αλλιώς ΠΑΣΟΚ. Ιδρύθηκε στις 3 Σπετεμβρίου 1974 από τον 

καθηγητή των οικονομικών επιστημών και πρώην υπουργό των κυβερνήσεων της 

Ένωσης Κέντρου Ανδρέα Γ. Παπανδρέου υιού του πρώην πρωθυπουργού και 

αρχηγού της Ένωσης Κέντρου
94

 Γεωργίου Παπανδρέου
95

 γνωστού και ως «Γέρου της 

Δημοκρατίας». 

                                                           
94

 Η Ένωση Κέντρου, ήταν ένα ελληνικό πολιτικό κόμμα, το οποίο δημιουργήθηκε το 1961 από τον 

Γεώργιο Παπανδρέου (τον πρεσβύτερο). 

Η Ένωση Κέντρου Κόμμα ήταν το τελευταίο βενιζελικό κόμμα που διαχειρήστηκε την εξουσία στην 

Ελλάδα. Το κόμμα ονομαστικά συνέχισε να υπάρχει μέχρι το 1977, μετά την δικτατορία ως Ένωση 

Κέντρου - Νέες Δυνάμεις, όταν το Δημοκρατικό Κέντρο που δημιουργήθηκε από το πάλαι ποτέ 

στέλεχος της Ένωσης Κέντρου Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αυτομόλησει από την Ε.Κ. το 

1965. 
95

 Ο Γεώργιος Παπανδρέου (Καλέντζι, 13 Φεβρουαρίου 1888 - Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 1968) ήταν 

Έλληνας πολιτικός, ο ιδρυτής της πολιτικής δυναστείας των Παπανδρέου. Υπηρέτησε τρεις θητείες ως 

πρωθυπουργός της Ελλάδα (1944-1945, 1963, 1964-1965). 

Μετά τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντάχθηκε στην 

βενιζελική κυβένρηση στην εξορία και πιο συγκεκριμένα στην Αίγυπτο και το 1944-1945 υπηρέτησε 

ως πρωθυπουργός . Αν και έχασε την πρωθυπουργία το 1945, συνέχισε να κατέχει υψηλό αξίωμα. Από 

το 1946-1952 υπηρέτησε ως Υπουργός Εργασίας, Υπήρξε επίσης Υπουργός Παιδείας, Υπουργός 

Οικονομικών και Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Το 1950-1952, διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος της 

Κυβέρνησης. Πέραν αυτών ήταν επίσης αναπληρωτής πρωθυπουργός από το 1950-1952, στις 

κυβερνήσεις του Νικολάου Πλαστήρα και Σοφοκλή Βενιζέλου, αρχής γενομένης από το 1923, σε μια 

πολιτική καριέρα που διήρκεσε περισσότερο από πέντε δεκαετίες. 

Διαφώνησε και στάθηκε απέναντι στη συμφωνία της Ζυρίχης και του Λονδίνου που οδήγησαν στην 

ίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου. Μετά τις συγκρούσεις μεταξύ ελληνικής και τουρκικής 

κοινότητας, η κυβέρνησή του έστειλε μια ελληνική μεραρχία στο νησί. 

Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Β αντιτάχθηκε ανοιχτά προς την κυβέρνηση του Γεώργίου  Παπανδρέου και 

υπήρχαν συχνά παρεμβάσεις υπέρ της δεξιάς από τον στρατό που αποσταθεροποίησαν την κυβέρνηση. 

Τέλος ο βασιλιάς Κωνστνατίνος ο Β τον Ιούλιο του 1965, αρνούμενος να αποδεχθεί την υπογραφή του 

βασιλικού διατάγματος βάση του οποίου διοριζόταν ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας πέραν από την 

ιδιότητα του Πρωθυπουργού μετά και την αποπομπή του αποστάτη Γρουφαλλιά γνωστή ως αποστασία 
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Στις 18 Οκτωβρίου του 1981 και μετά από 7 χρόνια πολιτικού βίου το 

ΠΑΣΟΚ ανέρχεται στην εξουσία και κερδίζει την πλειοψηφία των εδρών στο 

ελληνικό κοινοβούλιο. 

 

4.4.1 Ιστορικά Χαρακτηριστικά 

 

Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα δημιουργήθηκε με τον στόχο να γίνει 

ένα σοσιαλιστικό κόμμα σε μια Ευρώπη η οποία άρχισε δειλά δειλά στα τέλη της 

δεκαετίας του 70 να κάνει στροφή προς πιο προοδευτικές και ριζοσπαστικές επιλογές 

από αυτές του πρώτου μισού του 20
ου

 αιώνα που ήταν κατά βάση συντηρητικές.  

 

Σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κόμμα που απειχούσαν τις σοσιαλδημοκρατικές 

απόψεις το ΠΑΣΟΚ επιδίωξε να συνδιάσει τον πατερναλισμό και την οργανωτική 

δομή από την βάση. Αν και στην διάρκεια του βίου του το ΠΑΣΟΚ στο σύνολο του 

προσπάθησε να εφαρμόσει ένα μοντέλο αμοιβαίου σεβασμού και ομαλής λειτουργίας 

πολλές φορές το πατερναλιστικό ύφος του υποερτερούσε. 

 

Η διακύρηξη της 3
ης

 του Σεπτέμβρη του 1974 οπότε και ανακοινώθηκε όχι 

μόνο η δημιουργία ενός νέου δημοκρατικού κινήματος αλλά και η πλατφόρμα πάνω 

στην οποία θα στηριζόταν το νέο εγχείρημα, σε μια Ελλάδα η οποία έβριθε από την 

καταπίεση, τις ξένες ωμές παρεμβάσεις στην πολιτική οικονμοική και κοινωνική ζωή 

του τόπου, έδειχνε ξεκάθαρα την πρόθεση τόσο του ιδρυτή αλλά και των στελεχών 

που απαρτίζαν την πρώτη αυτή κίνηση την πρόθεση να αποτελέσει ένα 

σοσιαλδημοκρατικό κίνημα με έμφαση στην δημοκρατία, την λαϊκή κυριαρχία αλλά 

και την αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων και την ανακατονομή των εισοδημάτων 

με πιο δίκαιο τρόπο. 

 

                                                                                                                                                        

ή Ιουλιανά οδηγεί τον Γεώργιο Παπανδρέου και την κυβέρνηση του σε παραίτηση εν μέσω σφοδρού 

και τεταμένου λαίκού κλίματος κατά της βασιλείας και των παρεμβολών αυτής εναντίον της νόμιμα 

εκλεγμένης κυβέρνησης κατά παράβαση του Συντάγματος. Μετά και το στρατιωτικό πραξικόπημα του 

1967 από την χούντα των συνταγματαρχών με επικεφαλής τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο Γεώργιος 

Παπανδρέου συνελήφθη και μετά από ένα περίπου χρόνο πέθανε υπό κατ 'οίκον περιορισμό,. Η κηδεία 

του έγινε η αφορμή για μια μαζική διαδήλωση κατά της δικτατορίας.  

Κατά τη διάρκεια της χούντας και μετά το θάνατό του  συχνά αναφέρεται με «λαϊκή» αγάπη ως «ο 

Γέρος της δημοκρατίας».. 
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Οι αρχές της Διακήρυξης κατεδείκνυαν τα σοβαρά και υπαρκτά προβλήματα 

στην μεταδικταοτρική εποχή και προκαλούσε την ελληνική κλοινωνία και τον λαό να 

γκρεμίσει με δημοκρατικό και ειρηνικό τρόπο τα τείχη της συντήρησης και της 

υπανάπτηξης στο κράτος και την κοινωνία μέσα από την «αλλαγή». 

 

Ο ελληνικός λαός, διχασμένος, τρομοκρατημένος και καχύποπτος σε κάθε 

ελεύθερη και αδέσμευτη φωνή αρχικά αντιμετώπισε με μούδιασμα την πρόταση 

εξουσίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ παρά το γεγονός ότι αν και δύσκολα εφαρμόσιμη 

δεν θα μπορούσε να είναι ανέφικτη. 

 

Οι εξαγγελίες της κυρίως για τη στήριξη των αδύνατων, των μικρομεσαίων 

και των μη προνομιούχων στρωμάτων της κοινωνίας που επί έτη ήταν αποκλεισμένοι 

σχεδόν από κάθε πολιτικό και κοινωνικό δικαίωμα εώς και την εποχή της ίδρυσης 

του, προσέδωσαν εξ αρχής στο ΠΑΣΟΚ μια ενισχυμένη βάση, που το στηρίζε επί 

τρεις δεκαετίες και αποτελούσε τον βασικό βραχίονα της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ κατά 

την περίοδο των πρώτων κυβεδρνητικών θητειών. 

 

Τα πρώτα μέλη του κόμματος ήταν ορισμένοι εκ των πρωταγωνιστών της 

πτώσης της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα  του 1967-1974 και την 

αποκατάσταση της δημοκρατίας στην 3 Σεπτεμβρίου 1974. 

 

Ιδρυτής της ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου όπως αναφέρθηκε και σχετικώς 

παραπάνω. Το ιδρυτικό και βασικό σύνθημα κατά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και που 

αποτελούσε το τρίπτυχο της ανάτασης και προόδου της χώρας  ήταν «εθνική 

ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση Αποτελούσε ένα σύνθημα 

το οποίο σύντομα η μεγαλύτερη μάζα του ελληνικού λαού θα θεωρούσε ως αναγκαίο. 

 

Ο Ανδρέας Παπανδρέου αν και είχε δεχθεί σχετική πρόταση για να αναλάβει 

την ηγεσία των φιλελευθέρων δυνάμεων του κέντρου, το κόμμα που ηγείτο επί 

δεκαετίες ο πατέρας του, αρνήθηκε και με μια ομολογουμένως ριψοκιίνδυνη κίνηση 

επιδίωξε να ταράξει τα πολιτικά «νερά» της χώρας προχορώντας στην ίδρυση ενός 

ριζοσπαστικού σοσιαλιστικού χώρου. Αυτό αποτελούσε μία κίνηση η οποία είχε 

μεγάλο βαθμό κινδύνου μιας και μέχρι λίγα χρόνια πριν από την εποχή της ίδρυσης 

του ΠΑΣΟΚ, η κοινή πολιτική λογική θεωρούσε τους σοσιαλιστές μειάσματα. 
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Τελικώς ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου ιδρύει το ΠΑΣΟΚ απορίπτωντας 

ουσιαστικά την πολιτική κληρονομιά του πατέρα του. Την ηγεσία της Ένωσης 

Κέντρου – Νέες Δυνάμεις αναλαμβάνει ο Γεώργιος Μαύρος
96

 . 

 

Στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1974, το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει μόλις το 13,5% 

των ψήφων του ελληνικού λαού κερδίζοντας 15 έδρες και λαμβάνοντας την τρίτη 

κατά σείρα θέση απέναντι σε μια πανίσχυρη Νέα Δημοκρατία
97

 μετεξέλιξη της προ-

δικτατορικής Ε.Ρ.Ε. και της Ένωσης Κέντρου-Νέες Δυνάμεις την ηγεσία της οποίας 

ελάχιστο καιρό πριν αρνήθηκε.  Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να κρίνουν 

άστοχη και αλαζονικηή την κίνηση του Ανδρέα Παπανδρέου να ιδρύσει ένα νέο 

πολιτκό φορέα και μάλιστα με μία ριζοσπαστική πολιτική αποψή. 

 

Ωστόσο στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1977,  το ΠΑΣΟΚ διπλασιάζει τα 

εκλογικά του ποσοστά πείθει ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας και 

κερδίζει ποσοστό της τάξης του 25,34% και 92 έδρες (1.300.025 ψήφοι +11,76% από 

εκλογές 1974 με 13,58% και 666.413 ψήφοι). Καθίσταται έτσι το κόμμα της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
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 Ο Γεωργίος Μαύρος (Καστελόριζο, 15 Μαρτίου 1909 - Αθήνα, 6 Μαΐου 1995) ήταν Έλληνας 

νομικός και πολιτικός. Υπηρέτησε σε διάφορες υπουργικές θέσεις, και διετέλεσε υπουργός 

Εξωτερικών και αναπληρωτής πρωθυπουργός στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας 1974 μετά την 

αποκατάσταση της δημοκρατίας. 

Κατείχε θέσεις όπως υπουργός Δικαιοσύνης (1945), υπουργός Εθνικής Παιδείας (1946), Εμπορίου και 

Βιομηχανίας (1949), Οικονομικών (1951), Εθνικής Άμυνας (1952) και Κυβερνητικός συντονισμός 

(1963-1965). 

Ήταν διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Καθώς η Ένωση Κέντρου περνούσε στο 

περιθώριο της ελληνικής πολιτικής σύγχρονης ιστορίας, ο Γεώργιος Μαύρος προσεχώρησε στο 

ΠΑΣΟΚ και εξελέγη βουλευτής με το 1981, και ένα βουλευτή το 1984. 
97

Η Νέα Δημοκρατία είναι το κύριο συντηριτικό κέντρο-δεξιά πολιτικό κόμμα και ένα από τα δύο 

μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα. Ο ηγέτης του, ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ο Πρωθυπουργός της 

Ελλάδας από τον Ιούνιο του 2012. 

Το κόμμα ιδρύθηκε το 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και αποτέλεσε το πρώτο αυτοδύναμο 

μονοκομματικό υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Μετά και την πολύ κακή 

πορεία του κόματος στις εκλογές του 2009 η Νέα Δημοκρατία έλαβε περισσότερες ψήφους από 

οποιονδήποτε άλλο κόμμα στις ελληνικές εκλογές του Μαΐου 2012, αλλά δεν κατάφερε να σχηματίσει 

κυβέρνηση πλειοψηφίας. Στις επαναληπτικές εκλογές τον Ιούνιο του 2012, η Νέα Δημοκρατία έλαβε 

και πάλι το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, αλλά δεν κέρδισε μια ολοκληρωτική πλειοψηφία. Ωστόσο, 

κατάφρερε να διαπραγματευθεί μια συμμαχία με το ΠΑΣΟΚ και την Δημοκρατική Αριστερά, με τον 

πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να αναλαμβάνει πρωθυπουργός κυβέρνησης συνασπισμού. Η  Νέα 

Δημοκρατία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. 
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4.4.2 Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση υπο τον Ανδρέα Γ. 

Παπανδρέου 

 

Τον Οκτώβριο του 1981 το ΠΑΣΟΚ κατάγει περίφανη νίκη σαρώνοντας τα 

εκλογικά ποσοστά της εποχής. Πιο συγκεκριμενά το ΠΑΣΟΚ αναδυκνύεται πρώτη 

δύναμη με ποσοστό 48,06% και 173 έδρες(2.725.395 ψήφους +22,72% από τις 

εκλογές του 1977) . Με σύνθημα την αλλαγή το μεγαλύτερο τμήμα πλέον της 

ελληνικής κοινωνίας εμπιστεύεται την πολιτική δυναμική του ΠΑΣΟΚ και του 

Ανδρέα Παπανδρέου. Πλέον η Ελλάδα είχε την πρώτη σοσιαλδημοκρατική 

κυβέρνηση μετά απο σχεδόν 60 χρόνια.  

 

Παρά το γεγονός οτι ο Παπανδρέου είχε χρησιμοποιήσει έντονα την ρητορική  

έξοδο της Ελλάδος από το ΝΑΤΟ
98

 και την Ε.Ο.Κ.
99

 (ευρωπαϊκή οικονομική 

κοινότητα) μετά απο ισχυρές πιέσεις τόσο των στελεχών του κινήματος όσο και του 

απλού λαού άλλαξε η άποψη του ΠΑΣΟΚ για τα δύο αυτά θεσμικά όργανα. 

 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο και με αυτή την κίνηση απέδειξε την άριστη γνώση που 

είχε στην διπλωματία και κατάφερε να κερδίσει ειδικά οφέλη απο την Ε.Ο.Κ. 

ιδιαίτερα στον δύσκολο εώς τότε τομέα των επιδοτήσεων.  

 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 1985,όταν απείλησε ανοιχτά τον 

ισχυρό άντρα της Ευρώπης Jacques Delors με  βέτο στην ένταξη της Ισπανίας και της 

Πορτογαλίας στην Κοινότητα, προκειμένου να εξασφαλίσει μεγαλύτερη νομισματική 

βοήθεια για την Ελλάδα
100

. 
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 Η Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού Οργανισμό ή το ΝΑΤΟ, που ονομάζεται επίσης Βορειο 

Ατλαντική Συμμαχία, είναι μια διακυβερνητική στρατιωτική συμμαχία με βάση τη Συνθήκη Βόρειου 

Ατλαντικού που υπεγράφη στις 4 Απριλίου 1949. Η οργάνωση αποτελεί ένα σύστημα συλλογικής 

άμυνας σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη της συμφωνούν να υπάρχει αμοιβαία άμυνα ως 

απάντηση σε μια επίθεση από οποιοδήποτε εξωτερικό μέρος. Το Αρχηγείο του ΝΑΤΟ βρίσκεται στις 

Βρυξέλλες και εκπροσωπείται από  κάθε ένα από τα 28 κράτη-μέλη σε όλη τη Βόρεια Αμερική και την 

Ευρώπη.  
99

 Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) ήταν ένας διεθνής οργανισμός που δημιουργήθηκε από 

τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957. Στόχος του ήταν να επιφέρει την οικονομική ολοκλήρωση, 

συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής αγοράς, μεταξύ των έξι ιδρυτικών μελών της:. Βέλγιο, Γαλλία, 

Γερμανία, Ιταλία , το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες. Η ΕΟΚ ήταν επίσης γνωστή ως Κοινή 

Αγορά στο αγγλόφωνο κόσμο και μερικές φορές αναφέρεται ως  Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
100

 Richard Clogg, Parties and Elections in Greece, 1987 



 

[76] 

 

Το 1986, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προχώρησε στην τροποποίηση του ελληνικού 

συντάγματος του 1974 με σκοπό να αφαιρέσει εξουσίες από τον ανώτατο πολιτικό 

παράγοντα της χώρας και να προσδόσει ακόμα μεγαλύτερες εξουσίες στον ρόλο του 

πρωθυπουργού καθιστώντας το ελληνικό πολιτικό σύστημα πρωθυπουργοκεντρικό. 

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως προ της εποχής της συνταγματικής 

τροποιποίησης  πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας ήταν ο Κωνσταντίνος 

Καραμανλής
101

 τέως πρωθυπουργός, αδιαμφησβήτητος ηγέτης της δεξιάς και ιδρυτής 

της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ευρισκόμενος σ’έναν διαρκή 

ανταγωνισμό με τον Καραμανλή παρά τις τυπικά καλές τους σχέσεις επιδίωξε να 

ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την εξουσία του και την επιρροή του στα πολιτικά 

δεδομένα της εποχής στην Ελλάδα. 

 

Μερικά από τα πιο γνωστά και ουσιαστικά επιτεύγματα των κυβερνήσεων του 

ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου 

στην Ελλάδα με αναβάθμιση της θέσης της γυναίκας, η δυνατότητα σύναψης 

πολιτικών γάμων εξίσου έγκυρων με τους μοναδικούς εώς τότε θρησκευτικούς 

γάμους. 

 

Παράλληλα το πολύπαθο αριστερό κίνημα αντίστασης κατά του Άξονα στον 

Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο αναγνωρίστηκε θεσμικά και πολιτειακά και στους αριστερούς 

αγωνιστές δόθηκαν κρατικές συντάξεις, ενώ δόθηκε σχετική άδεια ώστε να 

επαναπατριστούν οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Με αυτό 

τον τρόπο του ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου επιδίωξαν να κλείσουν ένα 

μαύρο κεφάλαιο της ιστορίας της χώρας μας κάνοντας πράξη την ανάγκη για εθνική 

συμφιλίωση. 
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Ο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής μετά και την υπογραφή του για την Συνθήκη Προσχώρησης με την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση) το 1979, ο Καραμανλής παραιτήθηκε 

από Πρωθυπουργός και εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το 1981 επέβλεψε επίσημως την 

έναρξη συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ως δέκατο μέλος της. 

Υπηρέτησε μέχρι το 1985, οπότε και παραιτήθηκε και τον διαδέχθηκε ο Χρήστος Σαρτζετάκης. 

Ο Καραμανλής αποσύρθηκε το 1995, σε ηλικία 88 ετών, έχοντας κερδίσει 5 κοινοβουλευτικές 

εκλογές, και έχοντας περάσει 14 χρόνια ως πρωθυπουργός, 10 έτη ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και 

συνολικά περισσότερο από εξήντα χρόνια στην ενεργό πολιτική. Για τη μακροχρόνια υπηρεσία του 

στη δημοκρατία και ως πρωταγωνιστής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από τα πρώτα στάδια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του απονεμήθηκε ένα από τα σπουδαιότερα ευρωπαϊκά βραβεία, το Karlspreis, 

το 1978.  
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Ακόμα ένα τεράστιο έργο που τίθεται στα θετικά της περιόδου 1981-1989 

είναι η καθιέρωση του εθνικού συστήματος υγείας δημιουργόντας κέντρα υγείας και 

νοσηλευτικούς σταθμούς και μεγάλα νοσκομεία σε όλη την Ελλάδα. Καταργήθηκαν 

όλοι οι κατασταλτικοί νόμοι και αντικομουνιστικές διατάξεις που ίσχυαν εώς και 

τότε. Δεν υπήρχαν πλέον οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων που συντάσονταν με 

καθαρά ρατσιστικό τρόπο και αποτελούσαν τροχοπέδι στην ζωή και την 

καθηερινότητα χιλιάδων πολιτών. 

 

Σε επίπεδο οικονομίας  οι μισθοί ενισχύθηκαν ανεβάζοντας κατα πολύ το 

βιωτικό επίπεδο των ελλήνων πολιτών, ενώ σε διεθνές επίπεδο ασκήθηκε  μία 

ανεξάρτητη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική
102

. Στις εκλογές του Ιουνίου 1985, 

έλαβε το 45,82% των ψήφων και κέρδισε 161 έδρες (2.916.450 ΨΗΦΟΥΣ +4,98% 

από τις προηγούμενες εκλογές), εξασφαλίζοντας έτσι μια σταθερή κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία για τη δεύτερη θητεία του στην εξουσία. 

 

Συνέχισε να είναι δημοφιλής για μεγάλο μέρος της δεύτερης θητείας του, 

ειδικά κατά την περίοδο του Μάρτιου του 1987, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου 

σθεναρά και με επιτυχία χειρίζεται μια κρίση στο Αιγαίο με την Τουρκία. Από τα 

τέλη του 1988, ωστόσο, τόσο η δημοτικότητα της κυβέρνησης και της υγείας 

Παπανδρέου είχε μειωθεί. Δημοσιεύματα σχετικά με οικονομικά  και μη σκάνδαλα 

κλυδωνίζουν την δυναμική του ΠΑΣΟΚ. Έντονη κριτική ασκείται στον Ανδρέα 

Παπανδρέου σχετικά με τα σκληρά μετρά λιτότητας που κλήθηκε να εφαρμόσει μετά 

τις ανεξέλεγκτες όπως κατηγορούνταν κεϋνσιανές πολιτικές της πρώτης 

κυβερνητικής περιόδου. 

 

Το ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος όλων των παραπάνω χάνει τις εκλογές του Ιουνίου 

1989 από την Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 39,1% και 125 έδρες (2.551.518 ψήφοι -

6,7% σε σχέση με τις εκλογές του 1985).  
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 Richard Clogg, a Concise History of Greece, 2002 
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Τον Νοέμβριο του 1989 η χωρά οδηγείται ξανά σε εκλογές υπό του 

υπηρεσιακού πρωθυπουργού και πρόεδρου του Άρειου πάγου Ιωάννη Γρίβα
103

 καθώς 

δεν υπήρχε δυνατότητα σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης ή κυβέρνησης 

συνεργασίας δεδομένου και του πολωμένου πολίτικού κλίματος της εποχής. Το 

αποτέλεσμα των εκλογών δεν έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις από αυτό του Ιούνιου 

του ιδίου έτους. Το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 40,67% (2.723.739 ψήφους + 1,52%σε σχέση 

με τις εκλογές του Νοέμβριου του 1989). 

 

Μετά από μια σύντομη περίοδο ενός μεγάλου κυβερνητικού συνασπισμού, 

στον οποίο το ΠΑΣΟΚ πήρε μέρος όπως και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις του 

τόπου, η χώρα οδηγείται και πάλι σε εκλογές από τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό 

καθηγητή Ξενοφώντα Ζολώτα
104

 τον Απρίλιο του 1990. Σε αυτές τις εκλογές το 
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Ο Ιωάννης Γρίβας, (γεννημένος 23 του Φλεβάρη του 1923), υπήρξε Έλληνας δικαστής, ήταν ο 87ος 

πρωθυπουργός της χώρας ο οποίος υπηρέτησε ως προσωρινός Πρωθυπουργός. Το 1979, διορίστηκε 

στον "Αρείο Πάγο". Έγινε αντιπρόεδρος του δικαστηρίου το 1986 και πρόεδρος το 1989. 

Το 1989, όταν το ελληνικό Κοινοβούλιο βρέθηκε σε αδιέξοδο λόγω ακυβερνησίας διορίστηκε 

προσωρινός Πρωθυπουργός,. Ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 12 Οκτωβρίου 1989. Μετά τις εκλογές, 

στις στς 5 Νοεμβρίου 1989, προσπάθησε να δημιουργήσει δεδομένα σταθερότητας αλλά απέτυχε ξανά, 

παραιτήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1989, υπέρ του Ξενοφώντα Ζολώτα, ο οποίος σχημάτισε κυβέρνηση 

συνασπισμού, στην οποία συμμετείχαν τα τρία κόμματα του Κοινοβουλίου.  
104

Ο Ξενοφών Ζολώτας (26 Μάρ, 1904 - 10 Ιουνίου 2004), ήταν Έλληνας οικονομολόγος και 

υπηρέτησε ως προσωρινά ως Πρωθυπουργός στην Ελλάδα στην οικουμενική κυβέρνηση. Δύο από τις 

ομιλίες του στα αγγλικά θεωρούνται ιστορικά κείμενα παγκοσμίου ενδιαφέροντος καθώς περείχαν 

μόνο λέξεις με ελληνική καταγωγή.  

1957 

«I always wished to address this Assembly in Greek, but realized that it would have been indeed 

"Greek" to all present in this room. I found out, however, that I could make my address in Greek which 

would still be English to everybody. With your permission, Mr. Chairman, l shall do it now, using with 

the exception of articles and prepositions, only Greek words. 

Kyrie, I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Ecumenical Trapeza for 

the orthodoxy of their axioms, methods and policies, although there is an episode of cacophony of the 

Trapeza with Hellas. With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous 

organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized. Our 

critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and melancholy. This 

phenomenon is characteristic of our epoch. But, to my thesis, we have the dynamism to program 

therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe. In parallel, a Panethnic 

unhypocritical economic synergy and harmonization in a democratic climate is basic. I apologize for 

my eccentric monologue. I emphasize my euharistia to you, Kyrie to the eugenic and generous 

American Ethnos and to the organizers and protagonists of his Amphictyony and the gastronomic 

symposia». 

1959 

«Kyrie, it is Zeus' anathema on our epoch for the dynamism of our economies and the heresy of our 

economic methods and policies that we should agonize the Scylla of numismatic plethora and the 
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ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά 2
η
 δύναμη. Πιο συγκεκριμένα έλαβε 

38,61% και 123 έδρες (2.543.042 ψήφους -2.01% από τις προηγούμενες εκλογές). Το 

ΠΑΣΟΚ εισέρχεται στην δίνη το σκανδάλου της τράπεζας Κρήτης από το όποιο όμως 

εξέρχεται δικαιωμένος και με πολιτικά οφέλη τα οποία δεν αργούν να φανούν.  

 

Στις εκλογές της 1ης Οκτώβριου 1993 το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στην εξουσία 

καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μετά από 4 χρονιά με ποσοστό 46,88% (3.235.017 

ψήφους + 8,27% από τις τελευταίες εκλογές του 1990). Η νίκη αυτή θεωρείται από 

πολλούς ως ψήφος εμπιστοσύνης μετά και την κατάρρευση της ποινικής δίωξης του 

πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.  

                                                                                                                                                        

Charybdis of economic anaemia. It is not my idiosyncrasy to be ironic or sarcastic, but my diagnosis 

would be that politicians are rather cryptoplethorists. Although they emphatically stigmatize 

numismatic plethora, they energize it through their tactics and practices. Our policies have to be based 

more on economic and less on political criteria. Our gnomon has to be a metron between political, 

strategic and philanthropic scopes. Political magic has always been anti-economic. In an epoch 

characterized by monopolies, oligopolies, monopsonies, monopolistic antagonism and polymorphous 

inelasticities, our policies have to be more orthological. But this should not be metamorphosed into 

plethorophobia, which is endemic among academic economists. Numismatic symmetry should not 

hyper-antagonize economic acme. A greater harmonization between the practices of the economic and 

numismatic archons is basic. Parallel to this, we have to synchronize and harmonize more and more 

our economic and numismatic policies panethnically. These scopes are more practicable now, when the 

prognostics of the political and economic barometer are halcyonic. The history of our didymus 

organizations in this sphere has been didactic and their gnostic practices will always be a tonic to the 

polyonymous and idiomorphous ethnical economies. The genesis of the programmed organization will 

dynamize these policies. Therefore, I sympathize, although not without criticism on one or two themes, 

with the apostles and the hierarchy of our organs in their zeal to program orthodox economic and 

numismatic policies, although I have some logomachy with them. I apologize for having tyrannized you 

with my Hellenic phraseology. In my epilogue, I emphasize my eulogy to the philoxenous autochthons 

of this cosmopolitan metropolis and my encomium to you, Kyrie, and the stenographers». 

 

 

Ο Ζολώτας ήταν διευθυντής της Τράπεζας της Ελλάδα το 1944-1945, 1955-1967 (όταν παραιτήθηκε 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος), και 1974-1981. Έχει εκδώσει πολλά έργα στην 

ελληνική και διεθνή οικονομικά θέματα. Ήταν μια κεϋνσιανή, και ήταν ενεργός σε σοσιαλιστικούς 

κύκλους με το στενό φίλο του, ο καθηγητής Άγγελος Αγγελόπουλος. Είναι επίσης γνωστή για την 

επίδειξη της συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην αγγλική λεξιλόγιο κάνοντας αγγλικά ομιλίες, 

όπως είπε, «με τη χρήση με την εξαίρεση των άρθρων και των προθέσεων μόνο ελληνικές λέξεις", στο 

ξένο κοινό. 

Όταν οι εκλογές του Νοεμβρίου 1989 απέτυχε να δώσει μια πλειοψηφία είτε στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα 

Παπανδρέου και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Ζολώτας, τότε 

ηλικίας 85 ετών, συμφώνησε να γίνει πρωθυπουργός στο κεφάλι ενός μη-κόμμα διοίκηση μέχρι νέες 

εκλογές θα μπορούσε να θεωρηθεί. Παραιτήθηκε μετά την εκλογή του Απριλίου 1990, το οποίο έδωσε 

Μητσοτάκη μια μικρή πλειοψηφία. 
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Τον Οκτώβριο του 1995 και μέσα σε μια περίοδο εντάσεων και εσωκομματικών 

τριβών, ο πρώην υπουργός οικονομικών και κορυφαίο στέλεχος του κινήματος 

Δημήτρης Τσοβόλας
105

 καταθέτει την παραίτηση του από την κεντρική επιτροπή του 

ΠΑΣΟΚ και προχωρά στην ιδρύση του ΔΗΚΚΙ που μέσα σε λίγα χρόνια θα 

αποδειχθεί διάττων αστέρας στην πολιτική καθώς δεν κατάφερε να  εισέλθει για 

δεύτερη φορά στην βουλή πέρα της πρώτης κατά τις εκλογές του 1996. Λίγες μέρες 

αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου εισήλθε στο Ωνάσειο καρδιοχειρουργικό 

νοσοκομείο μετά από νέα κρίση της υγείας του. 

 

Μετά και την αδυναμία του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου και την 

συνεπακόλουθη παραίτηση του από το αξίωμα του πρωθυπουργού στις 17 

Ιανουαρίου 1996, η κεντρική επιτροπή του κινήματος κινεί τις διαδικασίες για την 

ανάδειξη του νέου αρχηγού της κοινοβουλευτικής ομάδος και πρωθυπουργού 

παράλληλα μετά και από σχετική εισήγηση του τότε γραμματέα του κινήματος 

Σκανδαλίδη Κωνσταντίνου
106

.  

 

Ανάμεσα στους τέσσερις υποψηφίους (όλοι κορυφαία στελέχη του κινήματος 

και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ) Κωνσταντίνου Σημίτη
107

, Απόστολου- 
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 Ο Δημήτρης Τσοβόλας είναι δικηγόρος και διετέλεσε έλληνας πολιτικός. Γεννήθηκε στο χωριό 

Μελισσουργοί, έξω από Άρτα, το 1942. Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως δικηγόρος στην Άρτα 1970 - 1977. 

Ξεκίνησε την καριέρα του αργότερα στην πολιτική ως μέλος του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε κορυφαίο στέλεχος 

του κινήματος Πρώτη φορά εξελέγη βουλευτής το 1977. Υπηρέτησε ως Υπουργός Οικονομικών της 

χώρας, στη δεκαετία του 1980 οπότε και ακούστηκε το ευρέως γνωστό σύνθημα από τον Ανδρέα 

Παπανδρέου χάριν πολιτικού αστεϊσμού, που όμως άφησε εποχή «Τσοβόλα δώστα όλα». 
106

 Ο Κώστας Σκανδαλίδης, (γεννημένος 11 Ιανουαρίου, 1953 στην Κω, Ελλάδα) είναι Έλληνας 

πολιτικός και μέλος της Βουλής των Ελλήνων με το ΠΑΣΟΚ στην εκλογική περιφέρεια Α΄ Αθηνών. 

Το 1974 έγινε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, και έκτοτε εκλέγεται ως μέλος της Βουλής των Ελλήνων 

σε όλες τις γενικές εκλογές από το 1989, αρχικά εκπροσωπώντας τα Δωδεκάνησα και από το 2000 την 

Αθήνα. 

Εξελέγη γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τρεις φορές μεταξύ 11 Οκτωβρίου 1995 

και 22 Οκτωβρίου 2001. Ο Κώστας Σκανδαλίδης ήταν υποψήφιος για τη θέση του Δημάρχου 

Αθηναίων στις δημοτικές εκλογές του 2006, στις οποίες έλαβε 28,84%. 

Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2007, στις οποίες το ΠΑΣΟΚ έχασε, ο Κώστας Σκανδαλίδης 

ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κόμματος. Στις εκλογές οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν στις 11 Νοεμβρίου 2007, κατέλαβε την τρίτη θέση με 5,74% των ψήφων, πίσω 

από τον τότε Πρόεδρο Γεώργιο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Διετέλεσε πολλάκις 

Υπουργός. Όπως Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (13 Οκτωβρίου 1993 - 8 Ιουλίου 

1994), Υπουργός Εσωτερικών (8 Ιουλίου 1994 - 15 Σεπτεμβρίου 1995), Υπουργός Εσωτερικών και 

Δημόσιας Τάξης (24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004), Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (από τις 9 Σεπτεμβρίου 2010). 
107

 Ο Κωνσταντίνος Σημίτης ( (γεννήθηκε 23 του Ιουνίου του 1936), ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος 

και αρχηγός του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ) 1996-2004. 

Το 1981  ορκίστηκε εξωκοινοβουλευτικός υπουργός Γεωργίας στην πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. 

Μετά τις εκλογές του 1985 και την εκλογή του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έγινε 
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Αθανασίου (Άκη) Τσοχατζόπουλου
108

, Γεράσιμου Αρσένη
109

 και Ιωάννη 

Χαραλαμπόπουλου
110

, η κοινοβουλευτική ομάδα μετά από δύο διαδοχικές 

                                                                                                                                                        

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ανέλαβε ένα δημοφιλές πρόγραμμα σταθεροποίησης, προσπαθώντας 

να περιορίσει τον πληθωρισμό και να μειώσει τα ελλείμματα, αλλά παραιτήθηκε από τη θέση του το 

1987 επειδή αισθάνθηκε  ότι οι πολιτικές του υπονομοεύονταν από τον ιδρυτή του κινήματος Ανδρέα 

Γ. Παπανδρέου. Το 1993 ανέλαβε το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, αλλά το 1995 

παραιτήθηκε και πάλι από το υπουργείο και το εκτελεστικό γραφείο του κόμματος μετά από δημόσια 

επίπληξη που έλαβε από τον πρωθυπουργό Παπανδρέου. 

Στις 16 Ιανουαρίου 1996 ο Ανδρέας Παπανδρέου παραιτήθηκε από πρωθυπουργός για λόγους υγείας. 

Σε μια ειδική εκλογή που πραγματοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, στις 18 

Ιανουαρίου, ο Σημίτης εξελέγη στη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και 

Πρωθυπουργού. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ωστόσο παρέμεινε πρόεδρος του κόμματος για τους 

επόμενους μήνες μέχρι το θάνατό του στις 23 Ιουνίου1996, λίγο πριν από το συνέδριο του κόμματος. 

Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, το συνέδριο θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο του κόμματος. Ο 

Κώστας Σημίτης εξελέγη στο 4
ο
 Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στις 30 Ιουνίου, νικώντας τον Άκη 

Τσοχατζόπουλο προωθώντας μια πολιτική πλατφόρμα πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.. 

Στις 7 Ιανουαρίου 2004, με την δημοτικότητα του ΠΑΣΟΚ να καταρρέει, ο Σημίτης ανακοίνωσε ότι 

θα παραιτηθεί από πρόεδρος του κόμματος και δεν θα θέσει υποψηφιότητα για την επανεκλογή του ως 

πρωθυπουργού στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Εκείνη την εποχή είχε κατηγορηθεί για 

υπόκλιση για να αποφευχθεί η ταπείνωση στις κάλπες. Υπήρξε ο μακροβιότερος Πρωθυπουργός της 

χώρας στην σύγχρονη ελληνική ιστορία. 
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 Ο Απόστολος Τσοχατζόπουλος, γνωστή με το υποκοριστικό  Άκης (Γεννημένος 31 του Ιούλη 1939, 

Θεσσαλονίκη), υπήρξε πολιτικός, που υπηρέτησε ως υπουργός σε διάφορα υπουργεία μεταξύ 1981 και 

2004. 

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και κορυφαίο στέλεχος επί δεκαετίες. 

Εξελέγη στη Βουλή των Ελλήνων για πρώτη φορά το 1981 και παρέμεινε στη θέση μέχρι το 2007. 

Υπήρξε ο φυσικός διάδοχος εντός ΠΑΣΟΚ της πτέρυγας των αριστερών και πιστών στελεχών και 

οπαδών του Ανδρέα Γ. Παπανδρέου και αρχηγός της αντίστοιχης και πολυπληθούς εσωτερικά 

πολιτικής τάσης. Την 1η Ιουλίου 2011, εν μέσω κατηγοριών για οικονομίκα σκάνδαλα, το ελληνικό 

Κοινοβούλιο αποφάσισε σχετικά με την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για αυτόν. Σήμερα ο 

Άκης Τσοχατζόπουλος είναι προφυλακσιμένος στις Φυλακές Κορυδαλλού. 
109

Ο Γεράσιμος Αρσένης ( Γεννήθηκε 30η Μαΐου του 1931) είναι Έλληνας πολιτικός ο οποίος 

υπηρέτησε ως μέλος της Βουλής των Ελλήνων και ως υπουργός σε διάφορες κυβερνήσεις με το 

ΠΑΣΟΚ. 

Τον Νοέμβριο του 1981, διορίστηκε ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου παρέμεινε μέχρι 

τον Φεβρουάριο του 1984. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Γεράσιμος Αρσένης επέβλεψε την 

απελευθέρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ενήργησε ως πολιτικός σύμβουλος 

κυρίως σε θέματα οικονομίας σε πολλές κυβερνήσεις. 

Το 1982, ορκίστηκε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας έως και το 1985. Το 1984, υπηρέτησε ως 

Υπουργός Οικονομικών και διορίστηκε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ένα χρόνο αργότερα, μια 

θέση που κατείχε για μόνο ένα μήνα, λόγω διαφωνίας για μερικά θέματα της οικονομικής πολιτικής, με 

τον Πρωθυπουργό, τον Ανδρέα Παπανδρέου.  

Το 1996 επί κυβερνήσεως Κώστα Σημίτη, ανέλαβε την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατά 

την θητεία του οποίου σημειώθηκε η κρίση στα Ίμια. 

Το 1996, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Κώστα Σημίτη, διορίστηκε ως Υπουργός Παιδείας, μια 

θέση την οποία κατείχε μέχρι το 2000.  Κατά την περίοδο της θητείας του αυτής αντιμετώπισε 

σημαντική αντίσταση για τις εκπαιδευτικές αλλαγές προτείνωντας ένα διαφορετικό και αρκετά νέο 

σύστημα για τα δεδομένα της εποχής.  
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 Ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος (γεννήθηκε το 1919 στο Ψάρι) ήταν Έλληνας αξιωματικός του 

στρατού (συνταγματάρχης του Σώματος Μηχανικών) και πολιτικός ο οποίος υπηρέτησε ως Υπουργός 

Εξωτερικών και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως ανήκε ηθικά αλλά 

και δυναμικά στις δημοκρατικές τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων σε εποχές όπου η οπισθοδρόμηση και 

οι συντηρητικές δυνάμεις ανθούσαν στα ένοπλα σώματα. 

Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, υπηρέτησε ως διοικητής μιας μονάδας πεζικού κατά 

τη διάρκεια του ελληνο-ιταλικού πολέμου και αργότερα στη Μέση Ανατολή. Έφυγε από το στρατό το 

1961 με το βαθμό του συνταγματάρχη και πολιτεύθηκε με την  Ένωση Κέντρου. Εξελέγει βουλευτής 

Μεσσηνίας πρώτη φορά στις εκλογές του 1963.  
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αναμετρήσεις, και παρά το γεγονός ότι ο Άκης Τσοχατζόπουλος φέρεται ως το 

«φαβορί» για την επίμαχη θέση, εκλέγει ως νέο πρωθυπουργό της Ελλάδος τον 

πρώην υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας Κωνσταντίνο Σημίτη, 

επικεφαλής της εσωτερικής πτέρυγας των λεγομένων «εκσυγχρονιστών»
111

. 

 

Τον Ιούνιο του 1996 κλείνει ένα ιστορικό κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής 

πολίτικης ιστορίας με τον θάνατο του Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, ενός άνθρωπου και 

πολιτικού που σημάδεψε κατά πολλούς ευεργετικά την πορεία της χωράς τόσο στο 

εσωτερικό επίπεδο όσο και στο διεθνές, καθιστώντας την Ελλάδα πρωταγωνιστή των 

διεθνών εξελίξεων ιδίως την περίοδο της δεκαετίας του 80.  

 

4.4.3 Κυβερνησιμότητα και προεδρία του ΠΑΣΟΚ υπό τον 

Κωνσταντίνο Σημίτη 

 

Αμέσως μετα τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, το συνέδριο του κινήματος 

εκλεγεί ως νέο πρόεδρο τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Σημίτη, μετά και το ηθικό – 

πολιτικό δίλημμα που έθεσε ο τελευταίος στους σύνεδρους. Το δίλημμα ήταν απλό 

και σαφές. Εάν δεν εκλεγόταν ως πρόεδρος του κινήματος την ιδία στιγμή θα 

κατέθεται και την παραίτηση του απο το αξίωμα του πρωθυπουργού, μη δεχόμενος σε 

καμία περίπτωση το σενάριο της διαρχίας. Για την ιστορία αντίπαλος του 

Κωνσταντίνου Σημίτη και σε αυτή την μάχη ήταν ο Άκης Τσοχατζόπουλος.  

                                                                                                                                                        

Κατά τη διάρκεια της ελληνικής στρατιωτικής χούντας του 1967-1974, ο Ιωάννης  Χαραλαμπόπουλος 

ίδρυσε το Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα Αντίστασης, και πέρασε τρία χρόνια σε εξορία για αυτή την 

αντιδικτατορική του δράση . Μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974, ο Χαραλαμπόπουλος έγινε 

ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, και διετέλεσε ανελλιπώς μέλος της Βουλής των Ελλήνων από το  1974 

έως και το 2000. 

Μετά την ένταξη της Ελλάδα στην ΕΟΚ την 1η Ιανουαρίου 1981, έγινε προσωρινό μέλος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπροσωπώντας την Ελλάδα έως ότου η χώρα να προχωρούσε στις πρώτες 

εκλογές για το Ευρωπαίκό Κοινοβούλιο. Στις 21 Οκτωβρίου του 1981 ορκίστηκε Υπουργός 

Εξωτερικών στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο του Ανδρέα Παπανδρέου. Στη συνέχεια διορίστηκε 

αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ελλάδος κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Παπανδρέου 

μέχρι 18 Νοεμβρίου του 1988, με μόνη εξαίρεση την περίοδο που ανέλαβε την ηγεσία του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας στις 25 Απριλίου 1986, η οποία κατείχε μέχρι τις 2 Ιουλίου 1989. 
111

 Ο όρος «εκσυγχρονιστές» στο ελληνικο πολιτικό λεξιλόγιο δεν υπήρχε μέχρι και την περίοδο που 

ανέλαβε τα ηνία του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Σημίτης. Ο όρος «εκσυγχρονιστής» αφορά εκείνα τα πολιτικά 

στελέχη εντός ΠΑΣΟΚ τα οποία διαφώνησαν κάθετα με την μέχρι τότε κρατούσα άποψη εντός του 

κινήματος, ότι η δημόσια διοίκηση, η οικονμία και ο δημόσιος τομέας λειτουργεί ευεργετικά για το 

κράτος τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο. Βάση αυτών οι λεγόμενοι «εκσυγχρονιστές» 

θεωρούν πως είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των δομών του κράτους έτσι ώστε η χώρα να γίνει 

παραγωγική και η οικονομία ανταγωνιστική στο διεθνές στερέωμα. Αξίζει να σημειωθεί πως ανάμεσα 

στους στόχους των «εκσυγχρονιστών» εντός ΠΑΣΟΚ ήταν η ανατροπή του τρόπου αντίληχης και 

δράσης του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Γ. Παπανδρέου. 
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Με πρόεδρο τον Κώστα Σημίτη το ΠΑ.ΣΟ.Κ. νίκησε στις εθνικές εκλογές τον 

Σεπτέμβριο του 1996 με ποσοστό 41,49% και 162 έδρες (2.813.245 ψήφους -5,39% 

από τις εκλογές του 1993). Κατά την περίοδο αυτή συμβαίνει ένα θετικό και ένα 

αρνητικό γεγονος. 

 

  Στα θετικά της περιόδου συγκαταλέγεται η είσοδος της Ελλάδας στην 

ευρωπαϊκή νομισματική ένωση ή αλλιώς στην Ευρωζώνη ενώ η κυβέρνηση Σημίτη 

δέχεται εντονότατη κριτική για το λεγόμενο σκάνδαλο του χρηματιστήριου αφού 

κατηγορείται άμεσα ο Κώστας Σημίτης και ο τότε υπουργός Οικονομικών Γιάννος 

Παπαντωνίου
112

 οτι με τις διαβεβαιώσεις περί έγγειους δράσης και λειτουργιάς του 

χρηματιστήριου αξίων Αθηνών και ανοδικής του πορείας, μεγάλο κομμάτι της 

ελληνικής κοινωνίας στην λογική του εύκολου και γρήγορου κέρδους επένδυσε 

εκατομμύρια ευρώ σε μετοχές εταιριών που απεδείχθησαν «φούσκες». 

 

  Μετοχές φούσκες όπως μας πληροφορεί η επιτροπή κεφαλαιαγοράς της 

Κύπρου
113

 σε σχετικό της δελτίο τύπου με τίτλο «Το φαινόμενο της 

Χρηματιστηριακής Φούσκας – Α μέρος» ΜΕ αρ. πρωτοκόλλου 10/2009: « Η 

χρηματιστηριακή φούσκα είναι ένα επενδυτικό φαινόμενο το οποίο καταδεικνύει την 

αδυναμία των ανθρώπινων συναισθημάτων,   προκαλείται από τον ενθουσιασμό των 

επενδυτών που αυξάνουν υπερβολικά τη ζήτηση σε μία ή περισσότερες κινητές αξίες, με 

αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά οι όγκοι συναλλαγών και να εκτοξευθεί η τιμή 

                                                           
112

 Ο Γιάννος Παπαντωνίου (γεννημένος 27 Ιουλίου 1949) ήταν μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου στην 

Ελλάδα, 1988-2007, Υπουργός Εθνικής Άμυνας (2001-2003), Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών 

(1994-2001). Κατά τη διάρκεια της θητείας ως υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, εργάστηκε 

στενά με τους ευρωπαίους εταίρους του ECOFIN για την προετοιμασία για την εισαγωγή του ευρώ 

στην Ελλάδα. Πριν από αυτό, ο κ. Παπαντωνίου εργάστηκε στον ΟΟΣΑ (1978-1981), υπηρέτησε ως 

μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1981-1984) και Σύμβουλος του Έλληνα Πρωθυπουργού στην 

ΕΟΚ Υποθέσεων και Ένταξης.  

Εκλέχτηκε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για 

την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) το 1999, και είναι πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών 

Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ). Σήμερα είναι πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής 

Πολιτικής, ένα ανεξάρτητο think-tank. 
113

 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συστάθηκε με βάση το άρθρο 5 του περί της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 

Η Επιτροπή χαρακτηρίζεται ως "Διοικητικό Συλλογικό Όργανο Εποπτείας". Ορισμένες από τις 

αρμοδιότητες είναι να εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου και τις καταρτιζόμενες 

στο Χρηματιστήριο συναλλαγές,, να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

της,  Να προβαίνει σε συλλογή πληροφοριών και να απευθύνει προς τούτο γραπτό αίτημα σε κάθε 

φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό που τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της καθώς και σε κάθε άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό που θεωρεί ότι είναι σε θέση να παράσχει τις πληροφορίες 

κ.τ.λ.π. 
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διαπραγμάτευσης των μετοχών πέρα από οποιαδήποτε λογική αντανάκλαση της 

πραγματικής τους αξίας και απόδοσης. Όταν παρατηρηθεί το φαινόμενο της  

«φούσκας»  οι τιμές των κινητών αξιών,  π.χ.  μετοχών, ανεβαίνουν απότομα,  

καθιστώντας τις σημαντικά υπερεκτιμημένες με αποτέλεσμα,  όταν η «φούσκα» σκάσει, 

οι τιμές να αρχίζουν να παρουσιάζουν πτώση. Στη συνέχεια οι πλειοψηφία των 

επενδυτών θα προσπαθήσουν να ξεφορτωθούν τις μετοχές που κατέχουν προκαλώντας 

κάθετη μείωση των τιμών και μεγάλες ζημιές στο χαρτοφυλάκιο τους. Στην προσπάθεια 

τους οι επενδυτές να αποφύγουν μεγαλύτερες ζημιές προβαίνουν σε πωλήσεις πανικού, 

με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αγορά να καταρρέει». 

 

Στις επόμενες εκλογές τον Απρίλιο του 2000, ο Κώστας Σημίτης επανεξελέγη 

με ποσοστό 43,79% ΚΑΙ 158 έδρες (3.007.596 ΨΗΦΟΥΣ +2,30% απο τις εκλογές 

του 1996) έναντι 42,73% της Ν.Δ. 

 

Το 2000, μετά και την δολοφονία του στρατιωτικού ακολούθου της 

Βρετανικής Πρεσβείας ταξίαρχου Σόντερς
114

 από την τρομοκρατική ομάδα 17 

Νοεμβρίου (17Ν)
115

, και ιδίως με την επικείμενη διοργάνωση των Ολυμπιακών 

Αγώνων της Αθήνας  είναι μεγάλος στόχος για την κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη να 

κλείσει ο κύκλος της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Η Ελλάδα μετά από έντονες πιέσεις 

αναγνωρίζει το πρόβλημα και να λάβει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της. 

Υπήρχαν ήδη φήμες που εντείνονταν σχετικά με μια πιθανή σχέση του ΠΑΣΟΚ με 

την τρομοκρατία.  

 

Υπό την καθοδήγηση των αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών της Βρετανίας και 

των ΗΠΑ η κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειές της και, μετά από μια σειρά 

διαδοχικών επεισοδίων το 2002, τα μέλη της 17Ν συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε 
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 Ο Ταξίαρχος Stephen Saunders (1947 - 8 Ιουνίου 2000), ο Βρετανός στρατιωτικός ακόλουθος στην 

Αθήνα, σκοτώθηκε στις 8 Ιουνίου 2000 από ενόπλους μοτοσικλέτιστές που ήταν μέλη της 

Επαναστατικής Οργάνωσης 17 Νοεμβρίου (17Ν). Ο Saunders θάφτηκε στο νεκροταφείο στο Dorset, 

κοντά στο σημείο όπου είχε ζήσει στο παρελθόν. 
115

Η Επαναστατική Οργάνωση 17 Νοέμβρη (επίσης γνωστή και ως 17Ν) ήταν μια μαρξιστική 

οργάνωση αντάρτικου πόλεων , με καθαρό χαρακτήρα τρομοκρατικής οργάνωσης. Δημιουργήθηκε το 

1975 και το 2002 διαλύεται ο επιχειρησιασκός και καθοδηγητικός κορμός της οργάνωσης. Η ομάδα 

δολοφόνησε 23 άτομα σε 103 επιθέσεις με στόχους Αμερικανού, Βρετανούς, Έλληνες και Τούρκους 

εκπροσώπους κατά αυτούς του κεφαλαίου ή μεγάλων αντιαριστερών και αντιλαϊκών συμφερόντων. 
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δίκη. Η σύλληψη αυτή αποτέλεσε μια μεγάλη επιτυχία του Πρωθυπουργού Σημίτη 

και του τότε Υπουργού Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
116

.  

 

4.4.5 Προεδρία του ΠΑΣΟΚ υπό τον Γεώργιο Α. Παπανδρέου 

 

Μετά την παραίτηση του Κώστα Σημίτη από την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, τον 

Φεβρουάριο του 2004 , εκλέγεται πρόεδρος του κινήματος ο γιος του ΑΝΔΡΕΑ Γ. 

Παπανδρέου, και πρώην υπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου
117

, ως πρόεδρος του 

κόμματος με πανελλαδική ψηφοφορία, στην οποία ήταν και ο μόνος υποψήφιος. Στην 

ψηφοφορία ψήφισαν περισσότεροι από 1.000.000 μέλη και φίλοι του κόμματος. Με 

την εκλογή αυτή φάνηκε η διάθεση του όλου ΠΑΣΟΚ όλων των πολιτικών ρευμάτων 

να ακολουθούσουν αρχικά μια κοινή και ενωτική πορεία καθώς για τους μεν 

παλαιοκομματικούς ο Γεώργιος Α. Παπανδρέου σηματοδοτούσε το τέλος της εποχής 

Σημίτη και την «παλινόρθωση» των Παπανδρέου στο φυσικό τους χώρο αυτό της 

ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, για τους δε εκσυγχρονιστές αποτελούσε επί της ουσίας την 

συνεχεία των πολιτικών του Κώστα Σημίτη. 

 

Το ΠΑΣΟΚ κατά τις εκλογές του 2004 (Μάρτιος) και μετα απο σχεδόν 11 

χρονιά στο «τιμόνι» της δημόσιας εξουσίας (1993, 1996, 2000) χάνει τις εκλογές και 

περνά στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με ποσοστό 40,55 % και 117 έδρες 

(3.003.275 ψήφους -3,2% απο τις εκλογές του 2000). 

 

  Στις 16 Σεπτεμβρίου 2007 και παρα το γεγονος οτι προηγήθηκαν οι 

καταστροφικές πυρκαγιές στην Πελοπόννησο που ζημίωσαν πολιτικά την κυβέρνηση 

                                                           
116

 Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, (γεννήθηκε 31 Οκτωβρίου του 1955 στο Νησί Ημαθίας) είναι Έλληνας 

πολιτικός, μέλος της Βουλής των Ελλήνων για το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ). Κατά 

την παραμονή του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η Επαναστατική Οργάνωση 17 Νοεμβρίου, μια 

μεγάλη ελληνική ακροαριστερή και τρομοκρατική οργάνωση, από τις μεγαλ΄τυτερες εναπομεινάσες 

στην Ευρώπη, διαλύθηκε το 2002, και έξι ύποπτα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα συνελήφθησαν το 

2010. 
117

 Ο Γεώργιος Α. Παπανδρέου (γεννημένος 16, Ιουνίου 1952), είναι ένας Έλληνας πολιτικός που 

διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδα μετά τη νίκη του κόμματός του στη εθνικές εκλογές 2009. 

Διετέλεσε στο παρελθόν υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1988-1989 και 1994-1996) 

και Υπουργός Εξωτερικών 1999 - 2004.  

Μετά τον παππού του Γεωργίου Παπανδρέου και του πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν το τρίτο 

μέλος της οικογένειας Παπανδρέου που διετέλεσε Πρωθυπουργός της χώρας. Ο Παπανδρέου ήταν 

Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ) από τον Φεβρουάριο του 2004 έως 

το Μάρτιο του 2012, και Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, από τον Ιανουάριο του 2006. 

Παραιτήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2011 για να ανοίξει ο δρόμος για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας η 

οποία θα είχε ως στόχο της αντιμετώπιση του ελληνικού χρέους. 
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της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ για ακόμα μια φορά καλείται να ασκήσει 

κοινοβουλευτικό έλεγχο απο την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με ποσοστό 

38,1% και 102 έδρες (2.727.279 ψήφους -2,45%απο τις προηγούμενες εκλογές του 

2004).  

 

Την στιγμή αυτή και με δεδομένο την δεύτερη συνεχόμενη εκλογική ήττα με 

πρόεδρο τον Γιώργο Α. Παπανδρέου δημιουργείται ένα κλίμα εσωτερικής πόλωσης 

και έντασης απο την πρώτο στιγμή μετα την ανακοίνωση των ασφαλών 

αποτελεσμάτων. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητά ανανέωση της εμπιστοσύνης 

στο πρόσωπο του ενώ σχεδόν λίγη ώρα μετα το κορυφαιο στελεχος και μετεπειτα 

προεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελος Βενιζελος
118

 θετει θεμα ηγεσιας και ανακοινωνει 

και αυτος την υποψηφιοτητα του για την αρχηγια του κινηματος. Επίσης υποψήφιος 

στις εκλογές ανάδειξης προέδρου του κόμματος, που διεξήχθησαν στις 11 

Νοεμβρίου, ήταν και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Επανεξελέγη ο Γιώργος Παπανδρέου 

με ποσοστό 55% έναντι 38% του Ευάγγελου Βενιζέλου. 

 

Μετα την εκλογική ήττα του ΠΑΣΟΚ (2004) και το τέλος της μεγάλης 

εσωτερικής διαμάχης μεταξύ των παλαιών προεδρικών και των εκσυγχρονιστών, και 

με πρωτοβουλία του τότε πρόεδρου του κινήματος και πρώην πρωθυπουργού 

Γεωργίου Α. Παπανδρέου το ΠΑΣΟΚ ξεκινά την διαδικασία ανασυγκρότησης της 

παράταξης σε κάθε οργανωτικό επίπεδο (νομαρχιακό, περιφερειακό, πανελλαδικό) με 

καινοτόμες δράσεις όπως την συμμέτοχη του πολίτη και την χρήση νέων 

τεχνολογιών. 

 

4.4.6 Κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ 2009- Είσοδος της 

Ελλάδος στο μνημόνιο (Σχέδιο Στήριξης – Χρηματοδότησης 

της Ελληνικής Οικονομίας)  
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 Ο Ευάγγελος Βενιζέλος (γεννημένος 1 Ιανουαρίου, 1957) είναι Έλληνας πολιτικός, πρώην 

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδα από τις 17 Ιουνίου 2011 - 21 

Μαρτίου 2012. Είναι μέλος της Βουλής των Ελλήνων με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 

(ΠΑΣΟΚ) στην Α΄ εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Είναι καθηγητής του Συνταγματικού 

Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Στις 18 Μαρτίου 2012, ο Βενιζέλος εξελέγη ομόφωνα αντικαθιστώντας τον Γιώργο Παπανδρέου στην 

προεδρία του ΠΑΣΟΚ και οδήγεί το κόμμα εθνικές εκλογές του Μάη 2012, καθώς και του Ιουνίου 

2012. 
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Το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Οκτώβριου του 2009 επανέρχεται πανηγυρικά 

για τα δεδομένα της εποχής στην εξουσία λαμβάνοντας ποσοστό 43,92 % και 160 

έδρες (3.012.542 ψήφους +5,82% απο τις προηγούμενες εκλογές του 2007) στην 

βουλή και σχημάτισε αυτοδύναμη κυβέρνηση.  

 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα οι προεκλογικές εξαγγελίες του Γεωργίου 

Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ καλούνται να ανατραπούν αδρή λογά της δυσχερούς 

οικονομικής κατάστασης και υπογράφεται το πρώτο μνημόνιο οινομανής στήριξης 

της ελληνικής οικονομίας απο την λεγόμενη τρόικα (ευρωπαϊκή επιτροπή, ευρωπαϊκή 

κεντρική τράπεζα και διεθνές νομισματικό ταμείο). 

 

Αυτό συνέβη διότι το χρέος πλέον της χωράς ήταν υπέρογκο αγγίζοντας 

περίπου τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ το δημόσιο έλλειμμα άγγιζε το 15,4% του 

ΑΕΠ. Βάσει αυτών των στοιχείων οι αγορές οι όποιες έως τότε δάνειζαν με σχετικά 

χαμηλό επιτόκιο το ελληνικό κράτος αποφάσισαν να μην δανείσουν ξανά. 

 

Σε ένα κλίμα φορτισμένο και υπό την πίεση των αμέσων αποφάσεων η 

κυβέρνηση αποφασίζει να δανειστεί όχι πλέον απο τις αγορές αλλά απο χώρες και 

απο το διεθνές νομισματικό ταμείο. Τα ανταλλάγματα της οικονομικής στήριξης 

οδηγούν στα πλέον σκληρά μετρά λιτότητας των τελευταίων 35 ετών δημιουργώντας 

έντονες διαμαρτυρίες, αποπολιτικοποίηση του λάου και κοινωνική 

αποσταθεροποίηση.  

 

Από τις 11/11/2011 το ΠΑΣΟΚ με απόφαση του πρόεδρου του Γεωργίου 

Παπανδρέου και αναγνωρίζοντας τόσο τα λάθη όσο και την μέχρι τώρα ασκηθείσα 

πολιτική, συμμετέχει στην Κυβέρνηση συνεργασίας υπό του καθηγητού των 

οικονομικών επιστημών, επιτίμου διοικητού της Τράπεζας Ελλάδος και πρώην 

Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Λουκά Παπαδήμου
119

, η οποία 
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 Ο Λουκάς Παπαδήμος Δημήτριος (γεννημένος 11 Οκτωβρίου, 1947) είναι Έλληνας οικονομολόγος 

ο οποίος ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδα 2011 - 2012, ηγούμενος τυπικά αλλά όχι απολύτως και 

ουσιαστικά μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας στον απόηχο της κρίσης του ελληνικού χρέους. 

Ήταν προηγουμένως ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδα 1994 - 2002, πριν από την ανάληψη των 

καθηκόντων του ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 2002 - 2010. Είναι 

Επισκέπτης Καθηγητής της Δημόσιας Πολιτικής στο Kennedy School of Government του 

Πανεπιστημίου Harvard και είναι Senior Fellow στο Center for Financial Studies στο Πανεπιστήμιο 

της Φρανκφούρτης 
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συστάθηκε από τα δυο μεγάλα κόμματα με ευρεία στήριξη του ΠΑΣΟΚ για την 

εφαρμογή των πολιτικών λιτότητας.  

 

Το ΠΑΣΟΚ, καθώς χρεώνεται σχεδόν στο 100% την υπάρχουσα κρίση αλλά 

και τα λάθη συνολικά του πολιτικού συστήματος της χωράς απο ιδρύσεως του 

ελληνικού κράτους χάνει τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 λαμβάνοντας 13,18% 

(833.529 ΨΗΦΟΥΣ -30,74% απο τις προηγούμενες εκλογές του 2009) και τερματίζει 

τρίτο για πρώτο φορά μετα το 1974, πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ
120

 (16,78%) και τη Νέα 

Δημοκρατία (18,85%), εκλέγοντας μόλις 41 βουλευτές.  

 

Είναι η στιγμή που αρκετοί εκ των ιστορικών και πολιτικών αναλυτών 

σηματοδοτούν το τέλος της μεταπολίτευσης και την αρχή μιας περιόδου περιδίνησης 

της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ που αποτέλεσε για τους πολιτικούς επιστήμονες ένα πολύ 

ξεχωριστό κεφάλαιο ανάλυσης και προβληματισμού για τον τρόπο λειτουργιάς του 

πολιτικού συστήματος αλλά και για την διαχείριση της πολίτικης εξουσίας 

συρρικνώνεται με απότομο τρόπο. 

  

Στις επαναληπτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου, το ΠΑΣΟΚ. πήρε και πάλι την 

τρίτη θέση εκλέγοντας μόλις 33 βουλευτές και λαμβάνοντας το 12,3%(755.868 

ψήφους -0,9% απο τις προηγούμενες εκλογές του Μάιου 2012).Παρα το γεγονος οτι 

η δύναμη του ΠΑΣΟΚ τόσο οργανωτικά όσο και πολιτικά είναι σχεδόν 

υπερτριπλάσια απο αυτή του 2009, κρίνεται σκόπιμη η παρουσία του και η 

συμμέτοχη του στο τρίμερες κυβερνητικό σχήμα μαζί με την Νέα Δημοκρατία και 

την Δημοκρατική Αριστερά
121

, καθώς και αυτό αποτελεί κατά την γνώμη του 
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 Ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενιαίο κοινωνικό μέτωπο, που είναι γνωστή ως επί 

το πλείστον από το ακρωνύμιο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα αριστερό πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, 

ιδρύθηκε αρχικά ως συνασπισμός των αριστερών και ριζοσπαστικών αριστερών κομμάτων. 

Η συμμαχία αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα των ομάδων (δεκατρείς συνολικά) και ανεξάρτητους 

πολιτικούς χώρους  συμπεριλαμβανομένων των δημοκρατικών σοσιαλιστών και πράσινων, αριστερές 

ομάδες, καθώς και μαοϊκούς, τροτσκιστικούς, και ευρωκομμουνιστικούς οργανισμούς. Επικεφαλής της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του είναι ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του Συνασπισμού, ο οποίος είναι και 

Η μεγαλύτερη συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2012 έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στη 

Βουλή των Ελλήνων και το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης. 
121

 Η Δημοκρατική Αριστερά είναι ένα δημοκρατικό σοσιαλιστικό και σοσιαλδημοκρατικό πολιτικό 

κόμμα στην Ελλάδα, το έβδομο μεγαλύτερο κατά σειρά σε αριθμό ψήφων βάσει των τελευταίων 

εκλογών του Ιουνίου του 2012. Η Δημοκρατική Αριστερά ιδρύθηκε στις 27 Ιουνίου 2010, όταν η  

Ανανεωτική Πτέρυγα του Συνασπισμού, με βασικούς πρωταγωνιστές τους βουλευτές Φώτη Κουβέλη, 

Θανάση Λεβέντη, Νίκο Τσούκαλη και Γρηγόρη Ψαριανό – αποχώρησαν από το 6
ο
 Συνέδριο του 

Συνασπισμού. Ενώθηκαν με περισσότερα από 550 άτομα και κατά το πρώτο συνέδριο της 

Δημοκρατικής Αριστεράς που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2011, εξελέγη ο 
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αρχηγού του Ευάγγελου Βενιζέλου αλλά και πολλών μέχρι πρότινος αντιπάλων 

εθνική και θεσμική εγγύηση της λειτουργιάς του κράτους. 

Στόχος του νέου κυβερνητικού σχήματος θα αποτελούσε η 

επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου με σκοπό την απόλυση των δυσβάστακτων 

όρων που επεβλήθησαν. Πρωθυπουργός ορκίστηκε με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και 

της Δημοκρατικής Αριστεράς (πρόεδρος Κουβέλης Φώτιος) ο πρόεδρος της Ν.Δ., 

Αντώνης Σαμαράς. 

 

4.4.7 Νεολαία ΠΑΣΟΚ 

 

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ, μια απο τις πλέον σημαντικές οργανώσεις στον χώρο 

των πολιτικών νεολαιών με κατακτήσεις στην πορεία της δημοκρατικής συμμετοχής 

των φοιτητών στα δρώμενα της ακαδημαϊκής κοινότητας αποτελεί την πολιτική 

οργάνωση που «συγγενεύει» με το ΠΑΣΟΚ αναπόσπαστο ηθικά και πολιτικά αλλά 

όχι αμιγώς οργανωτικά μέρος της αποτελεί η ΠΑΣΠ
122

 (Πανελλήνια Αγωνιστική 

Σπουδαστική Παράταξη) ενώ την ιδία στιγμή η Νεολαία ΠΑΣΟΚ αποτελεί ιστορικό 

μέλος της ECOSY για την οποία έγινε σχετική αναφορά παραπάνω. 

 

4.4.8 Πολιτικά Ρεύματα εντός ΠΑΣΟΚ 

 

                                                                                                                                                        

Φώτης Κουβέλης ως Πρόεδρος. Η δημοκρατική Αριστερά μετά και τις εκλογές του Ιουνίου 2012 

συμμετέχει με ψήφο εμπιστοσύνης στην τριμερή κυβέρνηση υπό την Πρωθυπουργία του Αντω΄νη 

Σαμαρά. 
122

http://www.paspidea.gr/new/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=63 

(Επίσημη Ιστοσελίδα της Π.Α.Σ.Π. στο διαδίκτυο). Αναφορά της οργάνωσης σχετικά με την ιστορία 

της: « Κατά την μεταπολιτευτική περίοδο η διατύπωση των αρχών της 3ης Σεπτέμβρη 1974 από τον 

Ανδρέα Παπανδρέου προκάλεσε τη συγκρότηση μαζικού κινήματος φοιτητών με την ονομασία «Φίλοι 

Ανδρέα Παπανδρέου». Αργότερα (1975) μετεξελίχθηκε στην Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική 

Παράταξη (ΠΑΣΠ). Η αριστερή πολιτική που ακολούθησε με βάση τις αρχές της δημόσιας και δωρεάν 

παιδείας στα πλαίσια ενός δημοκρατικού πανεπιστημίου οδήγησαν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να την 

αποκαλεί «Αριστερά της Αριστεράς». Οι ριζοσπαστικές και ουσιαστικές προτάσεις της ΠΑΣΠ 

προκάλεσαν μεταρρύθμιση στον χώρο των ΑΕΙ και αποτέλεσαν τη βάση του Ν. 1268/82 που καταχώρησε 

την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και τα όργανα συνδιοίκησης.  

Το 1992 η ΠΑΣΠ αντιστάθηκε στο Νόμο Σουφλιά που προσπάθησε να ακυρώσει τις κατακτήσεις των 

φοιτητών και πρωταγωνίστησε στη μάχη που έδωσε τότε στο σύνολό του το μαθητικό και φοιτητικό 

κίνημα. Η ΠΑΣΠ συνεπής στις θέσεις της απέδειξε την πολιτική της αυτοτέλεια, όταν 

το 1995 αντιτάχθηκε στην "Βιβλιοκάρτα" αλλά και αργότερα όταν άρχισε γόνιμη κριτική στο Νόμο 

Αρσένη. H ΠΑΣΠ συμμετείχε ενεργά στις καταλήψεις του Μαΐου-Ιουνίου 2006 και του Ιανουαρίου 

Μαρτίου 2007 ενάντια στη αναθεώρηση του άρθρου 16 και στο νέο νόμο-πλαίσιο». 

 

http://www.paspidea.gr/new/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=63
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Ο καθηγητής του τμήματος πολιτικών επιστημών Μιχάλης Σπουρδαλάκης
123

 

τοποθετεί σε τρείς κατηγορίες τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ . Η τυπολογία του 

είναι σε γενικές γραμμές, αλλά δεν γίνεται απ όλους αποδεκτή. 

 

 Οι σοσιαλιστές της αριστεράς. Αυτή την πρώτη κατηγορία κατέχουν μέλη του 

ΠΑΚ, μια νεολαία που πρωταγωνίστησε στον αγώνα κατά της Χούντας και 

στα επεισόδια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, πρώην μέλη του ΕΑΜ και του 

ΕΛΑΣ και γενικότερα οι μεγάλες μάζες που ασπάστηκαν καθαρά 

ριζοσπαστικές ιδεολογίες και απόψεις και που συγκροτούσαν την κομματική 

βάση του ΠΑΣΟΚ. Η πιο σοσιαλιστική ομάδα μέσα στο ΠΑΣΟΚ που έχει 

υπάρξει μέχρι στιγμής έχει το προσωνύμιο «η Αριστερά της Αριστεράς». Η 

ομάδα αυτή των σοσιαλιστών πίστευε ακράδαντα στον μετασχηματισμό της 

ελληνικής κοινωνίας, στην εθνικοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων, στο 

τέλος της εξάρτησης μας σαν χώρα από τις ΗΠΑ, στην παραδειγματική 

τιμωρία των χουντικών και σε μία επιθετική εξωτερική πολιτική. 

 

 Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή των εκσυγχρονιστών ή μεταρρυθμιστών 

σοσιαλδημοκρατών. Τέτοια στελέχη είναι ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας 

Σημίτης. Ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και διανοούμενοι, ανήκαν στα μεσαία 

και ανώτερα στρώματα. Πίστευαν στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της 

Ελλάδας και σε μία γενικά μετριοπαθή και σοσιαλδημοκρατική πολιτική. 
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 Ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Μιχάλης Σπουρδαλάκης, σπούδασε και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε πανεπιστήμια του 

Καναδά. Από το 1991 διδάσκει πολιτική κοινωνιολογία στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 

Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

στέφονται γύρω από ζητήματα της θεωρίας των πολιτικών κομμάτων, ελληνικής πολιτικής, θεωριών 

του κράτους, ευρωπαϊκής αριστεράς καθώς και μιας σειράς ζητημάτων που προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα των μετασχηματισμών που σημειώνονται στο πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης. Είναι 

μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και μέλος της συντακτικής ομάδας του Socialist 

Register (London, Merlin Press). 

Είναι συγγραφέας ανάμεσα σε άλλα των The Rise of the Greek Socialist Party, London, Routledge, 

1988, Λαϊκισμός και πολιτική, (με τους Ν. Μουζέλη, Θ. Λίποβατς), Γνώση, 1989, Για την θεωρία και 

τη μελέτη των πολιτικών κομμάτων, Εξάντας, 1990, Τα Καταστατικά των Πολιτικών Κομμάτων, (με 

τον Γ. Παπαδημητρίου), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1994, ΠΑΣΟΚ, Kόμμα - Κράτος - Κοινωνία, 

Αθήνα, Εκδ. Πατάκης, 1998, Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Προκλήσεις και προοπτικές, Αθήνα, 

2001. 
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 Η τρίτη και τελευταία κατηγορία είναι οι «παλαιοκομματικοί» ή παλιοί 

βενιζελικοί και παλιοί φιλελεύθεροι. Τέτοια στελέχη ήταν ο Αγαμέμνων 

Κουτσόγιωργας. Κεντρογενείς με σημεία αναφοράς τον Ελευθέριο Βενιζέλο, 

τον Νικόλαο Πλαστήρα και τον Γεώργιο Παπανδρέου. Φανατικά αντιδεξιοί 

αλλά και αντικομουνιστές, είχαν μεγάλες ικανότητες στην απόκτηση και 

διατήρηση της εξουσίας. Γίνονταν συνεχώς στόχος κριτικής για λαϊκισμό (από 

τους εκσυγχρονιστές) και για πολιτικαντισμό (από τους αριστερούς), όμως χωρίς 

αυτούς πολύ δύσκολα θα έφτανε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. 

 

 

4.4.9 «Το Βρώμικο 89» - Υπόθεση Κοσκωτά – Ειδικό 

Δικαστήριο 

 

Στις 7 Ιουλιου 1989 144 βουλευτες της Νεας Δημοκρατιας υπο την ηγεσια του 

Κωνσταντινου Μητσοτακη
124

 κατεθεσαν προταση κατα του Πρωθυπουργου Ανδρεα 

Γ. Παπανδρεου και αλλων πεντε στελεχων της κυβερνησης του ΠΑΣΟΚ για 

παραβαση του νομου περι ευθυνης υπουργων. Την προταση αυτη υποστηριξαν οι 

βουλευτες του ενιαιου συνασπισμου
125

 στην βουλη και ετσι αποφαιστηκε στις 18 

Ιουλιου απο την ολομελεια του κοινοβουλιου η παραπομπη των κατηγορουμενων σε 
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 Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης (γεννημένος 18 Οκτωβρίου του 1918), είναι Έλληνας πολιτικός και 

πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος. Γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης, σε μια πολιτική οικογένεια 

όπου ο πατέρας και οι παππούδες του ήταν μέλη του κοινοβουλίου, και ο μεγάλος φιλελεύθερος 

ηγέτης Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν ο θείος του . 

Εξελέγη στη Βουλή των Ελλήνων για πρώτη φορά το 1946, με το Φιλελεύθερο Κόμμα στη πατρίδα 

του τον νομό Χανίων, Κρήτης. Ακολουθώντας την στάση του μεγαλύτερου μέρους του Φιλελεύθερου 

Κόμματος εντάσεται στην Ένωση Κέντρου. Αλλά το 1965 με μια ομάδα  διαφωνούντων γνωστή και 

ως  Αποστάτες κατά τα Ιουλιανά του 1965 επτυγχάνει την τυπική αλλά όχι ουσιαστική πτώση του 

Γεωργίου Παπανδρέου και της δημοκρατικής νομιμοποίησης που είχε η κυβέρνηση της Ένωσης 

Κέντρου.  

Ο Μητσοτάκης το 1984 σε εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Νέας 

Δημοκρατίας μετά και την παραίτηση του απερχόμενου Προέδρου Ευάγγελου Αβέρωφ, νικά τον 

συνηποψήφιο του Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο (μετέπειτα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας)και 

γίνεται ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αυτός και ο Ανδρέας Παπανδρέου, κυριαρχούν 

στην ελληνική πολιτική σκηνή για την επόμενη δεκαετία. η αμοιβαία αντιπάθεια τους χρονολογείται 

από την πτώση της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου το 1965. 
125

 Ο Ενιαίος Συνασπισμός  ή αλλιώς Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου ήταν η μόνη και 

πρώτη προσπάθεια της Αριστεράς στην σύγχρονη μεταπολιτευτική ιστορία να συγκροτήσει ένα κοινό 

μέτωπο με ψευδεπίγραφο στόχο και τελικά με αποτυχημένο όχι μόνο αποτέλεσμα αλλά και πορεία εν 

έτι 1989. Συμμετείχε κατά παράδοξο τρόπο κυρίως για την πορεία του κομμουνιστικού κινήματος στην 

Ελλάδα σε συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία Μητσοτάκη με μοναδικό σκοπό την 

άρση της ασυλίας του Ανδρέα Γ. Παπανδρέου και την παραπομπή του, αλλά και στην «αναγκαστική» 

λόγω της συνταγματικής ιδιότητος της, οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Ζολώτα. 



 

[92] 

 

12μελη προανακριτικη επιτροπη για να διερευνυθουν τυχον ευθυνες κατα το 

σκανδαλο Κοσκωτα. 

 

Στις 21 Σεπτεμβριου 1989  η βουλη των Ελληνων κατα πλειοψηφια σε ενα 

παγκοσμιο φαινομενο στα πολιτικα χρονικα οπου η αριστερα και η δεξια 

συμπραττουν, αποφασιζει την παραπομπη του προεδρου του ΠΑΣΟΚ και πρωην 

Πρωθυπουργου Ανδρεα Παπανδρεου στο ειδικο δικαστηριο  για την υποθεση των 

τηλεφωνικων υποκλοπων, κατηγορουμενος για ηθικη αυτουργια κατ εξακολουθηση 

και παραβιαση της προφορικης συνομιλιας κατα τις τηλεφωνικες συνδιαλεξεις. Μαζι 

του παραπεμφθηκαν ο πρωην αρχηγος της ΕΥΠ Κωστας Τσιμας και ο πρωην 

διοικητης του ΟΤΕ Θεοφανης Τομπρας. 

 

Η πολιτικη ανωμαλια της εποχης και ο πολεμος στο προσωπο του Ανδρεα 

Παπανδρεου δεν σταματα σε αυτο το σημειο. Στις 27 Σεπτεμβριου 1988, η βουλη 

αποφασιζει να παραπεμψει εκ νεου στο ειδικο δικαστηριο για το σκανδαλο Κοσκωτα, 

τον Ανδρεα Παπανδρεου μαζι τους υπουργους Αγαμεμνονα Κουτσογιωργα
126

, 

Γεωργιο Πετσο
127

, Παναγιωτη Ρουμελιωτη
128

 και Δημητρη Τσοβολα. η παραπομπη 

συμπιπτει με την δολοφονια απο την τρομοκρατικη οργανωση 17 νοεμβρη του 

βουλευτη της Νεας Δημοκρατιας Παυλου Μπακογιαννη
129

. 
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 Ο Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας  (1922 - 18 Απριλίου, 1991), ήταν Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός. 

Ως στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κουτσόγιωργας αναδειχθηκε ως το πιο ισχυρό 

μέλος του υπουργικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια του 1981-1989 της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, και 

θεωρήθηκεαπό πολλούς η «επόμενη ημέρα» στο κίνημα.. Ενεπλάκει στο σκάνδαλο Κοσκωτά υπό την 

πολιτική ιδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης, προσήχθη ενώπιον ειδικού δικαστηρίου όμως υπό την 

φώρτιση των στιγμών και το τεταμένο κλίμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατέρρευσε στην 

αίθουσα του δικαστηρίου στις 11 Απριλίου 1991 και πέθανε μία εβδομάδα αργότερα. 
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 Ο Γεώργιος Πέτσος (γεννήθηκε το 1947) υπήρξε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Υφυπουργός Εθνικής 

Άμυνας υπέυθυνος για θέματα που αφορούσαν την πολεμική βιομηχανία της χώρας. Επίσης υπήρξε 

Υφυπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών, 

Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Στις 8 Μαίου 1989 

απείλεται η ζωή του μετά από τρομοκρατική επίθεση εναντίον του από την 17 Νοέμβρη. Αποτελεί και 

αυτός κατηγορούμενος για το Σκάνδαλο Κοσκωτά. 
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 Ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης (γεννήθηκε το 1947) είναι οικονομολόγος και συγγραφέας. Είναι 

καθηγητής στο Κέντρο Σύγχρονων Οικονομικών Μεθόδων στο Παρίσι, στην École des Hautes Études 

en Sciences Sociales και στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών στην Αθήνα. Έχει 

διατελέσει επι κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ανδρέα Παπανδρέου τόσο Υπουργός Εμπορίου όσο και 

Εθνικής Οικονομίας Επίσης διετέλεσε Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1989 οπότε και 

απέφυγε την δικαστική οδο καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνήθηκε να άρει την ασυλία του.΄Τα 

τελευταία χρόνια είναι επίσημος εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
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 Ο Παύλος Μπακογιάννης (1935, - 26 Σεπ. 1989) ήταν ένας φιλελεύθερος Έλληνας πολιτικός ο 

οποίος ήταν γνωστός για τις εκπομπές του κατά την ελληνική στρατιωτική δικτατορία 1967-1974 στο 

ραδιόφωνο Bayerische Rundfunk. Πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στη μπροστινή είσοδο του γραφείου 

του το 1989 από τα μέλη της ριζοσπαστικής μαρξιστικής ομάδας «17 Νοέμβρη» (17Ν). Ο 
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Διαφοροι εκδοτικοι οργανισμοι συμμετεχωντας στον πολεμο κατα του ιδρυτη 

του ΠΑΣΟΚ και επιρεασμενοι απο τα δεδομενα της εκρηκτικης εκεινη περιοδου 

αφηνουν σχεδον εμφανεις υπονοιες σχεση του πρωην πρωθυπουργου με την 

τρομοκρατικη οργανωση.  

 

Στις 11 Μαρτιου 1991 ξεκινα η δικη των δικων οπως αποκαλεστηκε απο 

πολλους δημοσιογραφους του εσωτερικου και του εξωτερικου. ο Ανδρεας 

Παπανδρεου δεν εμφανιζεται στο εδωλιο του κατηγορουμενου και απαντα μεσω 

γραπτων υπομνηματων. Επισης ο πρωην υπουργος Παναγιωτης Ρουμελιωτης δεν 

παρευρισκετε και δεν δικαζετε καθως το ευρωπαϊκο κοινοβουλιο μελος του οποιου 

ηταν την εποχη της δικης αρνηθηκε να αρει την βουλευτικη του ασυλια. 

 

 Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρίσκονται οι Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας,  

Γεώργιος Πέτσος και  Δημήτρης Τσοβόλας. το ειδικο δικαστηριο, , αποτελειτο απο 

13 αρεοπαγιτες και προεδρους εφετων υπο την προεδρια του προεδρου του αρειου 

παγου, Βασιλη Κοκκινου
130

. Ρόλο εισαγγελέα ή αλλιώς δημόσιου κατήγορου 

κατείχαν οι βουλευτές Νίκος Κωνσταντόπουλος
131

, Νίκος Κατσαρός και Κώστας 

Κωνσταντινίδης.  

 

Τον Απρίλιο του 1991 συνταράσσετε η ελληνική κοινωνία αλλά και ο 

παγκόσμιος τύπος που παρακολουθούσε την μεγάλη αυτή δίκη όταν ο Αγαμέμνων 

                                                                                                                                                        

Μπακογιάννης ήταν μέλος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία, κατά τη στιγμή της 

δολοφονίας του, ήταν επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Βουλή των Ελλήνων. 
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 Ο Βασίλειος Κόκκινος γεννήθηκε στην Αταλάντη το 1929 και 

σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εισήλθε στον Δικαστικό Κλάδο με διαγωνισμό το έτος 

1956. Προήχθη κατ’ απόλυτη εκλογή το 1969 στο βαθμό του προέδρου Πρωτοδικών, το 1973 στον 

βαθμό του Εφέτη, και το 1979 στο βαθμό του Αρεοπαγίτη. Παράλληλα με τα δικαστικά του 

καθήκοντα του ανατέθηκαν και καθήκοντα Υπηρεσιακού Δημάρχου Ναυπλίου, μετά την 

μεταπολίτευση του 1974 , για ένα περίπου έτος. Διετέλεσε προϊστάμενος των υπηρεσιών του 

Πρωτοδικείου Αθηνών ως εφέτης τα έτη 1977-79. Προήχθη στο βαθμό του Προέδρου του Αρείου 

Πάγου τον Ιούλιο του 1990, διετέλεσε δε   Πρόεδρος τούτου  από το 1990 έως τον Ιούνιο του 1996. 

Ήταν Πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου του Αρθρ.86 Παρ.1 του Συντάγματος κατά την εκδίκαση της 

υπόθεσης της Τράπεζας Κρήτης το 1991.  
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 Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος (γεννημένος 8 Ιουνίου, 1942) είναι Έλληνας πολιτικός, μέλος της 

Βουλής των Ελλήνων και πρώην πρόεδρος της αριστερής πτέρυγας του Συνασπισμού. Την ίδια χρονιά, 

εξελέγη μέλος του κοινοβουλίου και υπηρέτησε ως Υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση 

συνασπισμού του Τζαννής Τζαννετάκης, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η ασυνήθιστη αριστερά-

συντηρητική συμμαχία, συν το γεγονός ότι Κωνσταντόπουλος ήταν ένας από τους δικηγόρους δίωξης 

κατά τις δίκες του Ανδρέα Παπανδρέου και πολλοί άλλοι από τους πρώην συντρόφους του ΠΑΣΟΚ, 

έκανε ΣΥΝ και προσωπικά στόχους Κωνσταντόπουλος σοβαρής κριτικής. 
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Κουτσόγιωργας πρώην αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ έπειτα από 

εγκεφαλικό επεισόδιο αφήνει την τελευταία του πνοή.  

 

Συμφώνα με τα όσα γραφτήκαν στον τύπο την περίοδο εκείνη αλλά και βάσει 

των μαρτυρικών καταθέσεων απεδείχθη πως δεν στοιχειοθετούνταν ευθύνες κατά του 

πρώην πρωθυπουργού ενώ συχνά αποκαλύπτονταν πως οι μαρτυρίες ήταν 

αντιφατικές. 

  

Μετά από πολύωρες καταθέσεις και απολογίες στις 16 Ιανουαρίου 1992 το 

ειδικό δικαστήριο με ψήφους 7 προς 6 κήρυξε τον πρώην Πρωθυπουργό και Αρχηγό 

του ΠΑΣΟΚ αθώο, ενώ στον πρώην Υπουργό Τσοβόλα Δημήτρη επιβλήθηκε ποινή 

φυλάκισης δυόμισι ετών και τριετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και στον 

Γεώργιο Πέτσο φυλάκιση δέκα μηνών και διετή στέρηση των πολιτικών του 

δικαιωμάτων. 

 

Στις 15 Μαΐου 1992 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων ανεστάλη η δίωξη 

κατά του Ανδρέα Παπανδρέου για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Στη 

σχετική ψηφοφορία, από την οποία απουσίαζαν το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, 117 

βουλευτές ψήφισαν υπέρ της αναστολής, 24 κατά και 3 δήλωσαν «παρών». 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Παρατίθεται πίνακας με την εξέλιξη των Αριστερών & Δεξιών πεποιθήσεων στην 

Ελλάδα. 
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Ο πίνακας παρακάτω παρουσιάζει στο έοτς 2003 πως ψηφίζουν ιδεολογικά 

ώστε να παρουσιαστεί παρακάτω πίνακας από έρευνα του ίδιου έτους οι απόψεις επί 

συγκεκριμένων ζητημάτων πως αντιδρούν ανάλογα με τις ιδεολογικές τους απόψεις. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

  Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτύπωση της 

προοπτικής που έδωσε ως πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό ρεύμα η 

Σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη όχι μόνο. Μέσα από την ανάλυση του διατυπώθηκε 

για πρώτη φορά, κατά πόσο ήταν σε θέση μέσα από τους διαχρονικούς εκφραστές της 

να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα, διαπιστώνεται κατά πόσο η ίδια η Ευρώπη 

μέσα από την μεταβολή της κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα μεταβλήθηκε από 

αυτό το κίνημα αλλά και σε ποιό βαθμό το μέλλον διαγράφεται ευοίωνο ή δυσοίωνο 

για τον σοσιαλισμό σε μια Ευρώπη που μονίμως φθείρεται. 

 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας αναλύθηκαν όροι όπως σοσιαλδημοκρατία 

αλλά και παγκοσμιοποίηση πλέον σημαντικοί και επίκαιροι στις μέρες μας. Μέσα 

από αυτές τις έννοιες αναλύθηκαν η ιστορική διαδρομή αλλά και οι εκφραστές αυτών 
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των εννοιών καθώς και το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξαν για να περούν την τελική 

μορφή τους σήμερα. 

 

Περαιτέρω αναλύθηκαν και οι έννοιες: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα αλλά και ECOSY και 

Εργατικό Κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου για να αποδοθεί μια ολοκληρωμένη 

οπτική της δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό χώρο έως και την σημερινή εποχή και πως 

ο σοσιαλισμός είναι μέρος αυτού του συστήματος. Καταγράφηκε η ιστορική 

διαδρομή και πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα για την κάθε έννοια αλλά και ποιοι 

άνθρωποι έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο για την διαμόρφωση αλλά και την διάδοση 

της κάθε έννοιας ξεχωριστά.  

 

Ακόμη έγινε εκτενής παρουσίαση των μεγαλύτερων σοσιαλδημοκρατικών 

κομμάτων της Ευρώπης που είναι της Γαλλίας, της Γερμανίας της Ελλάδας αλλά και 

της Σουηδίας. Μέσα από την ανάλυση και την πορεία όλων αυτών των σημαντικών 

σοσιαλιστικών κομμάτων βγαίνει το συμπέρασμα ότι έντονα επηρεάστηκαν όλα από 

το γερμανικό μοντέλο και αυτό είναι που έχει καθιερωθεί και έχει καθορίσει τη δομή 

αλλά και τον τρόπο λειτουργίας των σημερινών τελικών μορφών  των τεσσάρων 

μεγαλύτερων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Κατά βάση στηρίζονται στη 

πλειοψηφία τους στον Μαρξισμό και κινούνται όλα στο ίδιο επίπεδο. 

 

Στις μέρες μας τα περισσότερα εν ευρωπει κόμματα της κεντροαριστεράς 

αντιμετωπίζουν το ίδιο επίπεδο προκλήσεων. Πέραν αυτού εύκολα γίνεται σαφές πως 

οι χώρες της ΕΕ. Διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από αντίστοιχες ενώσεις κρατών 

οικονομικού κυρίως χαρακτήρα βάση οικονομικών κοινωνικών και πολιτικών 

χαρακτηριστικών.  

 

Μια πολιτική κουλτούρα στην οποία τα κόμματα που προέρχονται από το  

σοσιαλδημοκρατικό κίνημα έχουν τη θέση τους, ένα νομικό σύστημα  

αγκυροβολημένο  στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα και στην οικονομική 

δημοκρατία. Το άλφα και το ωμέγα σε αυτή την προσπάθεια θα μπορούσε να είναι ο 

ίδιος ο ορισμός της σοσιαλδημοκρατίας, ο μετασχηματισμός του ανταγωνιζόμενου 

ιδιωτικού κεφαλαίου σε ένα ενιαίο συλλογικό κεφάλαιο. 
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