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Διαμαρτυρία και Δημοκρατία  
στη Νότια Ευρώπη:  

Υπερβαίνοντας την (νέο) Φιλελεύθερη 
Δημοκρατία; 

 

της Donatella della Porta 

Καθηγήτριας στο European University Institute  

 

Από το 2011 και έπειτα, οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας έχουν εξαπλωθεί στη Νότια Ευρώπη, αλλά και εκτός 

αυτής, τη στιγμή που η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς έχει σημειώσει πτώση άνευ 

προηγουμένου. Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κρίσης στο επίπεδο 

των εθνών κρατών, κρίση η οποία είχε κοινή προέλευση αλλά έλαβε διάφορες μορφές σε κάθε περίπτωση, 

τέθηκαν υπό έντονη αμφισβήτηση. Το νέο στοιχείο που αναδείχθηκε με σαφήνεια, ήταν η άσκηση κριτικής για 

την διαφθορά που θεωρήθηκε πως μαστίζει τις φιλελεύθερες μορφές της δημοκρατίας, εν’ όψει των εμφανών 

ενδείξεων που καταμαρτυρούν τη δημιουργία μικρών, κλειστών ομάδων από επιχειρηματίες και πολιτικούς 

(γεγονός που στην Ισλανδία περιγράφηκε χαρακτηριστικά ως «το χταπόδι»), οι οποίες έχουν καταλάβει 

συγχρόνως οικονομική και πολιτική ισχύ. Παρότι ενδεχομένως οι εν λόγω διαδηλώσεις συνέβαλαν στη έλλειψη 

εμπιστοσύνης στους θεσμούς, ωστόσο ενέχουν παράλληλα τη δυναμική που θα επέτρεπε τη διάσωση της 

δημοκρατίας, συνδυάζοντας παλιές φιλελεύθερες ιδέες, με νέες ιδέες για την συμμετοχή και διαβούλευση των 

πολιτών.  

 Το τελευταίο διάστημα, ολοένα και συχνότερα, τα αντιπροσωπευτικά θεσμικά όργανα επιδεικνύουν 

εντεινόμενη δυσπιστία προς τους πολίτες τους. Η ανωφερής μετακύλιση της λήψης των πολιτικών αποφάσεων, 

προς διεθνείς οργανισμούς αμφίβολης δημοκρατικής νομιμοποίησης ή, ακόμη χειρότερα, προς τα πλέον ισχυρά 

ξένα κράτη, σηματοδότησε για τους πολίτες την απώλεια της δυνατότητας να ασκούν έλεγχο στα όργανα που 

λαμβάνουν τις αποφάσεις. Αντιμέτωποι με εντεινόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια, οι πολιτικοί των εθνών κρατών 

επιχείρησαν να μεταθέσουν την ευθύνη προς εξωγενείς δυνάμεις. Έχοντας προηγουμένως εκχωρήσει πολλές 

από τις εθνικές αρμοδιότητες μέσα από ένα μείγμα απορρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων, έπρεπε στη συνέχεια 

να παραδεχτούν ότι δεν μπορούσαν πλέον να αντεπεξέλθουν στις προσδοκίες των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, 

ενόψει των αυξανόμενων λαϊκών διεκδικήσεων και επικρίσεων, οι πολιτικοί διακήρυξαν, κατά τα πρότυπα του 

Ιταλού (πρώην) Πρωθυπουργού Μάριο Μόντι, ότι το πολυτιμότερο «κεφάλαιο» για ένα κράτος είναι η 

«εμπιστοσύνη των αγορών» - και όχι η εμπιστοσύνη των πολιτών αλλά, κατά παράδοξο τρόπο, των «αόρατων» 

δυνάμεων που ρυθμίζουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Υπό την έννοια αυτή, οι διαδηλώσεις στιγματίζονται 

ως «αποσταθεροποιητικός παράγων» για την εμπιστοσύνη των επενδυτών και, κατά συνέπεια, ως επιβλαβείς 
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για την εθνική οικονομία. Η (ήδη περιορισμένη) έννοια της δημοκρατικής συμμετοχικότητας στις 

αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες μειώθηκε περαιτέρω, παράλληλα με τη μείωση της βούλησης και της 

δυνατότητας, εκ μέρους των κρατικών θεσμικών οργάνων, να παράσχουν στοιχειώδη κρατική πρόνοια, η οποία 

άλλωστε είχε συμβάλλει στην ίδια τους τη νομιμοποίηση στο παρελθόν. 

Η φθίνουσα εμπιστοσύνη των αντιπροσωπευτικών θεσμών προς τους πολίτες τους είναι αμοιβαία, αφού 

τροφοδοτεί την παράλληλα εντεινόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους εν λόγω θεσμούς - 

σχέση που αντανακλάται εύγλωττα στις δημοσκοπήσεις. Στην Ιταλία, έρευνες για την διαμαρτυρία ενάντια στη 

λιτότητα αποκάλυψαν ότι μόλις το 5,9% των πολιτών είχαν πλήρη ή στοιχειώδη εμπιστοσύνη στο εθνικό 

κοινοβούλιο, ενώ μόνο το 6,6% εμπιστεύονταν πλήρως ή στοιχειωδώς τα πολιτικά κόμματα. Πρόκειται για 

δραματική μείωση σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά που αποτυπώθηκαν στη Γένοβα το 2001 κατά τη 

διάρκεια των διαδηλώσεων ενάντια στη Σύνοδο Κορυφής της G-8 (19,5% και 26,2% αντίστοιχα). Επιπλέον, οι 

δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν ότι τα επίπεδα είναι παρεμφερή για το σύνολο του πληθυσμού, με την 

εμπιστοσύνη προς το κοινοβούλιο να βρίσκεται στο 8,9% και προς τα πολιτικά κόμματα στο 3,9%. Παρόμοιες 

τάσεις εμφανίζονται και σε άλλα κράτη της Νότιας Ευρώπης.  

Η έλλειψη εμπιστοσύνης έχει αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα για αυτό που ο πολιτικός επιστήμονας Robert Dahl 

αποκαλεί «υπαρκτές δημοκρατίες». Η δημοκρατική θεωρία υποστήριξε ότι στην ουσία οι δημοκρατίες έχουν 

ανάγκη από πολίτες που εμπιστεύονται τους δημοκρατικούς θεσμούς. Αυτό συμβαίνει διότι, σε συμβολικό 

επίπεδο, οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη λαϊκή νομιμοποίηση μεταξύ των 

διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, αλλά και επειδή, στα πλαίσια του ρεαλισμού, οι πολίτες που δεν 

εμπιστεύονται τους δημοκρατικούς θεσμούς τείνουν να πληρώνουν λιγότερους φόρους. Για μια μακρά περίοδο, 

οι πειθήνιοι πολίτες θεωρούνταν ως οι πλέον αφοσιωμένοι υπέρμαχοι των δημοκρατικών θεσμών, καθώς ήταν 

διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν τα όριά τους (σύμφωνα με τον Schumpeter, για παράδειγμα στη γνώση και την 

ορθολογική συμπεριφορά τους) και να εκχωρήσουν εξουσίες στους (πολιτικούς) ειδήμονες. 

Προφανώς, αυτό δεν ισχύει πια. Με την εξάπλωση των διαδηλώσεων από την απόμακρη Ισλανδία και τις 

Αραβικές χώρες στην Ισπανία και την Ελλάδα, αλλά και στις Πορτογαλία και Ιταλία, οι διαδηλωτές στηλίτευσαν 

όχι μόνο τις εντεινόμενες κοινωνικές ανισότητες και τη δραματική μείωση του βιοτικού επιπέδου, αλλά και τη 

διαφθορά των δημοκρατικών θεσμών.  

Αρχής γενομένης από την Ισλανδία, το 2008, με την Ισπανία και την Ελλάδα να ακολουθούν το 2011, η λαϊκή 

αγανάκτηση στράφηκε προς τη διαφθορά των πολιτικών ελίτ, όπως άλλωστε μαρτυρούν οι πολυάριθμες 

τεκμηριωμένες περιπτώσεις δωροδοκιών (οι πολίτες απαιτούν την απομάκρυνση των διεφθαρμένων δημόσιων 

υπαλλήλων), καθώς και τα προνόμια που έχουν παραχωρηθεί στις ομάδες συμφερόντων (γνωστές ως λόμπι). 

Για την ακρίβεια, η κρίση δεν έχει εκληφθεί ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα των μηχανισμών της αγοράς, αλλά ως 

αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να ενισχυθούν τα συμφέροντα 

μιας προνομιούχας τάξης «κλειστών» ελίτ που μετέρχονται δίκτυα πολιτικής αλλά και οικονομικής ισχύος. Ο 

πατερναλισμός και η κλεπτοκρατία δεν είναι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν πολιτικές πρακτικές 

αποκλειστικά σε αυταρχικά καθεστώτα, αλλά φαίνεται ότι περιγράφουν ολοένα και πιο εύστοχα την κατάσταση 

που επικρατεί σε χώρες που εξακολουθούν να αυτοαποκαλούνται δημοκρατικές. Ωστόσο, σύμφωνα με τα 

συνθήματα των διαδηλωτών, στις χώρες αυτές «le llamas democracia, y no lo es» (δηλαδή, την αποκαλούν 

δημοκρατία, αλλά δεν είναι). Το σύνθημα «δεν μας αντιπροσωπεύουν» εκφράζει την εκ βάθρων κριτική στον 

εκφυλισμό των φιλελεύθερων δημοκρατιών, για την αποτυχία προσήλωσης στη δέσμευση για μείωση των 

ανισοτήτων, καθώς και για το ότι επέτρεψαν την υπονόμευση της δημοκρατίας όχι μόνο από τα 

χρηματοπιστωτικά συμφέροντα, αλλά και ορισμένους διεθνείς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ξένα κράτη με μεγαλύτερο εκτόπισμα, όπως η Γερμανία. Τα 
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σύμφωνα για το Ευρώ και την οικονομική σταθερότητα, τα οποία επιβλήθηκαν με αντάλλαγμα τη χορήγηση 

δανείων, έχουν χαρακτηριστεί ως αντισυνταγματικές μορφές εκβιασμού που αποστέρησαν από τους πολίτες το 

δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.  

Όπως προαναφέρθηκε, οι διαδηλώσεις αυτού του είδους έχουν χαρακτηριστεί ως πρόκληση για την πολιτική και 

οικονομική σταθερότητα, αφού υποθάλπουν το λαϊκισμό και οδηγούν σε αυξήσεις των spread ή αποθαρρύνουν 

τους επενδυτές. Ενώ ωστόσο οι διαδηλωτές κατακρίνουν τον εκφυλισμό της (νέο) φιλελεύθερης δημοκρατίας, 

δεν αντιτίθενται στην ίδια τη δημοκρατία - απεναντίας, εισηγούνται την εγκαθίδρυση πραγματικής,  ουσιαστικής 

δημοκρατίας. Πράγματι, το κεντρικό σύνθημα των Ισπανών indignados (αγανακτισμένων) ήταν το “Democracia 

real ya!,” υπό το άκουσμα του οποίου κατέκλυσαν την πλατεία Πλάσα ντελ Σολ στη Μαδρίτη, την Πλάσα ντε 

Καταλούνια στη Βαρκελώνη, καθώς και εκατοντάδες ακόμη πλατείες σε όλη τη χώρα από τις 15 Μαΐου 2011 και 

έπειτα. Οι διαδηλωτές καλούσαν σε αλλαγή των κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών, αλλά και μεγαλύτερη 

συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή τους. Ανάλογα αιτήματα για πραγματική δημοκρατία 

διατυπώθηκαν σταδιακά και στην Ελλάδα, από τους διαδηλωτές που είχαν καταλύσει στην Πλατεία 

Συντάγματος και σε πολλά ακόμη μέρη με συμβολικό χαρακτήρα.  

Οι καταλήψεις αυτές λειτούργησαν ως θρυαλλίδα, όχι μόνο για την έκφραση της λαϊκής δυσαρέσκειας αλλά και 

για τον πειραματισμό με διαφορετικές μορφές δημοκρατίας. Πέρα από τις εκκλήσεις για συμμετοχή, οι 

καταληψίες που συγκεντρώθηκαν στις κύριες πλατείες της Νότιας Ευρώπης λειτούργησαν προπαρασκευαστικά 

για αυτό που οι πολιτικοί επιστήμονες προσφάτως χαρακτήρισαν ως «συμμετοχικές θεωρήσεις της 

δημοκρατίας». Η δημοκρατία στις πλατείες και από τις πλατείες αντανακλούσε στην πραγματικότητα ένα όραμα 

εμφανώς αντίθετο με αυτό που νομιμοποιεί την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, με βάση την αρχή της 

απόφασης με πλειοψηφία. Εδώ, η ποιότητα της δημοκρατίας είναι στην πραγματικότητα ενσωματωμένη στην 

επεξεργασία των ίδιων των ιδεών στα πλαίσια διαλεκτικών, ανοιχτών και δημόσιων χώρων, όπου οι πολίτες 

διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στον προσδιορισμό των προβλημάτων, αλλά και στην εκπόνηση πιθανών λύσεων.  

Παρόλο που η εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, οι διαδηλώσεις καθιστούν 

σαφή την ύπαρξη εμπιστοσύνης στην ικανότητα των πολιτών να επηρεάσουν τις πολιτικές αποφάσεις. Οι 

διαδηλώσεις, λοιπόν, όχι μόνο δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημοκρατία, αλλά αντιθέτως δείχνουν ότι οι ίδιες 

οι αντιλήψεις και οι πρακτικές της δημοκρατίας τίθενται υπό αμφισβήτηση, ιδίως σε περιόδους κρίσης. Οι 

πολίτες που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις μπορούν να συνεισφέρουν ιδέες σχετικά με την αντιμετώπιση της 

κρίσης αλλά και την ποιοτική βελτίωση της δημοκρατίας.  

Πράγματι, οι πολίτες με κριτική σκέψη -και όχι οι πειθήνιοι πολίτες- θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα 

ουσιώδες κεφάλαιο για τη δημοκρατία. Για να συμβεί αυτό, απαιτούνται θεσμικές μεταρρυθμίσεις προς την 

αντίθετη κατεύθυνση σε σύγκριση με αυτές που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια.  

 

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ELIAMEP) – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Βασ. Σοφίας, 10676 Αθήνα, | Tηλ. +30 210 7257 110 | Fax +30 210 7257 114 | E-mail info@crisisobs.gr   

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας – Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.crisisobs.gr 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των 

εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες 

που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του Ιδρύματος. 
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