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ΕΠΟ 11 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

2013 – 2014 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΣΚΟΠΟΣ: Α) το ιδεολογικό και οικονοµικό υπόβαθρο που συνέβαλε στη 

συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.) και της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.) και Β) πως η διαδικασία της 

Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης απεικονίστηκε στη διαµόρφωση του µεταπολεµικού 

κοινωνικού κράτους 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ∆ιαµορφώνουµε δυο ενότητες για την εξέταση των επιµέρους θεµάτων. 

Σχετικά µε τα βιβλία που χρησιµοποιήθηκαν βλ. τη βιβλιογραφία 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

Ενότητα 1η: Ιδεολογικοί και οικονοµικοί παράγοντες που συνέβαλλαν στην 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης 

• Τραύµατα Ευρώπης µετά το τέλος του Β’ παγκοσµίου πολέµου = ριζική 

αλλαγή τρόπου διακυβέρνησης και οικονοµικής διαχείρισης. Τέρµα στον 

οικονοµικό εθνικισµό. Πολιτική συνεργασίας 

• Ψυχρός πόλεµος µεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής ένωσης = οι ΗΠΑ υιοθέτησαν 

µια πολιτική παροχών προς τις χώρες της Ευρώπης, µε στόχο την στήριξη της 

ανοικοδόµησης τους, γνωστή ως σχέδιο Μάρσαλ, και προπαγάνδισαν την 

στενή διακρατική συνεργασία µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών µε στόχο την 

από κοινού αποδυνάµωση του σοβιετικού κινδύνου.  

• µοντέλο της καπιταλιστικής οικονοµίας του John Mayard Keynes, στήριξη 

πλήρους απασχόλησης, επενδύσεις, προώθηση περιφερειακής και ισόρροπης 

ανάπτυξης, κρατικός παρεµβατισµός, επιρροή από ΗΠΑ. Οικονοµικοί στόχοι 

πλέον ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας και η ευηµερία των πολιτών, ώστε 

να αποφεύγονται οι κοινωνικές εντάσεις, και η ενίσχυση της µαζικής 

κατανάλωσης 

Έτσι:  

1. 1951 ίδρυση ΕΚΑΧ 

2. 1958 ίδρυση ΕΟΚ 
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Ενότητα 2η: Η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και το µεταπολεµικό 

κοινωνικό κράτος 

• Μεταπολεµικός στόχος = η ευηµερία και η προστασία των πολιτών τους µέσω 

της δηµιουργίας ενός κράτους πρόνοιας 

• Το κράτος πρόνοιας ως οικονοµικός θεσµός που αποσκοπεί στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και την οικονοµική ανάπτυξη (συµφέροντα καπιταλισµού). 

Κοινωνικός και πιο ανθρώπινος καπιταλισµός ως αντίπαλο δέος στον 

κοµµουνισµό.  

• Έκθεση Μπέβεριτζ: θέτει τα θεµέλια του κράτους πρόνοιας: διασφάλιση του 

εισοδήµατος, η αντιµετώπιση της ανεργίας, η προστασία της υγείας και η 

εξασφάλιση παιδείας, στέγης και φροντίδας στα γηρατειά 

 

Αυτά οδηγούν:  

1. αύξηση των κοινωνικών δαπανών 

2. σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης  

3. στήριξη οικογένειας, ώστε η αγορά εργασίας να είναι προβλέψιµη = 

αύξηση παραγωγικότητας µείωση και κοινωνικών εντάσεων 

 

Μοντέλα κράτους πρόνοιας  

1. σοσιαλδηµοκρατικό  

2. συντηρητικό  

3. φιλελεύθερο 

4. µοντέλο χωρών νότιας Ευρώπης  

 

Κράτος πρόνοιας και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση  

• στόχος η διάχυση της προόδου και της ευηµερίας = οι κυβερνήσεις των κρατών – 

µελών της ευρωπαϊκής ένωσης παραιτούνται ορισµένων εξουσιών και 

αρµοδιοτήτων τους προς όφελος της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, κριτήρια 

συµµόρφωσης της οικονοµικής πολιτικής των χωρών µελών της ΕΕ, ρυθµίζεται 

το εµπόριο, η δράση των επιχειρήσεων και η κίνηση των επιχειρηµατικών 

κεφαλαίων, µέσω των ευρωπαϊκών ταµείων οι πόροι των πλουσιότερων χωρών 

µελών διανέµονται στις φτωχότερες χώρες, ευρωπαϊκό δικαστήριο  
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• 1974: Πρόγραµµα καταπολέµησης της φτώχιας. Κράτος πρόνοιας ως 

αποταµιευτικός κουµπαράς που ανακατανέµει τα εισοδήµατα όχι από 

πλουσιοτέρους σε φτωχότερους, αλλά από τους νέους στους µεσαίας ηλικίας και 

από τους µεσαίας ηλικίας στους γηραιότερους.  

• 1962: Κοινή Αγροτική Πολιτική 

• µαζικοποίηση της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

καταπολεµήθηκε ο αναλφαβητισµός, η γνώση εξαπλώθηκε, νέα κοινωνικά 

στρώµατα απέκτησαν το δικαίωµα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, και οι 

γυναίκες χειραφετήθηκαν. Αυτά µε τη σειρά τους οδήγησαν:  

1. φοιτητικό κίνηµα 

2. διάσπαση εργατικής τάξης  

 

Συµπεράσµατα 

1. Οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες, υπό την επίδραση του αµερικανικού παράγοντα, 

υιοθέτησαν το καπιταλιστικό µοντέλο ανάπτυξης και την πολιτική της 

υπερεθνικής συνεργασίας, προκειµένου να ανακάµψει η οικονοµία τους και 

να µην επαναληφθούν τα σφάλµατα του παρελθόντος.  

2. Μέσα στο ίδιο οικονοµικό και ιδεολογικό πλαίσιο εντάσσεται και η 

δηµιουργία του κράτους πρόνοιας.  

3. Το ερώτηµα που προκύπτει είναι το κατά πόσο τα κοινωνικά αυτά µέτρα 

εξυπηρετούν τα συµφέροντα των αδύναµων κοινωνικών οµάδων και όχι του 

κεφαλαίου.  
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Εισαγωγή  

 Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρώτη 

ενότητα αναφέρονται οι ιδεολογικοί και οικονοµικοί παράγοντες που οδήγησαν στην 

δηµιουργία της ΕΚΑΧ και της ΕΟΚ, δηλαδή των προδρόµων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στην δεύτερη ενότητα θα επισηµανθούν η έννοια του µεταπολεµικού 

κοινωνικού κράτους πρόνοιας, οι λόγοι που οδήγησαν στην δηµιουργία του και πώς 

αυτό διαµορφώθηκε µέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

 

Ενότητα 1η: Ιδεολογικοί και οικονοµικοί παράγοντες που συνέβαλλαν στην 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης 

 Μετά το τέλος του Β’ παγκοσµίου πολέµου η Ευρώπη βγήκε βαρύτατα 

πληγωµένη. Οι νεκροί και οι τραυµατίες ανέρχονταν σε εκατοµµύρια. Οι βασικές 

υποδοµές κάθε κράτους είχαν καταστραφεί. Πολλές πόλεις και µεγάλο µέρος της 

υπαίθρου είχε ερηµώσει. Οι πρόσφυγες ήταν χιλιάδες1. Συγχρόνως υπήρχαν τεράστια 

οικονοµικά προβλήµατα, καθώς υπήρχαν σηµαντικές απώλειες σε παραγωγικούς 

πόρους και εργατικό δυναµικό2. Όλα αυτά έδειξαν στις κυβερνήσεις των δυτικών 

ευρωπαϊκών κρατών ότι έπρεπε να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο διακυβέρνησης και 

οικονοµικής διαχείρισης των κρατών τους. Περισσότερο δε συνειδητοποίησαν ότι 

έπρεπε να βάλλουν τέρµα στον οικονοµικό εθνικισµό του Μεσοπολέµου, ο οποίος 

οδήγησε στην οικονοµική κρίση του ‘ 30 και στην έκρηξη του ολοκληρωτισµού, και 

να εγκαινιάσουν µια νέα πολιτική συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, 

ώστε να υπάρξει άµεση ανάκαµψη της ευρωπαϊκής οικονοµίας και ανοικοδόµηση 

των ευρωπαϊκών κοινωνιών3.  

 Συγχρόνως το τέλος του Β’ παγκοσµίου πολέµου ανέδειξε δυο νέες 

παγκόσµιες υπερδυνάµεις, τις ΗΠΑ και την Σοβιετική ένωση, καθεµία από τις οποίες 

αντιπροσώπευε ένα εντελώς διαφορετικό µοντέλο οικονοµικοπολιτικής ανάπτυξης. 

Οι ΗΠΑ τον καπιταλισµό και η Σοβιετική Ένωση τον κοµµουνισµό. Στα πλαίσια του 

ψυχρού πολέµου µεταξύ των δυο αυτών χωρών για την απόκτηση της παγκόσµιας 

ηγεµονίας και από τον φόβο της επέκτασης του σοβιετικού µοντέλου διακυβέρνησης 

και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ υιοθέτησαν µια πολιτική παροχών 

                                                 
1 Γαγανάκης Κ., Κοινωνική και Οικονοµική Ιστορία της Ευρώπης, Πάτρα, ΕΑΠ, 1999, σσ. 301 – 302.  
2 Στο ίδιο, σ. 303. 
3 Berend T.I., Οικονοµική ιστορία του Ευρωπαϊκού 20ου αιώνα. Τα οικονοµικά καθεστώτα από το 
Laissez-Faire στην παγκοσµιοποίηση, Αθήνα, Gutenberg, (ελλ. µτφ.), 2009, σ. 283. 
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προς τις χώρες της Ευρώπης, µε στόχο την στήριξη της ανοικοδόµησης τους, γνωστή 

ως σχέδιο Μάρσαλ, και προπαγάνδισαν την στενή διακρατική συνεργασία µεταξύ 

των ευρωπαϊκών κρατών µε στόχο την από κοινού αποδυνάµωση του σοβιετικού 

κινδύνου.  

 Σε οικονοµικό επίπεδο οι ευρωπαϊκές χώρες κατανόησαν ότι προκειµένου να 

ανακάµψουν οι οικονοµίες τους έπρεπε να ακολουθήσουν το µοντέλο της 

καπιταλιστικής οικονοµίας του John Mayard Keynes, να στηρίξουν την πλήρη 

απασχόληση, να κάνουν επενδύσεις, να προωθήσουν την περιφερειακή και ισόρροπη 

ανάπτυξη
4 και να ακολουθήσουν πολιτική κρατικού παρεµβατισµού εγκαταλείποντας 

τις θεωρίες του οικονοµικού φιλελευθερισµού του παρελθόντος. Επιπλέον, οι 

δυτικοευρωπαϊκές οικονοµίες επηρεάστηκαν από την αµερικανική οικονοµική 

πολιτική σε θέµατα βιοµηχανικής και διοικητικής οργάνωσης. Οικονοµικοί στόχοι 

πλέον ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας και η ευηµερία των πολιτών, ώστε να 

αποφεύγονται οι κοινωνικές εντάσεις, και η ενίσχυση της µαζικής κατανάλωσης5.  

Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το οικονοµικό και ιδεολογικό πλαίσιο τον Απρίλιο του 

1951 ιδρύθηκε µεταξύ της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ιταλίας και των χωρών της 

Μπενελούξ η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, η οποία καταργούσε τους 

δασµούς µεταξύ αυτών των χωρών και παρείχε επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη της 

βιοµηχανίας άνθρακα και χάλυβα, ενώ συµφωνήθηκε σταδιακά να εφαρµοστεί 

πολιτική ενιαίων τιµών και κεντρικής ρύθµισης της παραγωγής6. Απώτερος στόχος 

της ΕΚΑΧ ήταν η στενή οικονοµική και πολιτική συνεργασία των έξι αυτών χωρών 

και η άµβλυνση των εθνικών και οικονοµικών ανταγωνισµών µεταξύ τους, ώστε να 

αποφευχθούν νέες συγκρούσεις7.  

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1958 οι έξι αυτές χώρες υπέγραψαν τη Συνθήκη της 

Ρώµης µε την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. Αρχικά η ΕΟΚ 

λειτούργησε ως τελωνειακή ένωση των έξι χωρών. Σταδιακά, όµως, µετατράπηκε σε 

µια ενιαία αγορά είκοσι επτά χωρών, όπου όλα τα προϊόντα και οι συντελεστές 

παραγωγής διακινούνται ελεύθερα και υπάρχει ενιαίο νόµισµα για τις δεκαπέντε 

χώρες. Η ΕΟΚ εκπροσωπείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή, η οποία έχει υπερεθνικό 

                                                 
4 ∆ρίτσα Μαργ. (επιµ.), Θέµατα οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας της Ευρώπης, Πάτρα, ΕΑΠ, 
2008, σ. 238.  
5 Γαγανάκης, ό. π.,  σσ. 316 – 317.  
6 Berend, ό. π., σ. 288.  
7 ∆ρίτσα, ό. π. , σ. 241.  
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χαρακτήρα και αποφάσεις λαµβάνονται από το ευρωπαϊκό συµβούλιο, ένα όργανο 

διακυβερνητικής συνεργασία8.  

 

Ενότητα 2η: Η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και το µεταπολεµικό 

κοινωνικό κράτος 

 Μετά το τέλος του Β’ παγκοσµίου πολέµου στόχος όλων των πολιτικών 

δυνάµεων των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, φιλελεύθερων, σοσιαλιστικών και 

συντηρητικών, υπήρξε η ευηµερία και η προστασία των πολιτών τους µέσω της 

δηµιουργίας ενός κράτους πρόνοιας9. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το µεταπολεµικό 

ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας παρέµενε ένας κατά βάση οικονοµικός θεσµός, µε 

δεδοµένο ότι στην ουσία αποσκοπούσε στην αύξηση της παραγωγικότητας και την 

οικονοµική ανάπτυξη. Με άλλα λόγια κυριάρχησε η αντίληψη ότι το κράτος θα 

παρέχει ασφάλεια και πρόνοια στις διάφορες κοινωνικές τάξεις, ώστε να 

αποφεύγονται οι εργατικές διεκδικήσεις και κατ’ επέκταση να αυξάνονται τα κέρδη 

των κεφαλαιούχων10. Ουσιαστικά, λοιπόν, το µεταπολεµικό κοινωνικό κράτος 

δηµιουργήθηκε, για να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα του καπιταλισµού. Γι’ αυτό και 

ο Έρνεστ Μαντέλ ονόµασε τον καπιταλισµό µετά το τέλος του Β’ παγκοσµίου 

πολέµου ως κοινωνικό καπιταλισµό11. Εξάλλου, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί το 

γεγονός ότι µέσω του κοινωνικού κράτους πρόνοιας ο δυτικός καπιταλισµός στόχευε 

στο να πλήξει το αντίπαλο δέος, δηλαδή τον ανατολικό κοµµουνισµό, επιδεικνύοντας 

ένα περισσότερο ανθρώπινο πρόσωπο12. 

 Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο το 1942 δηµοσιεύτηκε η Έκθεση 

Μπέβεριτζ από τον σερ Ουίλιαµ Μπέβεριτζ, επικεφαλής της διυπουργικής Επιτροπής 

της Κοινωνικής Ασφάλισης και των Συναφών Υπηρεσιών στην Μεγάλη Βρετανία. 

Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη έκθεση, η οποία αποτέλεσε την ιδρυτική βάση του 

κράτους πρόνοιας, στόχος του µεταπολεµικού κοινωνικού κράτους όφειλε να είναι η 

διασφάλιση του εισοδήµατος, η αντιµετώπιση της ανεργίας, η προστασία της υγείας 

και η εξασφάλιση παιδείας, στέγης και φροντίδας στα γηρατειά13.  

                                                 
8 Γιώτη - Παπαδάκη Όλγ., Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση και Πολιτικές αλληλεγγύης, Αθήνα, 
Κριτική, 2004, σ. 38 – 39.  
9 ∆ρίτσα, ό. π., σ. 267.  
10 Στο ίδιο, σ. 241.  
11 Berend, ό. π., σ. 324.  
12 Στο ίδιο, σ.  331.  
13 ∆ρίτσα ό. π., σ. 267 και Berend, ό. π.,  σ. 327 – 330.  
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 Έτσι είχαν πλέον τεθεί οι βάσεις για την δηµιουργία του δυτικοευρωπαϊκού 

κοινωνικού κράτους. Μέσα σε λίγα χρόνια οι δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας 

αυξηθήκαν στα περισσότερα δυτικοευρωπαϊκά κράτη14 και συγχρόνως ενισχύθηκε το 

κρατικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης15. Αυτό δε που πρέπει να τονιστεί είναι ότι 

στο διάστηµα 1950 – 1975, που θεωρείται η βιοµηχανική χρυσή εποχή της Ευρώπης, 

στόχος κάθε δυτικοευρωπαϊκού κράτους ήταν η στήριξη της οικογένειας και η 

αύξηση του πληθυσµού. Έτσι, γίνονταν προσπάθειες οι άνδρες να έχουν µια συνεχή 

απασχόληση µε σταθερό µισθό και οι γυναίκες να µπορούν να σταµατούν προσωρινά 

ή µόνιµα την εργασία τους, προκειµένου να τεκνοποιήσουν. Έτσι, η αγορά εργασίας 

θα λειτουργούσε µε προβλέψιµους κανόνες, οι πολίτες θα είχαν σαφείς προσδοκίες 

και γενικά όλα θα λειτουργούσαν οργανωµένα και προγραµµατισµένα. Έτσι, θα 

αποφεύγονταν οι οικονοµικές κρίσεις και οι κοινωνικές εντάσεις. Γι’ αυτό, λοιπόν, η 

κοινωνική πρόνοια παρεχόταν κυρίως µε βάση την είσοδο ή έξοδο από την αγορά 

εργασίας
16.  

 Σύµφωνα µε τις νεότερες µελέτες υπάρχουν τέσσερα µοντέλα κράτους 

πρόνοιας στην Ευρώπη. Το πρώτο είναι το σοσιαλδηµοκρατικό µοντέλο, που 

απαντάται στις σκανδιναβικές χώρες. Σε αυτό κάθε πολίτης έχει δικαίωµα κρατικής 

πρόνοιας, το κράτος παρεµβαίνει και προστατεύει την υγεία, την εκπαίδευση, την 

φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωµένων και των ανήµπορων, το κοινωνικό κράτος 

χρηµατοδοτείται  από δηµόσιες δαπάνες, προστατεύεται η πλήρης απασχόληση, τα 

κοινωνικά επιδόµατα είναι υψηλά και στηρίζεται η γυναικεία απασχόληση17. Το 

δεύτερο µοντέλο είναι το συντηρητικό και απαντάται κυρίως σε χώρες της Βόρειας 

και Κεντρικής Ευρώπης. Σε αυτό το κράτος παρεµβαίνει, όταν χρειάζεται, για να 

διορθώσει την αγορά εργασίας, βοηθά τους πολίτες επικουρικά σε συνδυασµό µε την 

οικογένεια και τους άλλους πολίτες, κοινωνική ασφάλιση και επιδόµατα παρέχονται 

µόνο στους έχοντες απασχόληση, οι παροχές στηρίζονται στην αρχή της 

αποδοτικότητας, δίνεται βαρύτητα στην χρηµατική βοήθεια και όχι τόσο στις 

υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. Το µειονέκτηµα είναι ότι δεν ενθαρρύνεται η 

γυναικεία απασχόληση και οι νέοι δύσκολα µπαίνουν στην αγορά εργασίας18. Το 

τρίτο µοντέλο είναι το φιλελεύθερο και εντοπίζεται στη Μ. Βρετανία. Εδώ η αγορά 

                                                 
14 ∆ρίτσα, ό. π., σ. 268.  
15 Berend, ό. π., σ. 331 – 332 
16 ∆ρίτσα, ό. π., σ. 268 
17 Στο ίδιο, σ. 269 – 270.  
18 Στο ίδιο, σ. 270 – 271. 
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έχει την πρωτοκαθεδρία, η οικογένεια είναι ανεξάρτητη και γι’ αυτό το κράτος 

παρέχει βοήθεια µόνο, όταν δεν µπορεί η αγορά και η οικογένεια κι µόνο σε όσους 

έχουν χαµηλά εισοδήµατα. Ακόµα, το κράτος πρόνοιας χρηµατοδοτείται από τα 

κρατικά έσοδα, οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι υπανάπτυκτες και δεν υπάρχει ειδική 

µέριµνα για τις γυναίκες, δεδοµένου ότι το κράτος είναι ουδέτερο ως προς το φύλο 

των πολιτών του. Το πρόβληµα είναι ότι µεγάλες πληθυσµιακές οµάδες, όπως οι 

άνεργοι και οι ανύπανδρες µητέρες, κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό19. 

Τέλος, ένα τέταρτο µοντέλο κράτους πρόνοιας λειτουργεί στις χώρες της νότιας 

Ευρώπης. Σε χώρες, όπως, η Ελλάδα και η Ισπανία, η κοινωνική πρόνοια αφορά µόνο 

τους συνταξιούχους και τους εργαζόµενους, οι άνεργοι και οι φτωχότεροι πολίτες 

προστατεύονται υποτυπωδώς, κυρίως δίνονται χρηµατικές παροχές και επιδόµατα και 

οι υπηρεσίες φροντίδας είναι υπανάπτυκτες. Ουσιαστικά, οι ασθενέστεροι πολίτες 

περισσότερο στηρίζονται στις οικογένειες τους πάρα στο κράτος20.  

 Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης ακολουθείται επίσης µια ενιαία κοινωνική πολιτική για όλα τα κράτη 

µέλη µε στόχο τη σταδιακή διάχυση της προόδου και της ευηµερίας σε όλες τις χώρες 

– µέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. Έτσι, τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις των 

κρατών – µελών της ευρωπαϊκής ένωσης παραιτούνται ορισµένων εξουσιών και 

αρµοδιοτήτων τους προς όφελος της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Με τη 

συνθήκη του Μάαστριχτ καθορίστηκαν κριτήρια συµµόρφωσης της οικονοµικής 

πολιτικής των χωρών µελών της ΕΕ, µε σκοπό την άµβλυνση των οικονοµικών 

ανισοτήτων και την επίτευξη κοινωνικής ισότητας. Ρυθµίζεται το εµπόριο, η δράση 

των επιχειρήσεων και η κίνηση των επιχειρηµατικών κεφαλαίων, ώστε να 

διασφαλιστούν τα εθνικά συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας. Επιπλέον µέσω των 

ευρωπαϊκών ταµείων οι πόροι των πλουσιότερων χωρών µελών διανέµονται στις 

φτωχότερες χώρες. Ακόµα, λειτουργεί ο θεσµός του ευρωπαϊκού δικαστηρίου µε 

αρµοδιότητα την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Ευρωπαίων 

πολιτών
21.  

                                                 
19 ∆ρίτσα, ό. π., σ. 271.  
20 Στο ίδιο, σ. 272. και Ferrera M., «Η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους στη Ν. Ευρώπη» στο 
Μ. Ματσαγγάνης (επιµ.), Προοπτικές του Κοινωνικού Κράτους στη Νότια Ευρώπη, Αθήνα, Ελληνικά 
Γράµµατα, 1999, σ. 5 – 9.  
21 Σακελλαρόπουλος, Θ. ∆., Υπερεθνικές Κοινωνικές Πολιτικές την Εποχή της Παγκοσµιοποίησης, Η 
κοινωνική πολιτική των διεθνών οργανισµών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα, Κριτική, 2001, σ. 
23 – 24.  
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Επιπλέον από το 1974 το Συµβούλιο των Υπουργών ενέκρινε το πρόγραµµα 

καταπολέµησης της φτώχειας, το οποίο στόχευε στην προστασία των χρόνια φτωχών 

και των πολιτών µε χαµηλά εισοδήµατα, ώστε να βγουν από τον φαύλο κύκλο της 

φτώχειας και της χαµηλής µόρφωσης. Μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος τα 

µερίδια των υψηλών εισοδηµατικών οµάδων µειώθηκαν, ενώ των χαµηλών 

αυξηθήκαν. Έγινε, δηλαδή προσπάθεια να ανακατανεµηθούν τα εισοδήµατα και 

µέσω της φορολόγησης των πλουσίων πολιτών να προστατεύουν οι πιο αδύναµοι 

πολίτες. Στην πραγµατικότητα, όµως, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το κράτος 

πρόνοιας λειτουργεί σαν ένας αποταµιευτικός κουµπαράς. ∆ηλαδή εισπράττει 

χρήµατα µέσω της φορολόγησης και τα αξιοποιεί σε τοµείς, όπως η ασφάλιση, η 

σύνταξη και η εκπαίδευση. Η εισοδηµατική ανακατανοµή, δηλαδή, γίνεται κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής και όχι πέρα από αυτόν22.  

 Επίσης από το 1962 εφαρµόστηκε η Κοινή Αγροτική Πολιτική µε στόχο την 

στήριξη των αγροτικών εισοδηµάτων και µέσω του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Ταµείου 

Προσανατολισµού και Εγγυήσεων την καθοδήγηση των αγροτών προς συγκεκριµένες 

καλλιέργειες
23.  

 Πρέπει, επίσης να σηµειωθεί ότι η δηµιουργία του µεταπολεµικού κοινωνικού 

κράτους οδήγησε στην µαζικοποίηση της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, καταπολεµήθηκε ο αναλφαβητισµός, η γνώση εξαπλώθηκε, νέα 

κοινωνικά στρώµατα απέκτησαν το δικαίωµα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, 

και οι γυναίκες χειραφετήθηκαν. Από την άλλη πλευρά, όµως, η αύξηση του 

φοιτητικού πληθυσµού οδήγησε στην ανάπτυξη του φοιτητικού κινήµατος, που 

ασκήσει οξεία κριτική στην κρατική οργάνωση, στον αµερικανικό καπιταλισµό και 

στον αστικό πολιτισµό. Επιπλέον, λόγω της προστασίας της πλήρους απασχόλησης 

από το κράτος η ταξική συνείδηση των εργατών διασπάστηκε και οι εργάτες 

διχάστηκαν ανάµεσα στους καλά αµειβόµενους και τους λιγότερο καλά 

αµειβόµενους
24.  

 

Συµπεράσµατα 

 Το τέλος του Β’ παγκοσµίου πολέµου βρήκε την Ευρώπη εντελώς 

διαφορετική. Νέες αντιλήψεις σε οικονοµικό επίπεδο επικράτησαν, ενώ ο 

                                                 
22 Berend, ό. π.,  σ. 332 – 334.  
23 ∆ρίτσα, ό. π., σ. 241 – 242.  
24 Γαγανάκης, ό. π.,  σ. 320 – 322.  
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«σοβιετικός κίνδυνος», οδήγησε σε µια ιδεολογική πόλωση τις χώρες της δυτικής 

Ευρώπης µε τις χώρες της Ανατολικής. Οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες, υπό την 

επίδραση του αµερικανικού παράγοντα, υιοθέτησαν το καπιταλιστικό µοντέλο 

ανάπτυξης και την πολιτική της υπερεθνικής συνεργασίας, προκειµένου να 

ανακάµψει η οικονοµία τους και να µην επαναληφθούν τα σφάλµατα του 

παρελθόντος.  

 Μέσα στο ίδιο οικονοµικό και ιδεολογικό πλαίσιο εντάσσεται και η 

δηµιουργία του κράτους πρόνοιας. Με στόχο την άµβλυνση των κοινωνικών 

ανισοτήτων και την ολοκλήρωση των Ευρωπαίων σε ένα όλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχει υιοθετήσει σειρά κοινωνικών µέτρων. Το ερώτηµα, όµως, που προκύπτει είναι το 

κατά πόσο τα κοινωνικά αυτά µέτρα εξυπηρετούν τα συµφέροντα των αδύναµων 

κοινωνικών οµάδων και όχι του κεφαλαίου. Μετά τα πρώτα χρόνια της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης, που χαρακτηρίστηκαν από πραγµατική οικονοµική άνθηση, 

ακολούθησαν χρόνια κρίσης, τα οποία έφεραν στο προσκήνιο νέα προβλήµατα 

ανισότητας µεταξύ των χωρών µελών. Συγχρόνως η παγκόσµια οικονοµική κρίση 

των τελευταίων χρόνων  έδειξε ότι χρειάζεται επειγόντως αλλαγή πολιτικής, καθώς η 

παρεµβατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης µάλλον στραγγαλίζει τα κράτη µέλη 

της πάρα τα στηρίζει κοινωνικά.  
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