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Κοινωνικό κράηος: από ηην επικοσρική, ζηη ρσθμιζηική λειηοσργία. 

 

Μαρία Μπαθαλούκοσ, σποψήθια διδάκηωρ Πανηείοσ Παν/μίοσ, ΜΓΔ Γημοζίοσ 

Γικαίοσ. 

 

 Σηνηρείν ηεο λέαο δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο φπσο έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, είλαη ε ππνβάζκηζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο, πνπ βηψλνπλ ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο δπηηθέο θνηλσλίεο. Σην 

πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε  θξαηηθή εμνπζία θαίλεηαη λα ράλεη ηελ θπξηαξρία 

ηεο ζηνλ δεκφζην ρψξν θαη πξνζαξκφδεηαη ζηνπο άηππνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηνλ 

ηδησηηθφ ρψξν θαη ηελ αγνξά. Έηζη, ε έλλνηα ηεο «θπβέξλεζεο»  ζπγθαζνξίδεηαη πξνο 

ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη απνξξέεη απφ παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

θαηλφκελν παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Γηακέζνπ ηεο νξγάλσζεο δηθηχσλ 

(networking) πξνσζνχληαη θαη επηθξαηνχλ ηδησηηθά κνξθψκαηα επί ησλ 

παξαδνζηαθψλ δεκφζησλ ζεζκψλ, ηα νπνία πξνζηδηάδνπλ ζηελ αγνξαία 

απηνξπζκηζηηθή δηαδηθαζία. Ζ έλλνηα ηνπ new public management
1
 έρεη εηζέιζεη ζηε 

δεκφζηα ζθαίξα θαη πξεζβεχεη ηελ πηνζέηεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα ησλ λφκσλ θαη 

ησλ κεζφδσλ ηεο αγνξάο. Με απνηέιεζκα, λα δεκηνπξγείηαη αληίθηππν ζηελ έλλνηα 

ηεο «θπβέξλεζεο» ε νπνία δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηε «δηαθπβέξλεζε», ελψ ην θξάηνο 

παχεη λα είλαη θπξίαξρν θαη κεηεμειίζζεηαη ζε θξάηνο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ 

επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο. Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ 

πξφθεηηαη γηα έλα πεδίν εμνπζίαο κε άμνλα ηελ αγνξά, ππφ ηε δηάζηαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, είλαη επφκελν σο γεληθφ ζπκθέξνλ λα λνείηαη ε νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα, σο βάζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, φπσο ηελ επηβάιιεη ε 

παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά.         

 Σε κηα  ηέηνηα ζπλζήθε φπνπ ην θξάηνο ιεηηνπξγεί κε ηελ έλλνηα ηεο 

δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία ππνδειψλεη ηε δηάρπζε ηεο πνιηηηθήο απφθαζεο θαη ηεο 

πνιηηηθήο επζχλεο ζε έλα ρψξν πνπ δελ κπνξεί λα νξηζηεί νχηε πνιηηηθά, νχηε λνκηθά 

                                                           
1
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κε ζαθήλεηα
2
, ε ζέζε ηεο δεκνθξαηίαο αιιάδεη, δελ πξαγκαηψλεηαη πιένλ κέζα απφ 

ηηο θιαζηθέο ζπληαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά κέζα απφ ηελ δηαπεξαηφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ
3
. Αθφκε θαη  ην ίδην ην Σχληαγκα, ζε έλα πνιπθεληξηθφ ζχζηεκα φπσο 

είλαη ε θνηλσλία ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ηείλεη λα αιιάμεη, επηρεηξψληαο 

λα δηακνξθσζεί θαηά ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε λα αληαλαθιά ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ 

επηηάζζεη ε ζχγρξνλε νηθνλνκία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε παξαγσγή ηεο πνιηηηθήο 

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ θιαζηθή δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

κνξθή ππεξεζληθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκθσληψλ ην θξάηνο δελ δηαζέηεη πιένλ 

πξσηεχνληα ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Με απνηέιεζκα ν ξφινο ηνπ Σπληάγκαηνο 

λα πεξηνξίδεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ ζε έλα ππνζχζηεκα πνπ αθνξά κφλν ηνπο πνιηηηθνχο 

ζεζκνχο θαη φρη πηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο
4
. Σε απηφ ην λέν ζθεληθφ παξαηεξείηαη 

εχινγα αιιαγή επίζεο ζηε ζεψξεζε ηνπ πνιίηε σο έλλνηαο αιιά θαη σο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο ην δεκφζην management αληηκεησπίδεη ηνλ πνιίηε σο πειάηε 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ
5
. Ο πνιίηεο αληηκεησπίδεηαη σο σθεινχκελνο-θαηαλαισηήο 

πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη αλάκεζα ζε ππεξεζίεο, αλάινγα κε ηελ 

αγνξαζηηθή ηνπ δχλακε.        

 Τελ ζηηγκή φκσο πνπ ε παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά ππέζηε  απφ ην 2007 έλα 

ηζρπξφ ρηχπεκα, πνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή χθεζε, αλαπφθεπθηα 

εγείξνληαη εξσηήκαηα γηα ηελ «Απνηπρία ηεο Αγνξάο
6
» θαζψο θαίλεηαη ην 

θηιειεχζεξν θξάηνο λα αδπλαηεί πιένλ λα δηαρεηξηζηεί ηελ απηνξξπζκηδφκελε αγνξά 

παξφιν πνπ έρεη πεξηνξίζεη ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ, ηνλ νπνίν ζεσξνχζε εκπφδην 

απφ ην 1970 φηαλ απνθάζηζε πσο νπνηαδήπνηε θξαηηθή παξέκβαζε δελ ζα σθειήζεη 

                                                           
2
 K.-H. Ladeur, Globalisation and the Conversion of Democracy to Polycentric 

Networks: Can Democracy Survive the End of the Nation-State?, European University Institute, 

Florence, Department of Law, EUI Working Paper Law No 2003/4, pg 17.  

Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/199/law03-4.pdf?sequence=1. 
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ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεηξειατθήο θξίζεο
7
. Σε αληίζεζε φκσο κε ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαηά ηελ νπνία ε πιήξεο απνξξχζκηζε είρε εκθαλίζεη 

εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, ζήκεξα ε ηξέρνπζα νηθνλνκία ζηεξείηαη αλάπηπμεο θαη 

πξννπηηθήο πξνφδνπ. Με απνηέιεζκα ε νηθνλνκηθή θξίζε λα κεηεμειίζζεηαη ζε 

«θξίζε ρξένπο» κε εκθαλείο επηπηψζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν. Σηνλ απνινγηζκφ ηεο 

θξίζεο απηήο, ην θνηλσληθφ θξάηνο ππέζηε ηε ζεκαληηθφηεξε ππνβάζκηζε, απέηπρε 

λα απνξξνθήζεη ηηο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο θαη «ζπζηάζηεθε» γηα ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. Παξάιιεια, φκσο δελ δηεπθφιπλε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

θεθαιαίνπ, ε αγνξαζηηθή δχλακε απνδπλακψζεθε θαη ε ηζνξξνπία ηεο νηθνλνκίαο 

αλεηξάπε.          

   Σε απηφ ην πιαίζην ηίζεηαη ην εξψηεκα κήπσο ζα έπξεπε ε ιεηηνπξγία ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο λα εηδσζεί μαλά απφ ηελ αξρή, νχησο ψζηε λα δηεξεπλεζεί αλ 

δχλαηαη λα κεηαζρεκαηηζηεί ε κέρξη ηψξα ζρέζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ θξάηνπο ζην 

θηιειεχζεξν ζχζηεκα. Να εηδσζεί δειαδή ε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο απφ 

κηα άιιε νπηηθή γσλία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Να εμεηαζζεί αλ θαη ζε πνην βαζκφ  νη παξνρέο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 

δελ είλαη κφλνλ ην «πιεφλαζκα» ηεο αλάπηπμεο
8
, πνπ κπνξεί, ρσξίο πξφβιεκα λα 

δηαλεκεζεί – φπσο γίλεηαη δεθηφ ζηελ θιαζηθή ζεψξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο -  

αιιά, αληίζεηα, είλαη ε πξνυπφζεζε γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο κηαο 

απηνηξνθνδνηνχκελεο αλάπηπμεο. Να απεκπιαθεί ελδερνκέλσο ην θνηλσληθφ θξάηνο 

απφ ηνλ επηθνπξηθφ ηνπ ξφιν πνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ αδπλάησλ, φπνπ 

σο αδύλαηνη πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ πνπ απνηπγράλνπλ λα αδξάμνπλ 

ηελ επθαηξία ηεο «θαληαζηαθήο» ίζεο επθαηξίαο πνπ πξνζέθεξε ε Διεχζεξε Αγνξά 

κε ζηφρν ηελ απνξξφθεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ θνηλσληθή εηξήλε. 

Μήπσο, αλ αλαηξαπεί ε πξνηεξαηφηεηα πνπ δίδεηαη ζηνλ θηιειεπζεξηζκφ θαη 

αλαπηπρζεί κηα ηζφηηκε ζρέζε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ νηθνλνκία θαη ην θξάηνο, 

                                                           
7
 Σηα ηέιε ηνπ 1970 κε αθνξκή ηνλ δηεπξπκέλν δεκφζην ηνκέα, αλαπηχζζεηαη ε ζεσξία ηεο κε 

θξαηηθήο παξέκβαζεο ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ απνηπρία ηεο Κπβέξλεζεο λα δηαρεηξηζηεί ηελ θξίζε, 

κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε λενθηιειεχζεξσλ ζεσξηψλ. 
8
 Γ. Αξζέλεο, Κνηλσληθφ θξάηνο: ζχκα ή ιχζε ηεο θξίζεο; Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 
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http://www.garsenis.gr/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B3%CE%B5%CF%81-%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BA/
http://www.garsenis.gr/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B3%CE%B5%CF%81-%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BA/
http://www.garsenis.gr/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B3%CE%B5%CF%81-%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BA/
http://www.garsenis.gr/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B3%CE%B5%CF%81-%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BA/
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έρνληαο σο ππιψλεο ηε δεκνθξαηία θαη ηε δηθαηνζχλε, ην θνηλσληθφ θξάηνο 

ελδέρεηαη λα αλαδεηρζεί ηειηθά ζε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο; 

 

 

 

Μαύρος Κύκνος
9
 

 Σηελ αλαδήηεζε εξκελείαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ μέζπαζε, ε πην 

πξνζθηιήο απέδσζε ηελ θξίζε ζηελ απνηπρία ησλ ηξαπεδψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο 

λένπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχζε ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαηλνηνκία
10

. Έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηξαπεδηθνχ θαη νηθηαθνχ ρξένπο νηθνδνκήζεθε πάλσ ζε κηα βάζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνιχ πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο (ζηηο ηηκέο ησλ ακεξηθαληθψλ 

αθηλήησλ). Όηαλ νη ηηκέο άξρηζαλ λα πέθηνπλ, ην ρξένο άξρηζε λα απμάλεηαη κε 

αλεμέιεγθηνπο ξπζκνχο. Τν γεγνλφο φηη κέξνο απφ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα είραλ δνζεί 

ζε δαλεηνιήπηεο ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ
11

 επηδείλσζε 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο εμειίμεηο γηαηί νη ρξεσζηηθνί ηίηινη άξρηζαλ λα 

θαηαιακβάλνπλ κέξνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν 

νδεγψληαο θαη‟ επέθηαζε ζε «πηζησηηθή ζπκπίεζε». Με απνηέιεζκα λα θαηαξξεχζεη 

ε εκπηζηνζχλε πξνο ηηο ηξάπεδεο, γεγνλφο πνπ επηηαρχλζεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ 

ρξενθνπία ηεο Lehman Brothers ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2008. Οη απνθάζεηο ησλ 

θπβεξλήζεσλ ήηαλ ε ζέζπηζε έθηαθησλ παθέησλ
12

 σο κέηξν αληηκεηψπηζεο ηεο 

ξαγδαίαο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ελ γέλεη ησλ πξνγξακκάησλ 

δηάζσζεο ήηαλ λα δψζνπλ ζηηο ηξάπεδεο ηα θίλεηξα ψζηε λα μαλαξρίζνπλ ηε 

δαλεηνδφηεζε. Ψζηφζν, κε ηελ αλεξγία ζπλερψο λα απμάλεηαη, αιιά θαη ηηο 

                                                           
9
 N., Taleb, The Black Swan, ζ.xvii. Διι. Έθδ.: Taleb, Nassim, Nicholas, Ο καχξνο θχθλνο, κηθξ. Α. 

Παπαγηαλλίδεο, εθδφζεηο Φεξελίθε, Αζήλα, 2010. Σχκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή κηα ζχειια μεπεδά 

κέζα απφ έλαλ ζρεδφλ αλέθειν νπξαλφ, εληειψο αηθλίδηα θαη απξφβιεπηα. Απηέο νη απξφνπηεο 

ζπγθπξίεο δεκηνπξγνχλ ηνπο Μαχξνπο Κχθλνπο φπσο ηνπο νλφκαζε ν Nassim Taleb. 
10

 R. Skidelsky, Keynes, Ζ επηζηξνθή ζηε δηδαζθαιία ηνπ, κηθξ. Φ.Μεληδαιίξα, εθδφζεηο Κξηηηθή, 

Αζήλα, 2010, ζει. 34. 
11

 Σε δαλεηνιήπηεο δειαδή κε πεληρξέο πξννπηηθέο απνπιεξσκήο. 
12

 Τν πξψην παθέην δηάζσζεο ηνπ ακεξηθαληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε εζληθή θιίκαθα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηηο 25 Σεπηεκβξίνπ 2008, φηαλ ν Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Paulson αλαθνίλσζε ηελ 

εθαξκνγή ελφο θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο δηάζσζεο χςνπο 700 δηο. δνιαξίσλ. Βι. Παθέην 

Πξνγξάκκαηνο Αλαθνχθηζεο Πξνβιεκαηηθψλ Φξενγξάθσλ – Troubled Asset Relief Programme 

TARP. 



5 

 

αλαθηήζεηο ησλ αθηλήησλ θαη ηηο αζεηήζεηο πιεξσκήο δαλείσλ λα πιεζαίλνπλ, νη 

ηξαπεδηθέο κεηνρέο εμαθνινπζνχζαλ λα ράλνπλ κέξνο ηεο αμίαο ηνπο. Γξήγνξα, ε 

νηθνλνκηθή θξίζε γίλεηαη ζπζηεκηθή, δεκηνπξγψληαο ξήγκαηα ζε νιφθιεξν ην 

δεκνθξαηηθφ νηθνδφκεκα. Τν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θινλίδεηαη 

επηηάζζνληαο  θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα. Παξφιν ινηπφλ 

πνπ ην θηιειεχζεξν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα επηβάιιεη ηελ απνξξχζκηζε ηεο Αγνξάο 

παξαηεξείηαη κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ νχησο ψζηε λα δνζεί έλα ηέινο ζηε ζπζηεκηθή 

θξίζε ε νπνία αλ θαη ζηελ αξρή μεθίλεζε σο ρξεκαηνπηζησηηθή έρεη εμειηρζεί ζε 

πνιηηηθή. Μέζα ζε απηή ηε δίλε ησλ εμειίμεσλ, ην θνηλσληθφ θξάηνο έρεη ππνζηεί 

ζεκαληηθή ππνβάζκηζε εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (φπσο ι.ρ ζπλέβε ζηελ 

Διιάδα).  Δλψ απφ ηελ κηα πιεπξά, θαίλεηαη, ε επηζηήκε θαη ε λνκνινγία λα έρνπλ 

αλαγλσξίζεη ηε λνκηθή ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ν εξκελεπηήο θαη ν εθαξκνζηήο ηνπο ηίζεηαη κπξνζηά ζε ξαγδαίεο αιιαγέο σο πξνο 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο κε απνηέιεζκα ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα λα ζπζηάδνληαη 

κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν κηαο επηθείκελεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο. Με 

αθνξκή ηελ θξίζε αλαδείρζεθε ν εχζξαπζηνο θαη ξεπζηφο ραξαθηήξαο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ην ηδηαίηεξν θαλνληζηηθφ ηνπο 

πεξηερφκελν είλαη απηφ πνπ ηα ζπλδέεη άξξεθηα κε νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

ζπλζήθεο, θαζψο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηηο παξνρέο πνπ δχλαηαη λα πξνζθέξεη ην 

θξάηνο. Παξφια απηά, ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα εγγπψληαη ηε δηαζθάιηζε ελφο 

αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο φπσο νξίδεηαη θαη ζην άξζξν 25 παξ. 1,2 θαη 4 ηνπ 

ειιεληθνχ Σπληάγκαηνο, ην νπνίν θαηνρπξψλεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ σο 

αηφκνπ θαη σο κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηελ 

θνηλσληθή αιιειεγγχε. Έρνληαο σο γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο 

επηπέδνπ δηαβίσζεο ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα νθείινπλ λα κελ μεπεξλνχλ απηφ ην φξην 

θαη λα κελ πξνζβάιινπλ ηνλ ππξήλα ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Ζ αξρή ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο, ππνδπφκελε έλα ζηαζεξνπνηεηηθφ ξφιν, εγγπάηαη ην ζεβαζκφ 

κηαο ειάρηζηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, ελφο minimum ζπλζεθψλ δσήο θαη νξζψλεηαη 

σο εκπφδην ζηελ θαηάξγεζε ή ηε ζνβαξή πξνζβνιή ηνπ ππξήλα ησλ ζεζκψλ πνπ ηελ 

πινπνηνχλ. Έηζη δεκηνπξγείηαη ε αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

θαηάζηαζεο θνηλσληθήο πφισζεο, φπνπ ηα δηάθνξα θνηλσληθά ζπκθέξνληα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ βαζηέο αληηζέζεηο. [Ζ] ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ θξάηνπο 
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δηθαίνπ επηβάιιεη ζε φινπο ην ζεβαζκφ ηνπ ππξήλα εθείλνπ ησλ αξρψλ θαη 

δηθαησκάησλ πνπ είλαη ζπζηαηηθά γηα ηελ θνηλσληθή ζπκβίσζε θαη δελ επηηξέπεηαη 

ζε θαλέλαλ, νχηε θαλ ζηελ πιεηνςεθία, λα ηα εθηνπίζεη. Με βάζε απηή ηε ινγηθή 

γίλεηαη δεθηφο ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ζην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ
13

. 

Παξάδεηγκα δηθαζηηθνχ ειέγρνπ γηα πξνζβνιή ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 

ζπλαληάκε ζηελ πξφζθαηε ειιεληθή λνκνινγία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ΣηΕ 

(Οι.) 668/2012. Πην ζπγθεθξηκέλα ην Γηθαζηήξην εθιήζε λα απνθαλζεί εάλ νη 

ξπζκίζεηο ησλ λφκσλ πνπ επηβιήζεθαλ κε ηα Μλεκφληα Η, ΗΗ, ΗΗΗ (ήηνη 3845/2010, 

3863/2010, 4046/2012, 4043/2012) ζπληζηνχλ επέκβαζε ζην ζεκειηψδεο δηθαίσκα 

ηεο ηδηνθηεζίαο θαζψο θη εάλ πξνζθξνχνπλ ζε δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ Σπληάγκαηνο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν δηθαζηηθφο έιεγρνο γηα ηελ επηβνιή κέηξσλ, πνπ 

ζηεξίδνληαη θαη‟ εμνρήλ ζε πνιηηηθά επηρεηξήκαηα, ζπληζηά ζηελ νπζία έιεγρν ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ λνκνζέηε, θαη γηα ην ιφγν απηφ, πεξηνξίδεηαη ηφζν ε έληαζε φζν θαη ε 

έθηαζε ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ, ν νπνίνο ηειηθά θαηαιήγεη λα είλαη νξηαθφο ππφ ηελ 

έλλνηα φηη ειέγρεηαη κφλν εάλ, κε ηα επηβαιιφκελα κέηξα, ζίγεηαη ν ππξήλαο ελφο 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο, ην νπνίν θαηαιήγεη λα κελ 

ηθαλνπνηείηαη θαζφινπ ή ζε ειάρηζην βαζκφ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ηειηθψο θαη ζηελ 

αθχξσζή ηνπ. Σπλεπψο ε απφθαζε 668/2012 είλαη πεξίπησζε νξηαθνχ ειέγρνπ 

θαζψο ζηελ ελ ιφγσ ππφζεζε ην ΣηΔ εθιήζε λα απνθαλζεί επί δεηεκάησλ ηα νπνία 

έρνπλ πξνερφλησο πνιηηηθά επηρεηξήκαηα, πνπ ζπλαξηψληαη άκεζα κε δεηήκαηα 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαη κάιηζηα νηθνλνκηθήο επηβίσζεο ηεο ρψξαο, ζπληζηνχλ 

δειαδή δεηήκαηα «πςειήο πνιηηηθήο». Σρεηηθά κε ηελ απφθαζε, ην Γηθαζηήξην 

αλαγλσξίδεη φηη νη απνδνρέο θαη νη ζπληάμεηο εκπίπηνπλ ζην πεδίν πξνζηαζίαο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ ΠΠΠ ηεο ΔΣΓΑ ππνζηεξίδνληαο  ηελ απηφλνκε έλλνηα ηεο πεξηνπζίαο 

φπσο έρεη δηακνξθσζεί απφ ην ΔΓΓΑ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

ελνρηθήο θχζεσο πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα, εθφζνλ ππάξρεη λφκηκε πξνζδνθία, κε 

επαξθή λνκηθή βάζε ζην εζσηεξηθφ δίθαην. Απνδέρεηαη επίζεο φηη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη αμηψζεηο θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ παξνρψλ ηφζν 

αληαπνδνηηθνχ φζν θαη κε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Ψζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δελ πθίζηαηαη δηθαίσκα ζε κηζζφ ή ζχληαμε ζπγθεθξηκέλνπ χςνπο είλαη δπλαηφλ λα 

                                                           
13

 Βι .Ξ. Κνληηάδεο,  Γεκνθξαηία, Κνηλσληθφ Κξάηνο θαη Σχληαγκα ζηελ χζηεξε λεσηεξηθφηεηα 

εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 2006, ζει. 242επ. 
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επηηξαπεί δηαθνξνπνίεζε ηνπ χςνπο ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο 

αλαιφγσο κε ηηο επηθξαηνχζεο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Σχκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

ΣηΔ ηέηνηνπ είδνπο δηαθνξνπνίεζε ζπληζηά «επέκβαζε ζε πεξηνπζηαθήο θύζεσο 

αγαζό» ε νπνία πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη απφ ιφγνπο γεληθνχ ζπκθέξνληνο
14

.  

Σπκπεξαζκαηηθά, ην Γηθαζηήξην απεθάλζε φηη ηα κέηξα κείσζεο ησλ κηζζψλ θαη 

ζπληάμεσλ είλαη πξφζθνξα, αλαγθαία θαη αλάινγα πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ 

ελφςεη ηεο «νμείαο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» θαη κε δεδνκέλν φηη ηα κέηξα απηά 

απνηεινχλ κφλν «ηκήκα ελόο επξύηεξνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο 

θαη πξνώζεζεο δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ην νπνίν, 

ζπλνιηθώο εθαξκνδόκελν, απνζθνπεί ηόζν ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο, θαηά ηελ εθηίκεζε 

ηνπ λνκνζέηε, άκεζεο αλάγθεο θαιύςεσο νηθνλνκηθώλ αλαγθώλ ηεο ρώξαο όζν θαη 

ζηε βειηίσζε ηεο κειινληηθήο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο». Με 

βάζε ην παξαπάλσ επηρείξεκα απέξξηςε θαη ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ αηηνχλησλ πεξί 

παξαβίαζεο ηεο αξρήο αλαινγηθφηεηαο κε ην ελδερφκελν πηνζέηεζεο ελαιιαθηηθψλ 

επηφηεξσλ ιχζεσλ. Δμαηηίαο ηεο πξσηνθαλνχο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, γίλεηαη 

επίθιεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζνχλ φρη 

κφλν ηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο θαη πεξηζηνιήο θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 

αιιά θαη κέηξα ζνβαξνχ πεξηνξηζκνχ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ 

λα αλαθάκςεη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη λα επαλέιζεη ζηελ δεκνζηνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα, ε νπνία απνηειεί επηδίσμε ηεο ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο
15

, ην 

Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο απεθάλζε ζηελ απφθαζε (Οι.668/2012) πσο ην 

Μλεκφλην Η είλαη ζπληαγκαηηθφ θαη πσο απνηειεί κέξνο ελφο ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζπλεπψο ην Γηθαζηήξην δηθαηνινγεί ηα επηβαιιφκελα κέηξα γηα 

ζνβαξνχο ιφγνπο, πξσηίζησο, δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη ηαπηίδνληαη κε ην 

δεκνζηνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχλ θαη ζθνπνχο θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσδψλεο.     

 Σπκπεξαίλνπκε πσο ν ππξήλαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ απνηειεί ην 

αλαγθαίν ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπο
16

 θαη ελδέρεηαη λα κελ επαξθεί γηα ηελ 

δηαζθάιηζή ηνπο -ζε θξίζηκεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο- γηα απηφ ην ιφγν 

ππνζηεξίδεηαη πσο γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο  

                                                           
14

 ΣηΔ (Οι.) 668/2012 ζθέςε 34-35. 
15

 Βι. Κ.Γψγνπ, Έγθιεκα θαη Τηκσξία: Η δηαδηθαζία ηνπ ππεξβνιηθνύ ειιείκκαηνο ζηελ Οηθνλνκηθήο 

θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε κεηαμύ δηθαίνπ θαη πνιηηηθήο, ΔθεκΓΓ- 4/2010, ζει. 427 θαη 429. 
16

 Ξ. Κνληηάδεο, φ.π ζει. 239επ. 
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απαηηείηαη θαη κηα ζεηξά αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Απφ ην ίδην δηθαίσκα 

απνξξένπλ αμηψζεηο ζεηηθέο αξλεηηθέο  δηαδηθαζηηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο
17

, ι.ρ ε 

πξαθηηθή δπλαηφηεηα άζθεζεο ελφο αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπλδξνκή νξηζκέλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξνρψλ, φπσο είλαη ην άζπιν 

θαηνηθίαο ην νπνίν πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θαηνηθίαο ή ε ειεπζεξία ηεο γλψκεο ε 

νπνία ρσξίο ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ράλεη ηελ αμία ηεο. Δπίζεο θαηά ηελ άζθεζε  

ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ δελ αξθεί λα έρεη θάπνηνο δηθαίσκα ςήθνπ, σο 

ζηνηρεηψδεο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ άζθεζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο δηφηη αλ  νη 

βηνηηθέο ζπλζήθεο δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ηηο πξσηαξρηθέο 

ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο δηαηξνθήο, ζηέγαζεο θαη έλδπζεο, ηφηε δελ κπνξεί λα είλαη 

ζρεηηθά απεξίζπαζηνο θαη λα δηαζέηεη ηνλ αλαγθαίν ρξφλν γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηα θνηλά. Φσξίο ηελ εμαζθάιηζε νξηζκέλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ελφο ειαρίζηνπ παξνρψλ, ε άζθεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

θηλδπλεχεη λα γίλεη θνξέαο «πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ». Σπλεπψο, ε δηεθδίθεζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ επηηπγράλεηαη κε ηελ παξάιιειε θαηνρχξσζε αηνκηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Ζ παξάιιειε απηή πξνζηαηεπηηθή ιεηηνπξγία, ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε, βξίζθεη έξεηζκα ζε δχν δηαηάμεηο: ζηε ξεηή επηηαγή ηνπ 

άξζξνπ 25 παξ. 1 Σ πξνο ηηο θξαηηθέο αξρέο «λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεκπόδηζηε θαη 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε» ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ «σο αηόκνπ θαη σο κέινπο 

ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ» θαη ζην ζεκειηψδεο άξζξν 2 παξ.1 ηνπ Σ πνπ πξνβιέπεη ην 

ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμίαο. Έλεθα ηεο ππνβάζκηζεο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ είλαη ζπρλφ ινηπφλ λα πιήηηνληαη ηαπηφρξνλα αηνκηθά θαη 

πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαζψο ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αηηία γηα παξαβηάζεηο αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. Με απνηέιεζκα, λα 

δηαξξεγλχεηαη ηαπηφρξνλα θαη ε δεκνθξαηηθή αξρή ε νπνία πξναζπίδεηαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, αξρή ζηελ νπνία βαζίδεηαη θαη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε,  φπσο πξνθχπηεη ι.ρ κέζα απφ ηνλ Φάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ν νπνίνο ζεκαηνδνηεί ηε κεηεμέιημε ηεο ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο απφ 

                                                           
17

 Βι. γηα ηε ζεσξία ηνπ status mixtus ζε Γ.Τζάηζν Σπληαγκαηηθφ Γίθαην, η. Γ΄, Θεκειηψδε 

Γηθαηψκαηα Η. Γεληθφ κέξνο, εθδφζεηο. εθδφζεηο Αλη. Ν. Σάθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1988 , ζει. 216 

– 224 θαη γηα ηελ έλλνηα ηεο παξαπιεξσκαηηθφηεηαο βι. Α. Μάλεζε, «Σπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, α΄, 

αηνκηθέο ειεπζεξίεο», εθδφζεηο Σάθθνπια, Θεζζαιν-λίθε, 1982, ζει.23. Γηα ηελ αιιεινζχλδεζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ έρεη γίλεη αλαθνξά θαη ζηε Γηαθήξπμε ηεο Βηέλλεο ζην άξζξν 8, βι. 

http://hosting01.vivodinet.gr/unhcr/protect/files/CONVENTIONS/UNCHARTERETC.pdf 
 

 

http://hosting01.vivodinet.gr/unhcr/protect/files/CONVENTIONS/UNCHARTERETC.pdf
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ηελ θνηλή αγνξά ζε κηα θνηλφηεηα ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
18

 εμεηδηθεχνληαο ην 

αμηαθφ ζχζηεκα ηεο Έλσζεο. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ επήιζαλ κε ηελ Σπλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο επηθπξψλνπλ εθείλε ηελ ζέιεζε γηα άξζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο 

θαη πξνβνιή ηνπ αμηαθνχ ραξαθηήξα ηεο Έλσζεο. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε αλαγλψξηζε ηνπ Φάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ σο πξσηνγελέο 

δίθαην
19

 ηεο ΔΔ (άξζξν 6 παξ. 1 ηεο ΣΔΔ). Έλα αθφκε ζεηηθφ βήκα πξνο ηελ 

αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ήηαλ ε Αλνηρηή Μέζνδνο Σπληνληζκνχ (ΑΜΣ) 

έρνληαο σο ζηφρνπο ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη θνηλσληθή έληαμε, φπσο απηή 

δηακνξθψζεθε ζην πιαίζην ηεο Σηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο. Ζ Αλνηρηή Μέζνδνο 

Σπληνληζκνχ πηνζεηήζεθε παλεγπξηθά σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν δηακφξθσζεο 

πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, θαζψο ρξεζηκνπνηεί 

ηελ αληαιιαγή απφςεσλ εκπεηξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηα 

θξάηε κέιε λα δηακνξθψζνπλ ηελ θαηάιιειε πνιηηηθή, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θνηλψλ πξνθιήζεσλ. Παξφια απηά ε ζεκεξηλή εηθφλα δελ ηαηξηάδεη κε ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο Έλσζεο, ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη απνκαθξπλζεί θαηά πνιχ απφ ηνπο 

αξρηθνχο ζηφρνπο γηα Πνιηηηθή Έλσζε, βαζηδφκελε ζηηο αξρέο ηηο αιιειεγγχεο. Τν 

φξακα ηεο ΔΔ λα ζέζεη πςειφηεξνπο ζηφρνπο
20

 πέξα απφ ηελ εληαία αγνξά θαη λα 

επελδχζεη ζηελ Κνηλσληθή Δπξψπε έρεη «αλαραηηηζζεί». Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή έδσζε 

ηε ζέζε ηεο ζηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ηεο επαπεηινύκελεο εληαίαο αγνξάο, νη 

νηθνλνκηθέο αζηάζεηεο ηξέθνπλ ηηο ακθηβνιίεο γηα ηελ πνιηηηθή ελνπνίεζε ηεο θαη 

θαη‟ επέθηαζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθή εηξήλεο ζηελ Δπξψπε. Ζ ΔΔ κνηάδεη 

λα απνκαθξχλεηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ θαιιηεξγνχζε ε ζηξαηεγηθή
21

 γηα ηελ 

«Δπξψπε 2020». Οη ζηφρνη γηα αλάπηπμε ηνπ Κνηλσληθνχ Μνληέινπ, ηεο 

δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο, ηεο ζθαηξηθήο πξνζηαζίαο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη 

ελίζρπζεο ηνπ status mixtus
22

 αδπλαηνχλ λα εθπιεξσζνχλ. Πξνο επίξξσζε, ε 

                                                           
18

 Ν.Καλειινπνχινπ-Μαινχρνπ, Ζ ρεηξαθέηεζε ηεο Δπξψπεο-Σπληαγκαηηθή ζεσξία ηεο Δπξσπατθήο 

Δλνπνίεζεο», εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 2012, ζει.273επ. 
19

Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33501. Τν Γεθέκβξην ηνπ 

2009, ε ζέζε ζε ηζρχ ηεο Σπλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο θαηέζηεζε ηνλ ράξηε λνκηθά δεζκεπηηθφ ηζφηηκα 

κε ηηο ζπλζήθεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν ράξηεο ηξνπνπνηήζεθε θαη έγηλε ε επίζεκε δηαθήξπμή ηνπ γηα 

δεχηεξε θνξά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007 
20

 Pelkmans J., European Integration. Methods and Economic Analysis. Pearson Education Limited, 

2006, pg 43. 
21

 D. Hamilton, Europe 2020. Competitive or Comlacant? Center for transatlantic relations. 

Washighton DC, 2011. 
22

 Με ηελ έλλνηα ηνπ status mixtus ν Γ.Τζάηζνο δειψλεη ηε ζπλαίξεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ηνπ 

πνιίηε, θαη ηνπ αλζξψπνπ, έηζη ηνπνζεηεί ηνλ άλζξσπν θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζηνλ ππξήλα ηεο έλλνηα 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33501
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γλσκνδφηεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ επί ηνπ ζρεδίνπ ζπκθσλίαο γηα ηελ 

πξνζρψξεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Δπξσπατθή Σχκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ
23

 κε ηελ νπνία «παγψλεη» ε δηαδηθαζία γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο. Όπσο απεθάλζε ην ΓΔΔ δελ ππάξρνπλ επαξθείο πξνβιέςεηο γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ ζπληνληζκνχ ηεο ΔΣΓΑ θαη ηνπ Φάξηε Θεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ. Παξαηεξείηαη απνκάθξπλζε απφ ελέξγεηεο πνπ ζεκαηνδνηνχζαλ ην 

ελδηαθέξνλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα νινθιήξσζε ηεο Πνιηηηθήο Έλσζεο κέζσ 

ηεο αλάπηπμεο ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο πνπ ζα νδεγνχζε ηαπηφρξνλα θαη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ θνηλσληθνχ κνληέινπ. Αληηκέησπε φκσο ε ΔΔ κε λέεο 

πξνθιήζεηο θαίλεηαη λα έρεη εγθαηαιείςεη ηελ ηαθηηθή ηεο λα επηιχεη ηηο δπζρέξεηεο 

θαη ηα πξνβιήκαηα κε εξγαιεία ηηο Σπλζήθεο θαη ηελ δεκνθξαηηθή αξρή. 

Απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ δηθαητθφ πξνζαλαηνιηζκφ έλεθα ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπγθπξηψλ. Τν ίδην ην δίθαην ηειεί ππφ πξσηνθαλή θξίζε
24

, ην ζπληαγκαηηθφ θξάηνο 

αλαδεηεί θπξίαξρν, παξάιιεια ε ζεζκηθή ππαλαρψξεζε
25

 ηεο ΔΔ  έρεη νδεγήζεη ζε 

ππεξζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο θαη ζηελ απηνλφκεζε ηεο απφ ηεο πνιηηηθή βνχιεζε 

ησλ ιαψλ ζε  βαζκφ πξσηφγλσξν ζηελ ηζηνξία ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο.    

 

Κοινωνικό κράηος: η ζελήνη ηης οικονομίας. Η σκοτεινή πλεσρά ηοσ. 

 «Η γελεζηνπξγόο αηηία ελόο πξάγκαηνο θαη ε ηειηθή ηνπ ρξεζηκόηεηα, ε 

πξαγκαηηθή ηνπ ρξήζε θαη ελζσκάησζε ζε έλα ζύζηεκα ζθνπώλ, είλαη δπν πξάγκαηα 

εληειώο μερσξηζηά. Κάζε ηη πνπ έρεη εκθαληζηεί ζηνλ θόζκν κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 

εξκελεύεηαη θαη επαλεξκελεύεηαη γηα θαηλνύξηνπο ζθνπνύο θαηάζρεηαη, 

κεηακνξθώλεηαη θαη επαλαθηάηαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθά
26

».   

                                                                                                                                                                      
ηνπ Σπληάγκαηνο

22
. Γ.Τζάηζν Σπληαγκαηηθφ Γίθαην, η. Γ΄, Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα Η. Γεληθφ κέξνο, 

εθδφζεηο. εθδφζεηο Αλη. Ν. Σάθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1988 , ζει. 216 – 224. Σχκθσλα, επίζεο κε 

ηελ έλλνηα ηεο παξαπιεξσκαηηθόηεηαο  ησλ δηθαησκάησλ πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Αξηζηφβνπιν 

Μάλεζε
22

 ε δηάθξηζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε αηνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά, είλαη 

ζρεκαηηθή θαη ζρεηηθή. Μεηαμχ απηψλ ησλ ηξηψλ εηδψλ δηθαησκάησλ πθίζηαληαη ζρέζεηο 

αιιειεμάξηεζεο. Βι. Α. Μάλεζε, «Σπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, α΄, αηνκηθέο ειεπζεξίεο», εθδφζεηο 

Σάθθνπια, Θεζζαινλίθε, 1982, ζει.23 
23

 Σχκθσλα κε ην Άξζξν 6 παξ. 2 ηεο ΣΔΔ 
24

 Βι κεηαμχ άιισλ Γ., Καξαβνθχξεο, Τν Σχληαγκα θαη ε Κξίζε, Απφ ην δίθαην ηεο αλάγθεο ζηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ δηθαίνπ, εθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 2014, ζει.12. 
25

 Βι κεηαμχ άιισλ Η., Κακηζίδνπ, «Γηα ηα λέα ζύλνξα ηεο Επξώπεο: ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηελ ζεκαζία 

ηνπ πνιηηηθνύ Σπληάγκαηνο ηεο ΕΕ». Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: www.constitutionalism..gr 

{Ζκεξνκελία πξφζβαζεο 19/01/2016} 
26

 Βι. Φξ., Νίηζε, Γελεαινγία ηεο Ζζηθήο, κηθξ Εήζεο Εαξίθαο, εθδφζεηο Βάληαο , Θεζζαινλίθε 2008. 

http://www.constitutionalism..gr/
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 Θα κπνξνχζε λα εηδσζεί δηαθνξεηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 

νχησο ψζηε λα απνηειέζεη κία ιχζε απφ ηελ θξίζε; Ζ ζχλδεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί 

δηαθνξεηηθά πξνο φθεινο ηεο ζπλνιηθφηεξεο αλάπηπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, λα 

παχζεη ην θνηλσληθφ θξάηνο λα εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο νηθνλνκίαο θαη λα 

κεηεμειηρζεί ε ζχλδεζή ηνπο ζε κηα πην ηζφηηκε ζρέζε. Μειεηψληαο ηε γέλλεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ζηφρνο ήηαλ λα ιεηηνπξγήζεη σο απάληεζε 

ζηηο αγνξαίεο αλεπάξθεηεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ θηιειεχζεξνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

ζπλίζηαηαη ζηε ζεζκνζέηεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαηνρπξψλεη ηελ ειεχζεξε 

νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ζην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ
27

. Τν θνηλσληθφ θξάηνο 

είλαη εμ‟ νξηζκνχ έλα θξάηνο πνπ δξα ζην πιαίζην ηηο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. Ζ 

βαζκηαία ζέζπηζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δελ απνηέιεζε αλαίξεζε ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο, αιιά δηνξζσηηθή παξέκβαζε ζην πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ  ζπζηήκαηνο
28

. Τν θνηλσληθφ θξάηνο ζπλεπψο απνζθνπεί ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεχζεξεο 

νηθνλνκίαο
29

. Ζ πξνηεξαηφηεηα απηή ππέξ ηεο νηθνλνκίαο έλαληη ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο ζπλαληάηαη θαη ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πην 

αλαιπηηθά, ζηελ αξρή ηεο Δπξσπατθήο έλλνκεο ηάμεο παξαηεξείηαη απνπζία ελφο 

θνηλνηηθνχ θαηαιφγνπ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ιφγνο γηα 

δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα
30

. Δμαηηίαο απηήο ηεο ζεζκηθήο αδπλακίαο ην θνηλνηηθφ έξγν 

αληηκεηψπηζε κεγάιε ακθηζβήηεζε. Ψζηφζν βαζηθφο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο 

ελνπνίεζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο αγνξάο ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα θαη ίζσο 

έηζη λα δηθαηνινγείηαη πσο αθφκε θαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο ησλ θνηλσληθψλ 

πνιηηηθψλ είραλ ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε δπζιεηηνπξγηψλ θαηά ηελ πνξεία πξνο ηελ 

θνηλή αγνξά
31

, φπσο είλαη ε απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο (άξζξν 6 

ΣπλζΔΟΚ), ε δηάθξηζε κε βάζε ην θχιν θαη ε πξφζζεηε αξκνδηφηεηα γηα 

                                                           
27

  Α.Γέξνληαο, Γηνηθεηηθφ νηθνλνκηθφ δίθαην, Αζήλα-Κνκκνηελή, 1989, ζει. 18 επ. 
28

 Ξ. Κνληηάδεο, Κξάηνο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα, εθδφζεηο Αλη. Ν. Σάθθνπια, Αζήλα-

Κνκνηελή, 1997, ζει.61 επ. 
29

 Βι κεηαμχ άιισλ, Κ.Τζνπθαιάο, Δίδσια πνιηηηζκνχ. Διεπζεξία, ηζφηεηα θαη αδειθφηεηα ζηε 

ζχγρξνλε πνιηηεία, Αζήλα, 1991, ζει. 324. 
30

 Βι. κεηαμχ άιισλ ζε Ξ.Κνληηάδε, Γεκνθξαηία, Κνηλσληθφ Κξάηνο θαη Σχληαγκα ζηελ χζηεξε 

λεσηεξηθφηεηα, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 2006, ζει.163επ. θαη ζει.239-242 θαη ζε 

Γ.Παπαδεκεηξίνπ, Γεκνθξαηία θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, εθδφζεηο Αλη. Σάθθνπια, Αζήλα-

Κνκνηελή, 1993, ζει.23. 
31

 Γ.Καηξνχγθαινο, «Η Κνηλσληθή Επξώπε» κεηά ηε Σπλζήθε ηεο Ληζαβόλαο: Πξαγκαηηθόηεηα, όξακα 

ή αληηθαηνπξηξηζκόο;», ΔπξΠνι 2/2008, ζει. 352. 
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θαηνρχξσζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ θαη ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο απαζρφιεζεο (άξζξν 119 ΣπλζΔΟΚ). Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζχγθξνπζεο 

ηεξαξρίαο αλάκεζα ζηηο ειεπζεξίεο ηεο αγνξάο θαη ζηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

ζπλαληάηαη ζηελ λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο. Τν ΓΔΔ 

θξίζεθε λα απαληήζεη ζηηο ππνζέζεηο Viking Line
32

 θαη Laval
33

 γηα πξψηε θνξά 

ζρεηηθά κε ηε ζχγθξνπζε ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο θαη νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο. 

Σηελ ππφζεζε Viking Line ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη ε νηθνλνκηθή ειεπζεξία, φπσο 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, πιήηηεηαη απφ ηελ άζθεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο. Ψζηφζν, κε αθηηβηζηηθφ ίζσο ηξφπν γηα ηα 

κέρξη ηφηε δεδνκέλα, ην ΓΔΔ αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα αλάιεςεο ζπιινγηθήο δξάζεο 

σο ζεκειηψδεο δηθαίσκα
34

. Πξάμε πνπ ραξαθηεξίζζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

δεδνκέλνπ πσο ηε ζηηγκή εθείλε νχηε ν Φάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ δελ είρε 

απνθηήζεη αθφκε λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα. Σηελ ππφζεζε Laval θιήζεθε μαλά ην 

Γηθαζηήξην λα πξνβεί ζε ζηάζκηζε κεηαμχ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνο αλάιεςε 

ζπιινγηθήο δξάζεο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή θαηάηαμε ησλ δηθαησκάησλ 

εληάζζεηαη ζηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, θαη ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο πνπ αθνξά 

ηελ ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ. Τν δίπνιν ηζφξξνπεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο εχινγα έρεη απαζρνιήζεη ηφζν ηελ λνκνινγία φζν θαη 

ηνπο ζεζκνχο ηεο Έλσζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα ζχδεπμε ησλ δπν νχησο 

ψζηε λα αλαπηχζζεηαη ε ειεχζεξε αγνξά, απνθεχγνληαο παξάιιεια ηηο θνηλσληθέο 

ζπγθξνχζεηο. Ψζηφζν, ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα έρεη αλαηξέςεη ηα δεδνκέλα θαη 

έρεη εκπνδίζεη ηφζν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο. Με απνηέιεζκα, λα εγείξνληαη εξσηεκαηηθά αλ θαη θαηά πφζν ε επηθνπξηθή 

ζρέζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο πξνο ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πξψηνλ ήηαλ κηα 

επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία, θαη δεχηεξνλ αλ δχλαηαη λα ζπλερηζζεί.   

 Οη ζεσξίεο πεξί «απνηπρίαο ηεο Κπβέξλεζεο» νδήγεζαλ ην 1970 ζηελ 

πεπνίζεζε πσο γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 επζχλεηαη ε 

δηνξζσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παξεκβαίλνληνο θξάηνπο.  Ζ λενθηιειεχζεξε θξηηηθή 

                                                           
32

 Απφθαζε ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007, C-438/05, Viking Line. 
33

 Απφθαζε ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2007, C-341/05, Laval. 
34

 Γ.Καηξνχγθαινο, Τν ΔΕΚ σο απνξξπζκηζηήο ηνπ εξγαηηθνύ δηθαίνπ, ΕθεκΔΔ, 5/2008, ΣΔΛ.674-693. 

Β.Σθνπξήο, Οη νηθνλνκηθέο ειεπζεξίεο θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαηά ηε λνκνινγία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ, ζην: Οηθνλνκηθέο Ειεπζεξίεο θαη Κνηλσληθά Δηθαηώκαηα & 

ε Απαγόξεπζε ησλ Δηαθξίζεσλ ζην Δίθαην ηεο Ε.Ε. 10ν Παλειιήλην Σπλέδξην ηεο ΕΔΕΚΑ, Αζήλα-

Θεζζαινλίθε, Δθδφζεηο Σάθθνπια, 2010, ζει.11. 
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επηρείξεζε λα αλαδείμεη ηηο αλεπάξθεηεο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο, επηξξίπηνληαο 

επζχλεο γηα ηελ ππεξθφξησζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ θξίζε ησλ 

δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. Ζ απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο πνπ επηβιήζεθε απφ ηε 

λενθηιειεχζεξε πξνζέγγηζε φκσο είρε εκεξνκελία ιήμεο. Τν θηιειεχζεξν κνληέιν 

έπαςε λα απνδίδεη θαξπνχο φηαλ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαηέξξεπζε. Όζν γηα ην 

θνηλσληθφ θξάηνο κάιινλ δελ αθνινχζεζε πνηέ ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο. 

Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ππνηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ηελ 

πεξίνδν εθείλε, είλαη ε απφθαζε ηεο Margaret Thatcher λα θαηαξγήζεη ηνλ θξαηηθφ 

παξεκβαηηζκφ ζε κηα πξνζπάζεηα λα κεηψζεη ηνλ πιεζσξηζκφ. Παξάπιεπξε απψιεηα 

φκσο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο, ν ηξηπιαζηαζκφο ηεο αλεξγίαο. Πξνθαλψο ζηα ζρέδηα 

γηα αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ έλα πγηέο θνηλσληθφ θξάηνο. 

Πξνο επίξξσζε, ε λενθηιειεχζεξε αληίιεςε ζεσξνχζε φηη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

πεξηνξίδνπλ ηελ αηνκηθή ειεπζεξία, ππνζθάπηνπλ ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη δηαβξψλνπλ 

ηελ πγηή αληαγσληζηηθφηεηα
35

. Ζ ζεκεξηλή φκσο «απνηπρία ηεο αγνξάο
36

»  εθθηλεί 

μαλά ηελ ηνλ δηάινγν γηα  ηη κέιιεη γελέζζαη. Γηα λα απαληεζεί φκσο απηφ, απαηηείηαη 

δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ. [Ζ] απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί ζπλνπηηθά λα 

εληνπηζζεί ζε ηξείο δηαζηάζεηο
37

: 

Η ζεζκηθή δηάζηαζε:  

 Οη  ηξάπεδεο κεηαιιάρζεθαλ απφ επηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο ζε «θαδίλα». 

Η δηαλνεηηθή δηάζηαζε:        

 Πίζσ απφ ηελ ηδέα ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο βξίζθεηαη ε πλεπκαηηθή 

απνηπρία ηεο θξαηνχζαο νηθνλνκηθήο ζθέςεο πνπ δελ κπφξεζε λα πξνβιέςεη ή λα 

εξκελεχζεη ηελ θαηάξξεπζε, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκνιφγνη είλαη απνιχησο 

αθνζησκέλνη ζηελ ηδέα φηη νη αγνξέο είλαη ζε ζέζε αξγά ή γξήγνξα λα 

απηνξπζκίδνληαη.  

Η εζηθή δηάζηαζε:         

 Ζ απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη νηθνδνκεζεί πάλσ ζε αξρέο άξξεθηα 

                                                           
35

 Γ. Βέληεξεο, Δπξσπατθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα. Τν ηέινο ησλ χκλσλ, 

εθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 2009, ΣΔΛ.131. 
36

 Γ. Γειιήο, Κξαηηθόο παξεκβαηηζκόο, νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ δηθαίνπ θαη νξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 

γεληθνύ ζπκθέξνληνο, Τν Σχληαγκα, 1/2009, ζει.31-73.   
37

 R. Skidelsky, Keynes, Ζ επηζηξνθή ζηε δηδαζθαιία ηνπ, κηθξ. Φ.Μεληδαιίξα, εθδφζεηο Κξηηηθή, 

Αζήλα, 2010, ζει. 273 
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δεκέλεο κε ην ρξήκα. Σηνλ ππξήλα ηεο εζηθήο απνηπρίαο βξίζθεηαη ε ιαηξεία ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απηήο θαζ‟ εαπηήο θαη φρη σο ηξφπνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

«επ δελ
38

». Ζ απάληεζε ίζσο λα βξίζθεηαη ζηελ απνκάθξπλζε θαη ζηε δηαζηξέβισζε 

ηνπ ζηφρνπ: Ήηνη ηνπ «επ δελ». Τν αόξαην ρέξη πνπ ηζρπξίζηεθε ν Adam Smith 

(Wealth of Nations 1776) φηη  κέζα ζην ζχζηεκα ηνπ θαπηηαιηζκνχ, έλα άηνκν πνπ 

δξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ ηείλεη λα πξνσζεί θαη ην ζπκθέξνλ 

ηεο θνηλφηεηαο ηνπ ίζσο λα κελ ιαλζάλεη. Ζ εξκελεία γηα ην ηη είλαη αηνκηθφ 

ζπκθέξνλ κάιινλ βξίζεη ιαζψλ. Ζ παξεξκελεία δειαδή γηα ην ηη νξίδεηαη σο «επ 

δελ» ηφζν γηα ηελ αηνκηθή φζν θαη γηα ηε δεκφζηα ζθαίξα, ελδερνκέλσο δχλαηαη λα 

εμεγήζεη –κεηαμχ άιισλ- ηελ απνηπρία ηεο αγνξάο. Ζ νηθνλνκία απνηειεί ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο δεκνθξαηίαο σζηφζν ε θαηεχζπλζε πνπ ζα ηεο δνζεί ζα είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο. Δθθξαζηήο ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο 

ήηαλ θαη ν John Maynard Keynes. Βαζηθφο άμνλαο ηεο ζεσξία ηνπ ήηαλ φηη ε 

επηδίσμε ηνπ πινχηνπ ζα πξέπεη λα είλαη κέζν θαη φρη ζθνπφο. Ο ζθνπφο είλαη λα δεη 

θαλείο «ζνθά, επράξηζηα θαη θαιά»
39

. Ζ έλλνηα ηεο επεκεξίαο απνθνιιήζεθε 

σζηφζν απφ ηελ έλλνηα ησλ θπζηθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξάγνληαη θαη 

θαηεπζχλζεθε ζε έλλνηεο φπσο «ηθαλνπνίεζε» θαη «σθειηκφηεηα» έλλνηεο 

ππνθεηκεληθέο
40

. Σην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά πσο ν φξνο 

σθειηζκφο “uliteralisme
41

” πεξηγξάθεη ηε ζεσξία ηνπ σθειηκηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε επίηεπμε ηεο κέγηζηεο επδαηκνλίαο ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηψλ 

απνηειεί ην πξψην θξηηήξην εζηθήο δξάζεο
42

. Γηα ηνλ Jeremy Bentham ε 

σθειηκφηεηα θαζνξίδεη ηα θίλεηξα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ επηινγή ησλ 

αλζξψπσλ λα δήζνπλ ζε θνηλσλίεο θαη ηε βνχιεζε ηνπο λα ζέβνληαη ην δίθαην θαη ηα 

δηθαηψκαηα
43

. Γηα ηνλ Jeremy Bentham θαη ηνλ James Mill ην θιεηδί γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο βξίζθεηαη ζηε ζέζε φηη νη άλζξσπνη δξνπλ 

γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο θαη λα απνθχγνπλ ηνλ πφλν. Σπλνπηηθά ην 

επηρείξεκα ηνπο είλαη πσο ην θπξίαξρν θίλεηξν ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ είλαη λα 

                                                           
38

 Skidelsky, φ.π. 
39

 Skidelsky, φ.π., ζει. 111. 
40

 Μ.Χαιηδφπνπινο, Οηθνλνκηθέο Θεσξίεο θαη θνηλσληθή πνιηηηθή (ε βξεηαληθή πξνζέγγηζε), εθδφζεηο 

Αίνινο, Αζήλα, 2002, ζει.17επ. 
41

 Ο φξνο “uliteralisme” κεηαθξάδεηαη σο θεξδνζθνπηζκφο ή ζπκθεξνληνινγία, σζηφζν έρεη 

επηθξαηήζεη ν φξνο σθειηκηζκφο. 
42

 M. G. Schmidt, Θεσξίεο ηεο Γεκνθξαηίαο, κεηθ Διεπζεξία Γεθαβάιια, εθδφζεηο Σαββάιαο  Αζήλα 

2004, ζει 62. 
43

 Π. Κηηξνκειίδεο, Πνιηηηθνί ζηνραζηέο ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ: Βηνγξαθηθέο θαη εξκελεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, εθδφζεηο Πνξεία, Αζήλα, 2004, ζει. 142.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο, λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ επραξίζηεζε ή ηελ 

σθειηκφηεηά ηνπο (utility) θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα δεηλά ηνπο. Γηα ηνπο 

σθειηκηζηέο
44

 ην θξάηνο πεξηνξίδεηαη ζην ξφιν ηνπ δηαηηεηή ελψ ηα άηνκα πξνσζνχλ 

ζηελ θνηλσλία πνιηηψλ ηα αηνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

αηνκηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ησλ ειεχζεξσλ αληαιιαγψλ
45

. Υπέξ ηνπ «ειάρηζηνπ 

θξάηνπο» ήηαλ θαη ν ζχγρξνλνο θηιειεχζεξνο Robert Nozick ν νπνίνο κέζα απφ ην 

βηβιίν ηνπ Αλαξρία, Κξάηνο θαη Οπηνπία
46

 (1974) ηζρπξίδεηαη πσο «ην επεθηαηηθφ 

θξάηνο δελ κπνξεί πηα λα δηθαησζεί εζηθά» επεηδή ζα «παξαβίαδε ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηφκσλ» λα κελ εμαλαγθάδνληαη λα θάλνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα
47

. Ο Nozick 

ζεσξνχζε φηη ηα άηνκα είλαη εμαηξεηηθά αλφκνηα, επνκέλσο δελ ππάξρεη θακία 

θνηλφηεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνβιεζεί σο ηδαληθή γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο 

επεηδή ππάξρεη έλα επξχ θάζκα αληηιήςεσλ γηα ηελ νπηνπία
48

. Γηα απηφ ην ιφγν 

ππνζηήξηδε πσο κφλν φηαλ ηα άηνκα είλαη ειεχζεξα λα θξίλνπλ ην ηη ζέινπλ ζε έλα 

πιαίζην laissez-faire ζα κπνξέζνπλ λα ζπκβηβαζηνχλ νη ξηδηθά δηαθνξεηηθέο 

πξνζδνθίεο. Σε έλα ηέηνην πιαίζην φζν ιηγφηεξν παξεκβαίλεη ην θξάηνο ηφζν ην 

θαιχηεξν γηα ηα άηνκα. Τνλ ίδην ηζρπξηζκφ ππνζηήξηδε θαη ν Friedrick Hayek ν 

νπνίνο ήηαλ θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνο ζηε λφκηκε παξέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα 

επηβνιή γεληθψλ θαλφλσλ νη νπνίνη πξνζηαηεχνπλ «ηε δσή, ηελ ειεπζεξία, θαη ηελ 

πεξηνπζία». Σχκθσλα κε ηνλ Hayek νη θπβεξλήζεηο γίλνληαη θαηαπηεζηηθέο φηαλ 

επεκβαίλνπλ ζηε δπλαηφηεηα ησλ ίδησλ ησλ αλζξψπσλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο
49

.         

 Ψζηφζν, ην κνληέιν ηεο ειεχζεξεο αγνξάο πνπ πεξηγξάθνπλ, νη σθειηκηζηέο 

θαη νη εθθξαζηέο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ αληίζηνηρα, έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην 

ζχγρξνλν θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, θαζψο παξαηεξείηαη αζπκκεηξία ζηελ εμνπζία θαη 

ζηνπ πφξνπο. Με ην λα αθήλεηαη ζηελ αγνξά ε επίιπζε ζεκειησδψλ πξνβιεκάησλ 

αγλννχληαη νη βαζηέο ξίδεο νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δπζθνιηψλ. Δπίζεο, νη 

επηθιήζεηο πεξί ειεπζεξίαο βαζίδνληαη ζε κηα πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη ακθηζβεηήζηκε 

αληίιεςε γηα ηελ ειεπζεξία. Ζ ειεπζεξία ζεκαίλεη φρη κφλν ηελ ηζφηεηα απέλαληη 

                                                           
44

 Έηζη φπσο δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ αγγιηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ. 
45

 D. Held, Μνληέια Γεκνθξαηίαο, κεηθ Μ. Τδηαληδή, Κ. Κέε, Γ.Βνγηαηδήο, εθδφζεηο Πνιχηξνπνλ 

Αζήλα 2007, ζει 113 επ. 
46

 Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, New York:Basic Books, 1974. 
47

 D. Held, φ.π ζει.236. 
48

 Ό.π, ζει. 279επ. 
49

 Ό.π. ζει.280. 



16 

 

ζηνπο λφκνπο, αιιά θαη ην λα έρεη θαλείο ηηο δπλαηφηεηεο γηα λα κπνξέζεη λα 

αθνινπζήζεη δηαθνξεηηθέο παξνρέο δξάζεο
50

. Σπλεπψο, επηζηξέθνπκε ζην ίδην 

εξψηεκα, εάλ δχλαηαη αθελφο, λα πξνζδηνξηζζεί ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ γηα 

εθπιήξσζε ηνπ «επ δελ» έμσ απφ ηελ ππνθεηκεληθή δηάζηαζε θαη αθεηέξνπ εάλ 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πξνο φθεινο ηελ θνηλσλίαο ελ ησ ζπλφισ. Σπλερίδνληαο ηε 

κειέηε γηα ηνλ Keynes απηφ πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί, είλαη ε νπηηθή ηνπ γσλία γηα 

ηελ ζχδεπμε ηεο νηθνλνκίαο κε ην θξάηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Keynes πξνζπάζεζε 

λα ελζσκαηψζεη ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ηελ πνιηηηθή ηάμε θάλνληαο ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή έλα επέιηθην δίρηπ πξνζαξκνγήο ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπγθπξίεο
51

. Ζ αληίιεςε ηνπ δειαδή πσο ε νηθνλνκία 

θαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή αιιεινεπεξεάδνληαη, ηνπ δεκηνχξγεζε θαη ηελ 

δηνξαηηθφηεηα λα θξίλεη πσο γηα ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο ρξεηάδεηαη λα είλαη πγηή 

θαη ηα δπν «κέιε». Όηαλ ην 1930 ην θνηλσληθφ θξάηνο ήηαλ ζην πεξηζψξην, ν Keynes 

(The General Theory of Employment, Interest and Money 1936) κπφξεζε λα δηαθξίλεη 

πσο ε «θαηάξα ηεο αλεξγίαο, απνηειεί ηελ ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο
52

». Με άιια ιφγηα, νη παξνρέο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δελ ζα έπξεπε λα 

πξνθχπηνπλ απφ ην πιεφλαζκα ηεο αλάπηπμεο, θαζψο νπνηαδήπνηε ππνβάζκηζε 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη ζην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο. Αληηζέησο, νη παξνρέο ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο ζα έπξεπε λα είλαη  πξνυπφζεζε γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

ζπλζήθεο κηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σπλεπψο, ην θξάηνο είλαη εθείλν ζην νπνίν 

αλαηίζεηαη ε επζχλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ «επ δελ» φισλ ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Ήηνη, έλα θξάηνο – επελδπηήο  θαη φρη έλα θξάηνο –  

θαηαλαισηήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν Keynes πίζηεπε ζηηο νξζνινγηθέο θξηηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ θαη ζηε ζπκβαηφηεηα ηνπο κε ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Πίζηεπε πσο ε επίηεπμε ηνπ «επ δελ» κπνξεί λα έξζεη κέζα απφ ηνλ δξφκν ηεο 

δηθαηνζχλεο. Σχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο ηνπ Keynes, ζε πεξηφδνπο θξίζεο, όινη 

γηλόκαζηε θεπλζηαλνί. Τν δεηνχκελν φκσο δελ είλαη λα επηζηξέθνπκε ζε ζεσξίεο φηαλ 

βξίζθεηαη ζε αζθπθηηθφ θινηφ ε παγθφζκηα νηθνλνκία. Σε ηέηνηεο πεξηφδνπο, νη 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, εχινγα είλαη πεξηνξηζκέλεο. Σθνπφο είλαη λα πθίζηαηαη κηα 

                                                           
50

 Ό.π., ζει. 287. 
51

 Skidelsky, φ.π., ζει.153. 
52

 M., C., Marcuzzo, Keynes and the Welfare state, p.4. Available at: 

http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto_02_12.pdf 

http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto_02_12.pdf
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δηθιείδα αζθαιείαο. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε δηθιείδα αζθαιείαο δχλαηαη λα 

γελλεζεί κέζα απφ ηελ εμαζθάιηζε ελφο θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ πνπ ζα πξνζηαηεχεη 

έλα ειάρηζην θξάηνο. Σχκθσλα ι.ρ κε ην ειιεληθφ Σχληαγκα ζην άξζξν 25 παξ. 1 

ζπλάγεηαη έλα «ζρεηηθφ θνηλσληθφ θεθηεκέλν
53

», σο εθδήισζε αξρήο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο. Ο φξνο θαηαγξάθεη ηε ζέζε θαηά ηελ νπνία ηα 

ζεκειηψδε θνηλσληθά δηθαηψκαηα έρνπλ ηζρπξνπνηήζεη ηελ θνηλσληθή λνκνζεζία 

ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ζην κέιινλ ε θαηάξγεζε ή ξηδηθή ππνβάζκηζή ηνπο. Ζ 

άπνςε ηνπ «ζρεηηθνχ θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ» δελ απαγνξεχεη θάζε είδνπο 

νπηζζνρψξεζε ηεο πθηζηάκελεο πξνζηαζίαο, φπσο έρεη δηαηππσζεί  ζηε ζεσξία γηα 

ην «απφιπην θνηλσληθφ θεθηεκέλν
54

», αιιά κφλν ηηο απζαίξεηεο πεξηθνπέο πνπ 

ζίγνπλ ηελ νπζία ηνπ δηθαηψκαηνο. Οπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο απφ 

ην λνκνζέηε γηα λα θξηζεί ζπληαγκαηηθφο, ζα πξέπεη λα κελ ζίγεη ηνλ ππξήλα ηνπ 

θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο, λα κελ είλαη απζαίξεηνο θαζψο θαη λα είλαη ζχκθσλνο κε 

ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.        

 Ψζηφζν, ην ζρεηηθφ θεθηεκέλν δελ έρεη θαηαθέξεη κέρξη ζήκεξα λα 

απνξξνθήζεη ηνπο θξαδαζκνχο θαη λα απνηξέςεη ηελ παξαβίαζε αθφκα θαη ηνπ 

ππξήλα ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Τν άξζξν 25 ηνπ Σπληάγκαηνο νξίδεη φηη ε 

αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ ηειεί ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ θξάηνπο, αιιά 

απνθεχγεη λα αλαθεξζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ 

ηεινχλ ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ θξάηνπο δεκηνπξγψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν νπζηψδε 

θελά. Πξνο επίξξσζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο χπαξμεο δηθιείδαο αζθαιείαο, αμίδεη ε 

αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

δηθαίσκα πνπ πξάγκαηη ζπκβνιίδεη ηελ εθπιήξσζε ηνπ status mixtus. Έρεη θξηζεί 

πσο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί αηνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

δηθαίσκα. Σχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζ. 24 § 1 εδ. α΄ Σπλη., «H πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο». H 

ππνρξέσζε απηή εμεηδηθεχεηαη κε ην εδ. β΄ ηεο § 1 ηνπ άξζ. 24 Σπλη., πνπ ππνρξεψ- 

λεη ην θξάηνο «λα ιακβάλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα γηα ηε 

                                                           
53

   Γηα ηε ζεσξία πεξί «ζρεηηθνχ θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ», βι., Γ.Τζάηζνπ, Σπληαγκαηηθφ Γίθαην, 

Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα Η. Γεληθφ κέξνο, Τφκνο Γ΄, εθδφζεηο Αλη. Ν. Σάθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 

1987 ζει. 200-216, ν νπνίνο εηζήγαγε ζηελ ειιεληθή ζεσξία ηηο ζρεηηθέο απφςεηο ηεο γεξκαληθήο 

λνκνινγίαο γηα ηελ ξήηξα ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 
54

 Γηα ηα επηρεηξήκαηα ηεο άπνςεο απηήο, βι. Π.Παξαξάο, Τν θνηλσληθό δηθαίσκα γηα αμηνπξεπή 

θαηνηθία- Αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξώπνπ θαη έιεγρνο ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ηνπ λόκνπ. Παξαηεξήζεηο κε 

αθνξκή ηελ Οι. ΣηΕ 173/98, Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, Νν 3/1999, ζει. 642 επ. 
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δηαθχιαμή ηνπ». Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ 

έγθεηηαη  ζηελ πξαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζην πεξηβάιινλ απφ ην άξζξν 24 Σπλη. ην νπνίν απαηηεί ηελ 

θαλνληζηηθή εμεηδίθεπζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ θαη, αλ απηή ειιείπεη, ηελ εξκελεία ηνπο 

απφ ην δηθαζηή έηζη ψζηε ην επξχηαην αληηθείκελν πξνζηαζίαο λα αλαιπζεί ζηηο 

εηδηθφηεξεο εθθάλζεηο ηνπ
55

.         

 Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο πεξηθξνχξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο νδήγεζε ζηε ζπληαγκαηηθή ηνπ θαηνρχξσζε. Τη 

είλαη απηφ πνπ ζηεξεί απφ ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ζηελ παηδεία, ζηελ πγεία, ελ 

γέλεη ζην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ηελ πεπνίζεζε πσο πξφθεηηαη γηα 

δηθαηψκαηα κε δεπηεξεπνχζεο – θαλνληζηηθήο- ζεκαζίαο;  

 

Αποκαηάζηαζη ή  μεηαρρύθμιζη;  

 Ο απνινγηζκφο ηεο θξίζεο ππέδεημε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο
56

, απνδεηθλχνληαο φηη ην θνηλσληθφ θξάηνο ππεξεηεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν απνξξνθψληαο ηηο επηπηψζεηο ηεο χθεζεο. Αδηακθηζβήηεηα ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα δηαθπγήο απφ ηελ θξίζε, έρνπλ πξνθαιέζεη ζεκαληηθφ 

θνηλσληθφ θφζηνο. Καη ελψ ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε πεξηθξνχξεζεο ηεο  

ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο
57

, «ε κεηαξξχζκηζε» ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ 

ηελ επηθνπξηθή ζηε ξπζκηζηηθή θαίλεηαη λα πξνζδίδεη κηα λέα δηάζηαζε, πνπ ζα 

επηθέξεη ελδερνκέλσο θαξπνχο ζηε ζπλεξγαζία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο. Ζ απηνλφκεζε ηεο αξρήο απφ ηα δεζκά ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

δχλαηαη λα πξνζδψζεη ζην θνηλσληθφ θξάηνο κηα δπλακηθή πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζεη 

απφ ηελ κηα πιεπξά ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη απφ ηελ άιιε 

κηα νηθνλνκία πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηε δεκνθξαηία θαη ζην δίθαην. Ζ 

αλαλνεκαηνδφηεζε ηεο ζρέζεο νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθνχ θξάηνπο κε ζθνπφ ηελ 

επεκεξία ηεο επξσπατθήο – παγθφζκηαο πνιηηείαο, δχλαηαη λα αληηζηξέςεη ην 
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 Η. Καξάθσζηαο, Πεξηβάιινλ θαη Γίθαην, εθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 2011. 
56

 E., Heins and C., de la Porte, The sovereign debt, the EU and the welfare state reform, Comperative 

European Politics, 2015, vol. 13, 1-7. And K.,Linos, How can International Organizations shape 

National Welfare State? Comperative Political Studies. Vol 40, No 5, May 2007. 
57

 T. Andersen, The welfare state and the great recession, Intereconomics 2012, (Forum). Available at: 

http://archive.intereconomics.eu/.../getfile.php?id. 

http://archive.intereconomics.eu/.../getfile.php?id
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ζεκεξηλφ ζθεληθφ νχησο ψζηε λα ζπκβάιιεη ην θνηλσληθφ θξάηνο ζηελ 

εθδεκνθξάηηζε. Ζ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο
58

 (social citizenship) ε νπνία 

αμηψλεη ηελ θαζηέξσζε θαη ηελ έκπξαθηε άζθεζε θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δηθαησκάησλ ζα ζπληειέζεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιπδηάζηαηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε. 

Ζ ηδησηηθή, ε πνιηηηθή θαη ε θνηλσληθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε αιιεινζπλδένληαη, ε 

εθπιήξσζε φισλ ησλ θαζκάησλ δχλαηαη λα πξνζθέξεη ηηο ζπλζήθεο γηα εθπιήξσζε 

ηνπ «επ δελ». Ζ ππνβάζκηζε ηεο θνηλσληθήο νπζίαο ηεο αλζξψπηλεο ζπλχπαξμεο 

πιήηηεη ηφζν ηα θνηλσληθά φζν θαη ηα νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. Σε 

πεξηφδνπο απμεκέλεο αλεξγίαο θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο ην δηθαίσκα ι.ρ ηεο 

εξγαζίαο κνηάδεη πξάμε θελνχ πεξηερνκέλνπ. Οη αηνκηθέο ειεπζεξίεο επίζεο 

ζπκπαξαζχξνληαη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Παξάιιεια ε 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή ιακβάλεη ραξαθηήξα αλνχζην θαη ηππηθφ ή ιεηηνπξγεί σο 

δεμακελή αληηδξαζηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ έλεθα ηεο αζθπθηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ 

παξαδνρή πσο ε ππνηίκεζε ηεο θνηλσληθήο χπαξμεο ησλ αλζξψπσλ αθαηξεί λφεκα 

θαη απφ ηηο άιιεο δπν ζθαίξεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ζα φθεηιε λα αθππλίζεη ηηο 

ζπλεηδήζεηο θαη λα εθθηλήζεη κηα ζπδήηεζε κε πξνζαλαηνιηζκφ ηε δεκηνπξγία κηα 

θνηλσλίαο πνιηηψλ κε ακνηβαία επελέξγεηα
59

 ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο έλλνηαο ηνπ 

πνιίηε.  Σπκπεξαζκαηηθά, ην θνηλσληθφ θξάηνο θξίλεηαη έλαο ζεκαληηθφο ππιψλαο 

γηα ηελ επεκεξία, φρη κφλν δηφηη νη επηπηψζεηο ηεο ππνβάζκηζήο ηνπ είλαη «δσηηθήο 

ζεκαζίαο» αιιά θαη επεηδή δηαθαίλεηαη λα δηαζέηεη κηα δπλακηθή εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ πξφνδν ελφο θξάηνπο ελ ησ ζπλφισ. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο σο ζπλ-δεκηνπξγό ηεο νηθνλνκίαο θαη φρη σο εξγαιείν ηεο, δχλαηαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηα ζεκέιηα γηα κηα απηνηξνθνδνηνχκελε αλάπηπμε.  
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 Κ. Σηακάηεο, Γίθαην θαη Γηθαηνζχλε ζηελ επνρή ησλ νξίσλ, εθδφζεηο Πφιηο, Αζήλα, 2000, 

ζει.20επ. 
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 Σηακάηεο, φ.π., ζει.23. 
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Δπίλογος 

 Με αθνξκή ηελ θξίζε, δίλεηαη κηα επθαηξία λα εηδσζνχλ νη θαηαζηάζεηο απφ 

κηα άιιε νπηηθή γσλία, θαη λα δηαβαζηνχλ μαλά νη έλλνηεο κε ζθνπφ λα δηαθσηίζνπλ 

ηελ δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα πξνδίδνληαο κηα λέα πξννπηηθή. Σηνλ επξσπατθφ 

πνιηηηζκφ ε πνιηηηθή θνηλφηεηα εθθξάδεη έλα αμηαθφ ζχζηεκα πνπ ηελ θαζνξίδεη, ηε 

λνκηκνπνηεί θαη ηε ζπλέρεη. Ζ αλαγλψξηζε ησλ αμηψλ δελ ζα πξέπεη λα θαηαιήγεη 

πεξηγξαθηθή, δίρσο πεξηερφκελν θαη εθαξκνγή. Ζ άλζηζε ηεο νηθνλνκίαο νθείιεη λα 

δηεπθνιχλεη έλα νξγαλσκέλν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη φρη λα ην θαηαδπλαζηεχεη 

παξαβηάδνληαο δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο. Σπλεπψο, νη παξνρέο ηνπ θξάηνπο ζα 

πξέπεη ελδερνκέλσο λα είλαη ε πξνυπφζεζε γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο κηα 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δεδνκέλνπ φηη ην αληίζεην έρεη νδεγήζεη ζηελ θαηάιπζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο δίρσο παξάιιεια λα έρεη επηθέξεη θέξδε ζηελ νηθνλνκία. Τν 

ζεκεξηλφ ζχζηεκα δελ είλαη βηψζηκν
60

 θαη, αξγά ή γξήγνξα, ζα αιιάμεη. Μηα λέα 

θνηλσληθή ζπκθσλία πνπ ζα νξηνζεηήζεη θαη πάιη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκνζίνπ 

θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζα αλαδείμεη ην θνηλσληθφ θξάηνο σο απαξαίηεην ππιψλα 

ηεο Γεκνθξαηίαο αιιά θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ. Ζ ηδηνκνξθία ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ είλαη ε ίδηα άιισζηε πνπ επηηάζζεη ηελ δηαξθή αλαπξνζαξκνγή ηνπο 

ζηα κεηαβαιιφκελα θνηλσληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα. Ζ εμέιημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο απφ ηελ επηθνπξηθή ζηε ξπζκηζηηθή δχλαηαη λα εθθηλήζεη ηελ 

επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γχξσ απφ ην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ πνπ σο ηψξα απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξαγκάησζε 

ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. 
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