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Σχετικά με την ομάδα υψηλού επιπέδου 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών συγκρότησε μια Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την 

Ευρωπαϊκή Δημοκρατία (ΟΥΕ) προκειμένου να υποστηρίξει την πολιτική και θεσμική της αποστολή 

στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και να αναπτύξει καινοτόμες ιδέες για τη βελτίωση της 

Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και την ενίσχυση του αντίκτυπου και της επιρροής των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών και της ΕτΠ στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Η ομάδα υψηλού επιπέδου της 

οποίας προεδρεύει ο Herman Van Rompuy, επίτιμος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 

απαρτίζεται από άλλα έξι μέλη: τους Joaquín Almunia και Ανδρούλλα Βασιλείου, πρώην Επιτρόπους, 

Rebecca Harms και Maria João Rodrigues, πρώην μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Silja Markkula, 

πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, και Tomasz Grzegorz Grosse, καθηγητή του 

πανεπιστημίου της Βαρσοβίας. Η ομάδα υψηλού επιπέδου υποστηρίζεται από τον Žiga Turk με την 

ιδιότητα του εκτελεστικού γραμματέα, και από μια ομάδα ανώτερων τεχνικών συμβούλων, 

συμπεριλαμβανομένων των Jim Cloos, Jacques Keller-Noëllet, John Loughlin, Anna Terrón I Cusi και 

Wim van de Donk. Η εντολή της ομάδας υψηλού επιπέδου συμπίπτει με τη διάρκεια της Διάσκεψης 

για το Μέλλον της Ευρώπης, και οδηγεί στην παράδοση αυτής της έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

των Περιφερειών. 
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Συνοπτική παρουσίαση 

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να αποτελεί άσκηση δημοκρατίας. Πάνω απ’  όλα, 

πρέπει να αφορά το μέλλον της δημοκρατίας μας. Μόνο μια Ένωση που είναι μια δυναμική 

δημοκρατία, την οποία εμπιστεύονται και υποστηρίζουν τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες, οι πόλεις, οι 

κωμοπόλεις, η κοινωνία των πολιτών, οι επιχειρήσεις και, τέλος, οι πολίτες, μπορεί να διαδραματίσει 

τον απαραίτητο ισχυρότερο ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Η εμπιστοσύνη σε αυτόν τον βασικό 

πυλώνα της κοινωνίας μας υφίσταται σοβαρή πίεση —ακόμη και σε περιόδους κρίσης- στην Ευρώπη 

και πέραν αυτής. 

Όταν μιλάμε για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, μιλάμε για τη δημοκρατία τόσο εντός των κρατών μελών 

όσο και εντός της ίδιας της Ένωσης. Η εμπιστοσύνη έχει διαβρωθεί σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.  

Εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες κατά δύο χωρών για παραβίαση των Συνθηκών. Πρέπει να 

προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε καλύτερα τους πολίτες. Πολλοί πολίτες δεν αισθάνονται ότι 

όλες οι αρχές τους προστατεύουν από κάθε είδους απειλητικές εξελίξεις που έχουν καταστεί 

εμφανέστερες μετά την εκδήλωση της «πολλαπλής κρίσης» το 2008. Η εμπιστοσύνη πρέπει να 

αποκατασταθεί. Οι πολίτες επιθυμούν να συμβάλλουν περισσότερο στη λήψη αποφάσεων και ζητούν 

καλύτερη απόδοση και καλύτερα αποτελέσματα από τις πολιτικές σε όλους τους τομείς που αφορούν 

άμεσα τη ζωή τους στο παρόν και στο μέλλον. Οι φιλόδοξες υποσχέσεις και οι προσδοκίες πρέπει να 

εξισορροπούνται με ό,τι είναι δυνατό και εφικτό. Τα δικαιώματα πρέπει να συμβαδίζουν με τις 

ευθύνες σε όλα τα επίπεδα, από τον πολίτη μέχρι την Ένωση. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη δεν θα 

πρέπει να αναμένουν ότι θα απολαμβάνουν τα οφέλη της Ένωσης και παράλληλα να υπονομεύουν 

τη λειτουργία της. Ο φόβος πρέπει να μετατραπεί σε ελπίδα.  

Η ψηφιακή επανάσταση, ιδίως δε η θεαματική ανάπτυξη  των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχει 

αλλάξει ριζικά τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Προσφέρει αναρίθμητες νέες δυνατότητες 

επικοινωνίας μεταξύ τους και πρόσβασης σε άπειρες πληροφορίες. Ωστόσο, το διαδίκτυο έχει επίσης 

υπονομεύσει την παραδοσιακή εξασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών, έχει υποβαθμίσει το 

επίπεδο της συζήτησης και έχει κατακλύσει τον δημόσιο χώρο με απλοϊκά συνθήματα, ψευδείς 

ειδήσεις και πόλωση. Έχει αντικαταστήσει τις πραγματικές κοινότητες που συνέδεαν πραγματικούς 

ανθρώπους, φροντίζοντας ο ένας τον άλλον, με εικονικές φούσκες που δεν επιτρέπουν στα μέλη τους 

να έχουν επαφή με την πραγματικότητα.  

Περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών προκειμένου να αντισταθεί στον 

κατακερματισμό και στην πρωτόγονη εξατομίκευση. Περισσότερο από ποτέ, η αλήθεια χρειάζεται μια 

ευκαιρία για να σταθεί απέναντι στο ψέμα. Περισσότερο από ποτέ, υπάρχει ανάγκη για δικαιοσύνη 

και κοινωνική συνοχή, έχοντας κατά νου ότι η πανδημία και άλλες κρίσεις επηρεάζουν πολύ 

διαφορετικά τους ανθρώπους. Περισσότερο από ποτέ, χρειάζονται αξιόπιστοι δημόσιοι θεσμοί για 

την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην πολιτική και στους πολιτικούς. Η εθνική και η ευρωπαϊκή 

νομοθεσία πρέπει να προστατεύουν καλύτερα από αυτό το χάσμα και να προωθούν τον τρόπο ζωής 

μας και την κοινωνική συνοχή, έτσι ώστε κανείς και κανένας τόπος να μην μένει στο περιθώριο.  

Η δημοκρατία εντός της ΕΕ είναι ιδιαίτερη διότι είναι μια Ένωση πολιτών και κρατών. Ο διττός αυτός 

χαρακτήρας δεν μπορεί να συγκριθεί με την οργάνωση των εθνικών δημοκρατιών. Επίσης, η ΕΕ δεν 
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μπορεί να θεωρείται διεθνής οργανισμός. Έχει τα δικά της θεσμικά όργανα με δημοκρατική 

νομιμότητα για τη λήψη υπερεθνικών νομοθετικών αποφάσεων και μια ευρωπαϊκή δικαστική αρχή 

που υπερέχει των εθνικών αρχών σε τομείς που  εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Δεδομένου ότι η 

Ένωση δεν είναι ούτε διεθνής οργανισμός ούτε εθνικό κράτος, τα ζητήματα της εμπιστοσύνης των 

πολιτών, της αποτελεσματικότητας της εκτελεστικής εξουσίας και του παγκόσμιου αντικτύπου δεν 

μπορούν να επιλυθούν με τον ισχυρισμό ότι είναι το ένα ή το άλλο.  

Αντιθέτως, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Το πρόβλημα της δημοκρατίας στην 

ΕΕ αποτελεί ασφαλώς συνέπεια τόσο του μεγέθους της —με αποτέλεσμα την έλλειψη εγγύτητας— 

όσο και της ποικιλομορφίας της, με αποτέλεσμα την έλλειψη αισθήματος του ανήκειν. Σε έναν δήμο, 

τα μέλη του είναι πρόθυμα να επιδείξουν υψηλότερο επίπεδο αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης. 

Ωστόσο, με την αύξηση των επιχειρήσεων και των εργασιακών μετακινήσεων, το κοινό νόμισμα, τον 

τουρισμό, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τα προγράμματα Erasmus, ακόμη και τις ηπειρωτικές 

αθλητικές εκδηλώσεις, η ευρωπαϊκή ταυτότητα αναδύεται με αργούς ρυθμούς. Οι αποστάσεις 

μειώνονται και μπορούμε να γνωρίζουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν 

μπορεί να επισπευσθεί. Η νεότερη γενιά που μεγάλωσε σε μια Ευρώπη πιο ανοικτή και με ελευθερία 

μετακινήσεων μας δίνει ελπίδες για το μέλλον.  

Αυτή η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας μπορεί να επιτευχθεί πρωτίστως στο πλαίσιο των 

ισχυουσών Συνθηκών, μέσω δυναμικής ερμηνείας των κειμένων. Εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη 

πολλές αναξιοποίητες δυνατότητες, κυρίως για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της λήψης 

αποφάσεων με την καλύτερη χρήση των ειδικών πλειοψηφιών, για παράδειγμα. Η υγεία, η 

ψηφιοποίηση, το κλίμα, η ασφάλεια και άλλα θέματα απαιτούν μια κοινή και βιώσιμη ευρωπαϊκή 

προσέγγιση για να είναι αποτελεσματικά. Σε ένα πνεύμα επικουρικότητας, η κοινή και πολυεπίπεδη 

ευρωπαϊκή προσέγγιση συνεπάγεται τη συμμετοχή στις προσπάθειες αυτές των επιπέδων 

διακυβέρνησης που εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πολιτών και μπορούν 

να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των υποεθνικών επιπ έδων. 

Πρέπει επίσης να συμμετέχουν περισσότεροι νέοι, όχι μόνο στις εκλογές, αλλά και σε όλες τις μορφές 

διαμόρφωσης, εκτέλεσης και αναθεώρησης των πολιτικών, καθώς και στην κοινωνία των πολιτών.  

Οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν στον καθορισμό της 

κατεύθυνσης που επιθυμούν να ακολουθήσει η Ένωση, μέσω νέων μορφών υπεύθυνης συμμετοχής 

και εποικοδομητικής συμμετοχής. Όλα τα επίπεδα εξουσίας μπορούν εν προκειμένω να διδαχθούν 

από την εμπειρία της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης (ψηφιακά πάνελ, πλατφόρμες πολιτών 

και άλλα). Η ίδια η διάσκεψη δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί μεμονωμένη εκδήλωση. 

Πρέπει να καταστεί ένας δομημένος και τακτικός τρόπος προσέγγισης των πολιτών.  

Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας εν γένει πρέπει να προέλθει από τη βάση προς την κορυφή, 

μέσω μεγαλύτερης δημοκρατικής ενδυνάμωσης των πολιτών και μέσω των αιρετών εκπροσώπων των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών, στους οποίους πολλοί πολίτες έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 

από ό,τι σε άλλους πολιτικούς εκπροσώπους. Επιπλέον, οι τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί 

αποτελούν μια ομάδα πάνω από ένα εκατομμύριο εκλεγμένων ατόμων που μπορούν να γεφυρώσουν 

την απόσταση με οργανικό τρόπο και να βελτιώσουν την εγγύτητα, τόσο μεταξύ των λαών και των 

«Βρυξελλών» όσο και μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Η ΕΕ πρέπει επιτέλους να κινηθεί προς μια 

πραγματική «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» στο πλαίσιο της οποίας όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης 
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θα συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ομολογουμένως, κάθε χώρα 

οργανώνει τις υποεθνικές δομές της με διαφορετικό τρόπο και αυτό αποτελεί ζήτημα πλήρους 

εθνικής κυριαρχίας. Ωστόσο, στο όνομα της αρχής της επικουρικότητας, οι τοπικές και περιφερειακές 

αρχές θα μπορούσαν να γνωμοδοτούν περισσότερο και καλύτερα, ιδίως στην αρχή των νομοθετικών 

διαδικασιών, και να συμμετέχουν καλύτερα στην εφαρμογή των πολιτικών σε τομείς στους οποίους 

η Ένωση έχει αρμοδιότητες. Μπορούν να παρέχουν πολύτιμη ανατροφοδότηση σχετικά με την 

ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των λύσεων, ώστε να μπορούν να βελτιωθούν, και να 

διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στη λειτουργία της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διαδραματίζει απαραίτητο ρόλο ως συντονιστής και 

διαμεσολαβητής σε όλα τα ανωτέρω. Η ίδια η ΕτΠ πρέπει να διαδραματίσει φιλόδοξο ρόλο, στο 

πλαίσιο των ισχυουσών Συνθηκών, στις φάσεις της προετοιμασίας, της λήψης αποφάσεων, της 

εφαρμογής και της ανατροφοδότησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 

επιτευχθεί διοργανική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, προκειμένου να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι θέσεις της ΕτΠ και των περιφερειακών και 

τοπικών αρχών που εκπροσωπεί θεσμικά. Η ίδια η ΕτΠ πρέπει επίσης να επανεξετάσει τη λειτουργία 

της υπό το πρίσμα αυτό, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπός της.  

Μια ισχυρότερη ΕΕ, τόσο εντός όσο και εκτός, είναι μια πιο δημοκρατική ΕΕ και αντιστρόφως. Η 

βασική προϋπόθεση για τη μετατροπή αυτών των ιδεών σε πράξη είναι η επιτυχία της εν λόγω 

διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και πρέπει να αναδειχθεί μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή 

δημοκρατία που θα αντικατοπτρίζει πραγματικά τη μοναδική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της 

Ευρώπης και θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών. Εάν χρειαστεί, ενδέχεται να χρειαστεί 

περισσότερος χρόνος για τον σκοπό αυτό απ’  ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Τα πράγματα δεν πρέπει 

να γίνονται εσπευσμένα. Διακυβεύονται πολλά!  
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1 ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΠΑΝΤΟΥ 

Η δημοκρατία ως μορφή διακυβέρνησης και ως σύνολο αξιών έχει αποδειχθεί ένας εξαιρετικά 

αποτελεσματικός τρόπος οργάνωσης των κοινωνιών από την επιστημονική επανάσταση και μετά. 

Παρέχει μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ, αφενός, της ατομικής ελευθερίας και δημιουργικότητας 

και, αφετέρου, μιας τάξης που επιτρέπει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ατόμων. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα μια άνευ προηγουμένου αύξηση της ελευθερίας και της ευημερίας. Λίγο μετά το 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου φάνηκε ότι η μετάβαση σχεδόν οποιουδήποτε συστήματος σε μια 

φιλελεύθερη δημοκρατία ήταν απλώς θέμα χρόνου και ότι η ιστορία θα τελείωνε εκεί.  

Έκτοτε, όμως, οι δημοκρατίες έχουν αντιμετωπίσει πολυάριθμες προκλήσεις. Αποδείχθη κε ότι 

ραγδαίες οικονομικές και στρατιωτικές εξελίξεις είναι επίσης δυνατό να συμβούν σε μη δημοκρατικά 

συστήματα, όπως η Κίνα. Ορισμένες χώρες έχουν αποδειχθεί πολύ αφιλόξενες για τη φιλελεύθερη 

δημοκρατία δυτικού τύπου, για ποικίλους ιστορικούς λόγους. Εκτός από αυτές τις προκλήσεις που 

δοκιμάζουν την πίστη στην υπεροχή της φιλελεύθερης δημοκρατίας ως πολιτικού συστήματος, οι 

δυτικές δημοκρατίες διαπιστώνουν επίσης απώλεια της κυριαρχίας τους στις παγκόσμιες 

επιστημονικές, οικονομικές και στρατιωτικές υποθέσεις. Εσωτερικά, τα δημοκρατικά κράτη 

αντιμετωπίζουν διάφορα είδη δυσαρέσκειας από μέρους των πολιτών τους.  

Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται οι πιέσεις που ασκούνται στη δημοκρατία εν γένει και δείχνει πώς 

απειλούνται ακόμη και οι υποκείμενες αξίες της. Επιπλέον, δείχνει πώς η δημοκρατία αμφισβητείται 

ως μορφή διακυβέρνησης, εν μέρει επειδή οι δημοκρατικές διαδικασίες δεν δημιουργούν τόση 

νομιμότητα όσο παλιά, καθώς οι πολίτες έχουν ολοένα αυξανόμενες προσδοκίες για το τι θα έπρεπε 

να παρέχει η δημοκρατία. Τέλος, οι τεχνολογίες των επικοινωνιών που επιτρέπουν κάθε είδους 

ανθρώπινη συνεργασία έχουν αλλάξει δραματικά μετά την εφεύρεση του διαδικτύου.  

1.1 Η δημοκρατία ως σύνολο αξιών και σύστημα διακυβέρνησης 

Η δημοκρατία προϋποθέτει ένα ορισμένο πολιτισμικό και πολιτιστικό θεμέλιο πάνω στο οποίο να 

μπορεί να ανθίσει. Στον πυρήνα της εμπεριέχει αξίες. Στην παρούσα ενότητα αναλύεται πώς ασκείται 

σε αυτές πίεση. 

1.1.1 Προέλευση και εξέλιξη της δημοκρατίας 

Η δημοκρατία γεννήθηκε στην Αθήνα στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. Ο Σόλων εισήγαγε έναν βαθμό 

ισότητας μεταξύ των πολιτών της Αθήνας και, στη συνέχεια, ο Κλεισθένης συμπεριέλαβε άμεσα τον 

λαό στη διακυβέρνηση. Έγινε, επομένως, από τότε διάκριση μεταξύ της δημοκρατίας ως αξίας (Σόλων) 

και της δημοκρατίας ως συστήματος διακυβέρνησης (Κλεισθένης). Σε αυτήν τη βάση, η ιστορία της 

σύγχρονης δημοκρατίας μπορεί να θεωρηθεί άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Ευρώπης, με 

ορισμένους σημαντικούς μοχλούς όπως ο ιουδαιοχριστιανικός οικουμενισμός, η Αναγέννηση και η 
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Μεταρρύθμιση, ο Διαφωτισμός και η θεωρία του Τοκβίλ για τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Υπήρξαν 

επίσης κάποια σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως η Αγγλική «Ένδοξη» Επανάσταση του 1688, η 

Αμερικανική Επανάσταση του 1776, η Γαλλική Επανάσταση του 1789, οι επαναστάσεις του 1848 στην 

Ευρώπη, η μάχη για την καθολική ψηφοφορία και τις θεμελιώδεις ελευθερίες (ελευθερία του Τύπου, 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, συνδικαλιστική ελευθερία κ.λπ.), τα οποία διαδέχθηκε, μετά το 1945, 

η μάχη για τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα.  

Η δημοκρατία έχει τις ρίζες της στην ιδέα της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, που νοείται ως κάποιος 

που έχει τις ρίζες του σε μια κοινότητα ανθρώπων και ανοίγεται προς άλλα άτομα με οργανικό τρόπο. 

Στις αρχαίες μορφές δημοκρατίας, όπως αυτή της Αθήνας, η συμμετοχή σε αυτή ν την κοινότητα 

περιοριζόταν στους Έλληνες άρρενες ενήλικες πολίτες που απολάμβαναν τις πλήρεις ελευθερίες του 

πολίτη της Αθήνας, ενώ αποκλείονταν οι γυναίκες, τα παιδιά, οι σκλάβοι και οι ξένοι. Η σύγχρονη 

δημοκρατία έχει τις ρίζες της στην ιουδαιοχριστιανική αντίληψη ότι κάθε άνθρωπος έχει έμφυτη 

αξιοπρέπεια. Η έννοια αυτή αναπτύχθηκε περαιτέρω από την ιδέα του Διαφωτισμού, στην οποία 

έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο Καντ, ότι η αξιοπρέπεια εκφράζεται με την άσκηση της λογικής μέσω της 

προσωπικής αυτονομίας. Αυτό περιλάμβανε το δικαίωμα συμμετοχής στις δημόσιες υποθέσεις, αλλά 

αρχικά περιοριζόταν στους άνδρες άνω μιας ορισμένης ηλικίας που κατείχαν ιδιοκτησία. Σταδιακά 

μόνο διευρύνθηκε το δικαίωμα αυτό ώστε να συμπεριλαμβάνει όλους τους ενήλικες πολίτες ενός 

έθνους. 

Η κοινωνική ρύθμιση που παρέχει το πλαίσιο για την ιθαγένεια και το δικαίωμα συμμετοχής στις 

δημόσιες υποθέσεις είναι η κοινότητα που ονομάζεται έθνος, και το θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 

αυτή είναι το κράτος. Κράτη και έθνη έχουν υπάρξει για μακρές περιόδους της ιστορίας. Οντότητες 

όπως η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν πολυεθνικές, και το ίδιο συμβαίνει με το (ακόμα) Ηνωμένο 

Βασίλειο. Σύμφωνα με ιστορικούς όπως η Leah Greenfeld1 και η Linda Colley2, το σύγχρονο έθνος 

δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της Μεταρρύθμισης και στη συνέχεια ως αποτέλεσμα της συνθήκης 

της Βεστφαλίας του 1648. Ο Jean Bodin ανέπτυξε την έννοια της κρατικής κυριαρχίας, την οποία 

αντιλαμβανόταν ως μία και αδιαίρετη, και η συνθήκη της Βεστφαλίας ενίσχυσε αυτή την έννοια της 

κυριαρχίας δηλώνοντας ότι τα κυρίαρχα κράτη δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στις υποθέσεις των 

άλλων, αρχή στην οποία βασίζεται το σύγχρονο σύστημα των διεθνών σχέσεων. Μόνο στη Γαλλική 

Επανάσταση, όμως, εφευρέθηκε το ζεύγος έθνος-κράτος, οδηγώντας στην ιδεολογία του σύγχρονου 

εθνικισμού, που υποστηρίζει ότι κάθε έθνος πρέπει να έχει το δικό του κράτος και ότι τα σύνορα του 

κράτους πρέπει να ταυτίζονται με εκείνα του έθνους3. 

Το έθνος-κράτος έχει υιοθετήσει διάφορες πολιτικές μορφές: ομοσπονδιακό, ενιαίο, 

περιφερειοποιημένο, αποκεντρωμένο, κ.λπ. Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητα δημοκρατικό. 

Συμπεριέλαβε κράτη όπως η ναζιστική Γερμανία, η φασιστική Ιταλία, η Ισπανία του Φράνκο, η 

Πορτογαλία του Σαλαζάρ και η ελληνική χούντα, για να μην αναφέρουμε τα πολυάριθμα 

κομμουνιστικά καθεστώτα και δικτατορίες που έχουν υπάρξει και εξακολουθούν να υπάρχουν. 

Ωστόσο, η φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι μία από τις μορφές που έλαβε, μια 

πραγματικά ευρωπαϊκή εφεύρεση που αποτελεί μέρος της κοινής μας κληρονομιάς. 

                                                             
1 L. Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity (Harvard University Press, 1992) 
2 L. Colley, Britons: Forging the Nation 1707–1837 (New Haven & London: Yale University Press, 1992).  
3 J. Breuilly, Nationalism and the State, Manchester University Press, 1985. 
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Οι πιέσεις που αφορούν το έθνος-κράτος είναι διττές: αφενός, το μεμονωμένο έθνος-κράτος δεν 

αποτελεί μια αρκετά μεγάλη οντότητα για οικονομική και κοινωνική συνεργασία, οπότε τα έθνη -

κράτη ενώνονται σε μεγαλύτερες οντότητες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφετέρου, ορισμένοι το 

βλέπουν αυτό ως επίθεση σε ρυθμίσεις που θεωρούν «φυσικές» και που φαίνεται να έχουν 

λειτουργήσει για αιώνες. 

1.1.2 Πρώιμες μορφές δημοκρατίας 

Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα πολύ φυσικό στη δημοκρατία, όπως μας δείχνει μια ματιά στην ιστορία· 

δεν πρέπει να περιορίσουμε υπερβολικά την οπτική μας. Υπήρξαν πολλές εκδηλώσεις της 

δημοκρατίας ή της προ-δημοκρατίας πριν τελικά αυτή συνδεθεί με τις (σύγχρονες) πόλεις και τα 

κράτη. Στο πρόσφατο βιβλίο του «The Decline and Rise of Democracy» (Η πτώση και η άνοδος της 

δημοκρατίας)4, ο Stavasage αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα γενεαλογία του «δημοκρατικού βίου», 

για παράδειγμα στα αμερικανικά εδάφη, με δομές που ήταν «περισσότερο δημοκρατικές από αυτές 

που γνώριζαν οι Ευρωπαίοι κατακτητές στις πατρίδες τους» (Stavasage, 2020:3). Οι περισσότερες από 

αυτές ήταν λιγότερο ή περισσότερο «πολιτικές» μορφές συμμετοχής, στενά αλληλοσυνδεδεμένες με 

τις κοινότητες που εξυπηρετούσαν. 

Αυτές οι «πρώιμες» μορφές δημοκρατίας διαφέρουν σημαντικά από αυτές που ονομάζουμε 

«σύγχρονες», αλλά μπορούν παρόλα αυτά να μας διδάξουν πόσο σημαντικές ήταν οι έννοιες της 

«κοινότητας» και της «συμμετοχής» από τις απαρχές της ιστορίας. Καταρχάς, αυτά τα είδη πρώιμης 

δημοκρατίας παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη ποικιλομορφία από το «τυποποιημένο μοντέλο» της 

δημοκρατίας που προήλθε σε μεγάλο βαθμό από την ευρωπαϊκή ήπειρο. Ήδη τον καιρό εκείνο, οι 

κυβερνώντες έπρεπε να αποδεχτούν ότι καλούνταν να λαμβάνουν σοβαρότερα υπόψη αυτές τις 

κοινότητες, στον βαθμό που είχαν περισσότερες επιλογές «εξόδου». Όταν οι κυβερνώντες βρέθηκαν 

σε αδύναμη θέση σε σχέση με εκείνους τους οποίους κυβερνούσαν, η πρώιμη δημοκρατία άκμασε, 

διαπιστώνει ο Stavasage. Οπότε, φαίνεται να υπάρχει μια αντιστάθμιση μεταξύ ισχυρών 

δημοκρατιών και αδύναμων αρχών. Αυτή η οπτική μάς επιτρέπει να δούμε τη δημοκρατική 

διακυβέρνηση από την άποψη των κοινοτήτων που τη διαμορφώνουν: με υψηλά –και ενίοτε αρκετά 

συμπεριληπτικά– πρότυπα και πρακτικές συμμετοχής, οικείωσης και αισθήματος του ανήκειν. Ο 

Stavasage υπαινίσσεται ρητά τη δυνατότητα αναζήτησης εμπνευσμένων ιδεών σε μικρές και 

«πρώιμες» δημοκρατίες, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διολίσθηση των σύγχρονων και 

μεγάλης κλίμακας «οπισθοδρομικών» δημοκρατιών.  

Μπορεί να αξίζει τον κόπο να εμπνευστούμε από τις κοινοτιστικές πτυχές των παλαιότερων 

δημοκρατικών και πολιτικών πολιτισμών (αίσθημα του ανήκειν, αίσθημα συμμετοχής), προκειμένου 

να αναλύσουμε και να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των σύγχρονων περιφερειακών και τοπικών 

δημοκρατιών. Θα ήταν λάθος να βλέπουμε την καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας να λειτουργεί 

μόνο στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες και στις διάφορες εθνικές πρωτεύουσες. Η ευρωπαϊκή 

δημοκρατία δεν είναι μόνο μια πολυεπίπεδη δημοκρατία, αλλά και μια δημοκρατία πολλαπλών 

οπτικών, όπου θα πρέπει να υπάρχει χώρος για την «τοπική» και την «πολιτιστική» διάσταση. Η 

δημοκρατική συμμετοχή δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς δέσμευση προς μια πραγματική κοινότητα. 

                                                             
4 S. Stavasage, The Rise and Decline of Democracy. A global history from antiquity to today (Prince ton & Oxford, Princeton 

University Press, 2020). 
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Η μη συνεκτίμηση αυτής της προϋπόθεσης θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί έναν από τους λόγους 

της δημοκρατικής κρίσης. 

Η βελτίωση του δημοκρατικού πνεύματος των Ευρωπαίων πολιτών μπορεί επίσης να συμβεί στους 

συχνά παραμελημένους τομείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι οργανώσεις του «τρίτου τομέα» 

και οι μικρο-δημοκρατίες στις οποίες διδάσκεται, ασκείται και αναπτύσσεται η ιδιότητα του πολίτη 

εκτός του επίσημου τομέα της πολιτικής δημοκρατίας. Αυτός ακριβώς είναι ο τομέας που, για πάρα 

πολύ καιρό, τέθηκε στη σκιά της κυρίαρχης διχοτομίας κράτους-αγοράς, η οποία διαμόρφωσε 

εμφανέστατα τον λόγο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και επισκίασε τα κάποτε γόνιμα εδάφη των 

κοινοτήτων και των οργανώσεων πολιτών του Τοκβίλ ως πρόσφορο έδαφος για ένα συγκεκριμένο 

είδος δημοκρατικού πνεύματος και πρακτικών που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό, με τον δικό τους 

τρόπο, στο bonum commune (το κοινό καλό).5 

1.1.3 Τα καθήκοντα της δημοκρατίας 

Η δημοκρατία μπορεί να οριστεί με βάση το τι είναι (ενότητα 1.1.4) και το τι κάνει (εδώ). Επιτελεί τρία 

κύρια καθήκοντα: 

● εγγυάται την τήρηση ορισμένων αξιών που με τη σειρά τους την υποστηρίζουν·   

● διασφαλίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της πολιτικής εξουσίας· και  

● ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών, όπως αυτές εκφράζονται ελεύθερα μέσω καθολικής 

ψηφοφορίας. 

Αυτά τα τρία σκέλη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, και η απουσία ενός από αυτά αρκεί για να 

δημιουργήσει αμφιβολίες σχετικά με το αν μια κυβέρνηση είναι αληθινά δημοκρατική.  

Ο πειρασμός του παιχνιδιού με τις λέξεις έχει εξαπλωθεί πρόσφατα πέρα από τον κύκλο των 

μαρξιστικών-λενινιστικών χωρών στις οποίες περιοριζόταν προηγουμένως, που αυτοαποκαλούνταν 

«λαϊκές δημοκρατίες». Παραδείγματος χάριν, η  οπισθοδρόμηση της Ρωσίας ή της Τουρκίας από τη 

δημοκρατική ορθοδοξία ενέπνευσε τους πολιτικούς επιστήμονες να επινοήσουν τον όρο 

«δημοκρατορία». Ο όρος αυτός αναφέρεται σε μια υβριδική πολιτική πραγματικότητα, στην οποία η 

εμφάνιση της δημοκρατίας παραμένει λίγο ή πολύ άθικτη, ενώ παράλληλα, μέσω κρυφών κυρίως 

διαδικασιών, οι αρχές επιτίθενται στις πολιτικές ελευθερίες και στο κράτος δικαίου προκειμένου να 

ελέγξουν την κοινή γνώμη, να απαλλαγούν από τους αντιπάλους τους και να παραμείνουν στην 

εξουσία μέσω συνταγματικής εξαπάτησης. Ακόμη και εντός της ΕΕ, σε αυτές που ορισμένοι 

αποκαλούν «ανελεύθερες δημοκρατίες», οι επιθέσεις κατά των ελευθεριών –κυρίως κατά της 

ελευθερίας του Τύπου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης– έχουν οδηγήσει σε κίνηση νομικών 

διαδικασιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Όλα αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι οι δύο εκφάνσεις της δημοκρατίας –σύστημα αξιών και 

σύστημα διακυβέρνησης– είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και ότι η μία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την 

άλλη. Υπό αυτό το πρίσμα θα εξεταστεί το ζήτημα των διαφόρων μορφών διαβουλευτικής6 

δημοκρατίας, με δεδομένο ότι όλες οι παραλλαγές που αναφέρονται παρακάτω σέβονται τις βασικές 

                                                             
5 Βλέπε μεταξύ άλλων Raghuran Rajan, The Third Pillar. How Markets and the State leave the community behind.  
6 Αυτό που έχουν κοινό η συμμετοχική και η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι η ανοιχτή και ελεύθερη διαβούλευση στην 

κοινωνία. Τα ζητήματα συζητούνται, οι θέσεις εξηγούνται, συμβιβασμοί και λύσεις αναζητούνται.   
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δημοκρατικές αρχές και αξίες χάρη, μεταξύ άλλων, στην επαγρύπνηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

1.1.4 Οι αρχές των φιλελεύθερων αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών και οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν  

Η φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία έχει τις ρίζες της στον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και 

βασίζεται σε μια σειρά αρχών και πρακτικών. Αυτές συνοψίζονται7 ως εξής στην αριστερή στήλη, ενώ 

στη δεξιά αναφέρονται οι αντίστοιχες προκλήσεις: 

 Αρχή Προκλήσεις 

1 Ευρεία πολιτική συμμετοχή των ενηλίκων 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μελών 
μειονοτικών ομάδων που περιλαμβάνουν 
φυλετικές, εθνοτικές, θρησκευτικές, γλωσσικές 
και οικονομικές μειονότητες. 

Το ενδιαφέρον για συμμετοχή φθίνει. 

2 Μυστικές ψηφοφορίες και συχνές τακτικές 
εκλογές. 

Το ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εκλογές, τόσο 
ενεργή όσο και παθητική, συρρικνώνεται. 

3 Ευρεία ελευθερία των ατόμων να συγκροτούν 
και να στηρίζουν πολιτικά κόμματα, με το κάθε 
κόμμα ελεύθερο να παρουσιάζει τις απόψεις του 
και να σχηματίζει κυβέρνηση. 

Οι νέες τεχνολογίες καθιστούν όλο και πιο εύκολο 
για τους πολίτες να δημιουργούν νέα κόμματα –
ως εκ τούτου περιορίζεται η μονιμότητα και το 
ιστορικό των κομμάτων· το ποσοστό των ψήφων 
που πηγαίνουν στα παραδοσιακά κυρίαρχα 
κόμματα μειώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

4 Κυβερνήσεις που μπορούν να τροποποιήσουν, 
να ερμηνεύσουν και να επιβάλουν νόμους που 
ανταποκρίνονται (εντός κάποιων ορίων) στις 
προτιμήσεις της πλειοψηφίας. 

Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν πειρασμοί για άρση 
των ορίων στην κυβέρνηση της πλειοψηφίας. Η 
συνταγματική βάση, οι χάρτες ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και αρχές όπως το κράτος δικαίου ή 
η κατανομή των εξουσιών απειλούνται, καθώς 
μπορούν να αλλάξουν με επαρκή πλειοψηφία. 

5 Αποτελεσματικές εγγυήσεις των ατομικών 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων, ιδίως σε τομείς όπως η ελευθερία 
του λόγου, του Τύπου, της συνείδησης, της 
θρησκείας, του συνέρχεσθαι, και ίση 
μεταχείριση ενώπιον του νόμου. 

Ιδίως σε σχέση με το διαδίκτυο, η ελευθερία της 
έκφρασης αμφισβητείται λόγω εκστρατειών 
παραπληροφόρησης, ψευδών ειδήσεων και 
δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής ξένων 
παραγόντων. Στην «κουλτούρα της αφύπνισης», η 
ελευθερία της σκέψης, της έκφρασης και του 
συνεταιρίζεσθαι περιορίζονται από την 
«κουλτούρα της ακύρωσης» και την πίεση μεταξύ 
ομοτίμων. 

6 Περιορισμένες κυβερνητικές εξουσίες, οι οποίες 
ελέγχονται από συνταγματικές εγγυήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης των 
εξουσιών 

Οι ανελεύθερες δημοκρατίες μπαίνουν σε 
πειρασμό μη διάκρισης της εκτελεστικής, 
νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας, τις οποίες 
συγκεντρώνει ένα πολιτικό κόμμα που ισχυρίζεται 
ότι έχει κυρίαρχη πλειοψηφία. 

                                                             
7 https://www.encyclopedia.com/international/legal-and-political-magazines/liberal-democracy 

https://www.encyclopedia.com/international/legal-and-political-magazines/liberal-democracy
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1.1.5 Βασικά χαρακτηριστικά της φιλελεύθερης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας 

Η φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά –νομιμότητα, 

λογοδοσία και διαφάνεια– και καθένα από αυτά αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις:  

Χαρακτηριστικά Προκλήσεις 

Νομιμότητα: οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι αντλούν 
τη νομιμότητά τους από την εκλογή τους από την 
εκλογική περιφέρεια που αντιπροσωπεύουν (σε 
αντίθεση με τη νομιμότητα που προέρχεται από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή, όπως το θεϊκό δικαίωμα 
των βασιλέων, το κόμμα, η ωμή βία). Όσον αφορά 
το ζήτημα της νομιμότητας, θεωρητικοί της 
διακυβέρνησης όπως ο Fritz Scharpf έχουν 
υποστηρίξει ότι, όταν η διακυβέρνηση οδηγεί σε 
καλύτερα αποτελέσματα πολιτικής, αυτό παρέχει 
νομιμότητα «του αποτελέσματος» (δηλαδή 
κυβέρνηση για τον λαό) ακόμη και αν υπάρχει 
έλλειψη νομιμότητας «της διαδικασίας» 
(κυβέρνηση του λαού). Αυτό ισχύει ιδίως για τη 
διακυβέρνηση και τη δημοκρατία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Οι εκλογές αυτές καθαυτές δεν φαίνεται να 
δημιουργούν τη νομιμότητα που δημιουργούσαν 
παλαιότερα. Ένα άλλο πρόβλημα της 
διακυβέρνησης (και όχι της κυβέρνησης) είναι ότι 
περιλαμβάνει συγκεκριμένα «ενδιαφερόμενα μέρη» 
και «ομάδες συμφερόντων» που μπορεί να 
αντιπροσωπεύουν μόνο τμήματα της κοινωνίας και 
όχι την κοινωνία στο σύνολό της. Το ερώτημα είναι 
πώς μπορεί να ενισχυθεί η αντιπροσωπευτικότητα 
σε ένα σύστημα διακυβέρνησης, ώστε να ενισχυθεί 
η νομιμότητά του από δημοκρατική σκοπιά; 

Λογοδοσία: οι αντιπρόσωποι του λαού λογοδοτούν 
στον λαό. Ο πιο προφανής τρόπος με τον οποίο ο 
λαός ασκεί αυτήν τη λογοδοσία είναι μέσω της 
κάλπης, αλλά οι αντιπρόσωποι μπορεί επίσης να 
λογοδοτούν στα δικαστήρια ή σε άλλα επίπεδα 
διακυβέρνησης –σύστημα ελέγχων και ισορροπιών. 

Το σύστημα αυτό δέχεται επίθεση σε πολλές χώρες. 
Όπως το διατυπώνουν οι Benz και Παπαδόπουλος: 
«Ποιους πόρους διαθέτουν οι εκλογικές 
περιφέρειες για να ελέγχουν τις δραστηριότητες των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων [στα συστήματα 
διακυβέρνησης] και να τους καθιστούν 
αποτελεσματικά υπόλογους για τα αποτελέσματα 
της χάραξης πολιτικής στη διακυβέρνηση;». 

Διαφάνεια: εργαζόμενοι φανερά και κοινοποιώντας 
πληροφορίες, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων 
λογοδοτούν στους πολίτες τους, εξασφαλίζοντας 
την αποφυγή της διαφθοράς. 

Ειδικά στο διαδίκτυο, αυτό το χαρακτηριστικό 
εκφυλίζεται καταντώντας ηδονοβλεψία, κίτρινος 
Τύπος, αποκάλυψη βρόμικων μυστικών και 
σκανδάλων... εις βάρος της σοβαρής πολιτικής 
συζήτησης. Τα δίκτυα επιρροής είναι συχνά 
σκοτεινά και κλειστά στον έξω κόσμο, και οι 
εσωτερικές λειτουργίες τους δεν είναι πάντα 
ορατές.  

 

Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά τίθενται υπό αμφισβήτηση σήμερα από λαϊκιστές και άλλους 

πολίτες. Λόγω ενός χάσματος –πραγματικού ή υποτιθέμενου– μεταξύ των ελίτ και του λαού, η 

παραδοσιακή αντιπροσωπευτική δημοκρατία αμφισβητείται όλο και περισσότερο υπέρ της άμεσης 

και μόνιμης συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία με διάφορες μορφές: ψηφοφορία 

με δημοψήφισμα πριν (πρωτοβουλία των πολιτών) ή μετά από ένα γεγονός (δημοψήφισμα είτε για 

επιβεβαίωση είτε για άσκηση βέτο στο αποτέλεσμα). Τούτο συνεπάγεται ευρεία συμμετοχική 

δημοκρατία σε διάφορες μορφές. Αυτό έχει οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στο αίτημα για ενίσχυση του 

ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο όνομα της εγγύτητας προς τον πολίτη, και για 
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αύξηση της λογοδοσίας των ηγετών (η θητεία τους θα είναι λιγότερο ασφαλής, καθώς θα εξαρτάται 

από τα αποτελέσματα). 

1.2 Η κρίση της δημοκρατίας 

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ιδέα της δυτικής 

φιλελεύθερης και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας φάνηκε να έχει κερδίσει μια τελική νίκη. Ήταν 

μόνο θέμα χρόνου, πολλοί σκέφτονταν, πριν ολόκληρος ο κόσμος ακολουθήσει το ίδιο παράδειγμα 

και γίνει δημοκρατικός. Ο τίτλος του διάσημου βιβλίου του Fukuyama τα έλεγε όλα: Το τέλος της 

ιστορίας είχε φτάσει. Για την ΕΕ, της οποίας το σχέδιο βασιζόταν στην πεποίθηση ότι η ανθρωπότητα 

όδευε προς τη μετανεωτερικότητα, αυτό ακουγόταν σχεδόν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Και 

τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν ακριβώς αυτό.  

Ήταν πάντα μάλλον αφελές να οραματιζόμαστε μια αργή θριαμβευτική πορεία της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας προς ένα λαμπρό μέλλον. Ακόμη και πριν από τη δεκαετία του 1990, υπήρχαν ορισμένα 

ερωτήματα σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξή της. Μπορεί να διασφαλίσει την αποτελεσματική 

καταπολέμηση των απειλών για το μέλλον του πλανήτη; Τι γίνεται με την άνοδο των ακροδεξιών 

κομμάτων σε μια χώρα όπως η Γαλλία; Τι γίνεται με τις επιπτώσεις του κινήματος των 

«αφυπνισμένων» στη δημοκρατία; Τι γίνεται με τη δύναμη της «τέταρτης εξουσίας», του Τύπου; Πώς 

εναρμονίζεται το οικουμενιστικό μήνυμα της δυτικής δημοκρατίας με το πρόσφατο αποικιακό 

παρελθόν της;  

Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά, η δημοκρατία φαίνεται να βρίσκεται σε κρίση σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Τουλάχιστον το είδος της δημοκρατίας που γνωρίζαμε: μια δημοκρατία που λειτουργεί στο πλαίσιο 

ενός έθνους-κράτους, σέβεται την έκφραση διαφορετικών απόψεων και συμφερόντων, και επιτρέπει 

τη μεταξύ τους διαιτησία, μέσω πολιτικών αντιπροσώπων που επιλέγονται με εκλογές. Μια 

δημοκρατία όπου ο στόχος του πολιτικού παιχνιδιού είναι η αναζήτηση του βέλτιστου κοινού 

συμφέροντος, το οποίο δεν είναι το ίδιο με τα συμφέροντα όλων.  

Αυτή η κρίση δεν μπορεί να μην έχει επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πάντα 

δυσκολευόταν να προσαρμόσει τις αρχές της κλασικής δημοκρατίας στη sui generis φύση της, όπου 

η απόσταση μεταξύ των διοικητικών οργάνων και των πολιτών είναι φυσικά μεγαλύτερη από ό, τι 

μέσα σε ένα έθνος-κράτος, πόσο μάλλον μέσα σε μια περιφέρεια ή μια τοπική κοινότητα. Για πολλούς 

ανθρώπους, αυτό που συμβαίνει στις συνεδριάσεις της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο ή στο 

Στρασβούργο είναι δυσκολότερο να κατανοηθεί σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στις χώρες τους.  

Τι συνέβη, λοιπόν; Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, πρέπει να εξετάσουμε τα συμπτώματα 

που φανερώνουν την κρίση της δημοκρατίας και τις πιθανές αιτίες. Η διάκριση δεν είναι πάντα 

ξεκάθαρη. Μερικές φορές είναι δύσκολο να πούμε αν κάτι είναι αιτία ή σύμπτωμα, και ορισμένα 

συμπτώματα με τη σειρά τους θα γίνουν νέες αιτίες. Πρέπει να προσθέσουμε ότι η κρίση της 

δημοκρατίας λαμβάνει διάφορες μορφές σε όλον τον κόσμο, ακόμη και  εντός της ΕΕ. Κάθε 

δυσαρεστημένη κοινότητα είναι δυσαρεστημένη με τον δικό της τρόπο. Ωστόσο, υπάρχουν γενικές 

υποκείμενες τάσεις που γενικά αναγνωρίζεται ότι βρίσκονται πίσω από την κρίση.  
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1.2.1 Συμπτώματα 

Η κρίση της φιλελεύθερης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας εκδηλώνεται, καταρχάς, σε διάφορες 

πραγματικές εξελίξεις που εύκολα μπορούν να παρατηρηθούν και να μετρηθούν:  

1. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων παρουσιάζει, γενικά, πτωτική τάση. Αυτό ισχύει ακόμη και 

στην Ευρώπη, η οποία παραδοσιακά έχει υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής από ό,τι, για 

παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το ίδιο ασφαλώς ισχύει και για τις εκλογές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακόμη και αν διαπιστώσαμε ελαφρά αύξηση της συμμετοχής το 

2019. Τα ποσοστά συμμετοχής είναι ιδιαίτερα χαμηλά στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, 

όπου σχετικά πρόσφατα άρχισαν να διενεργούνται ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Πολλοί 

νέοι πιστεύουν ότι η πολιτική ελίτ δεν τους παρέχει επαρκή χώρο για να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και ότι η γνώμη τους δεν λαμβάνεται  σοβαρά υπόψη. Θα 

μπορούσε να προβληθεί το επιχείρημα ότι οι ψηφοφόροι δεν κάνουν τον κόπο να ψηφίσουν 

επειδή είναι συνολικά ικανοποιημένοι με τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα. Όμως ο 

πιθανότερος λόγος, εκτός από την απλή «κόπωση των ψηφοφόρων», είναι η αυξανόμενη 

δυσαρέσκεια για τη διαδικασία και η αίσθηση ότι «η ψήφος μου  δεν έχει πλέον ουσιαστική 

σημασία». Εξ ου και οι εκκλήσεις για μια περισσότερο «άμεση δημοκρατία», για παράδειγμα 

με τη μορφή δημοψηφισμάτων.  

2. Το πολιτικό τοπίο είναι ολοένα και περισσότερο κατακερματισμένο και ασταθές. Ο αριθμός 

των πολιτικών κομμάτων αυξάνεται, νέα κόμματα δημιουργούνται συνεχώς και στη συνέχεια 

εξαφανίζονται και πάλι. Τα παραδοσιακά κυρίαρχα κόμματα δυσκολεύονται να διατηρήσουν 

τη θέση τους και το ποσοστό ψήφων τους μειώνεται συνεχώς. 

3. Η δυσαρέσκεια για τη λειτουργία της δημοκρατίας οδηγεί σε αυξανόμενη δυσπιστία προς τα 

εκλεγμένα όργανα και, ορισμένες φορές, σε εκκλήσεις για άμεση δημοκρατία. Επειδή οι 

διαβουλεύσεις με τους πολίτες δεν είναι πάντοτε σαφώς καθορισμένες ως προς τη λειτουργία 

τους και τη σχέση τους με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, μπορούν να οδηγήσουν σε 

αγανάκτηση από μέρους των πολιτών που δεν βλέπουν να δίνεται άμεση απάντηση στις 

προτάσεις και τα παράπονά τους. Αυτό με τη σειρά του πυροδοτεί κινήματα διαμαρτυρίας, 

διαδηλώσεις και, ενίοτε, βία στους δρόμους. Το κίνημα των κίτρινων γιλέκων στη Γαλλία είναι 

ιδιαίτερα εντυπωσιακό από την άποψη αυτή. Όπως και άλλα τέτοια κινήματα, έχει ένα ισχυρό 

στοιχείο εξέγερσης εναντίον των ελίτ. Βλέπουμε επίσης μια αντίθεση μεταξύ των ανθρώπων 

«από το πουθενά», για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του David Goodhart, οι οποίοι 

αισθάνονται άνετα παντού με τα διπλώματα και τις δεξιότητές τους, σε αντίθεση με τους 

ανθρώπους«από κάπου», οι οποίοι είναι σταθερά ριζωμένοι στο περιβάλλον της πατρίδας 

τους και δεν έχουν ούτε τη βούληση ούτε την ικανότητα να «γίνουν παγκόσμιοι». Σε 

ορισμένες χώρες, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του κόσμου οδηγεί σε ανανεωμένη έκκληση 

για ένα «ισχυρό κράτος» και έναν «ισχυρό άνδρα» που θα αποκαταστήσουν την τάξη με βάση 

τις αξίες της «σιωπηρής πλειοψηφίας». Ένα σημείο των καιρών είναι η έκκληση ορισμένων 

να διαγραφεί το επίθετο «φιλελεύθερη» από τη «φιλελεύθερη δημοκρατία».  

4. Ο Krastev στο βιβλίο του Μετά την Ευρώπη συνοψίζει τα διάφορα στοιχεία που 

περιγράφονται εδώ μιλώντας για τρία παράδοξα τα οποία απλώς αναφέρουμε σε αυτό το 

στάδιο χωρίς να τα αναλύσουμε διεξοδικότερα: 
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● Το παράδοξο της ανατολικής Ευρώπης: αντί να βλέπουμε το θετικό «φαινόμενο των 

Βρυξελλών», σε ορισμένες χώρες βλέπουμε αυξανόμενη «ανελευθερία» και έκκληση για 

επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες που σχετίζονται με την παραδοσιακή οικογένεια και 

τον «χριστιανισμό». Βλέπουμε επίσης φιλοευρωπαίους ψηφοφόρους να εκλέγουν 

ευρωσκεπτικιστικές κυβερνήσεις.  

● Το παράδοξο της δυτικής Ευρώπης περιγράφει μια κατάσταση όπου πολλοί άνθρωποι 

φωνάζουν υπέρ της δημοκρατίας, αλλά χωρίς να συμμετέχουν ενεργά σε εκλογές ή 

θεσμούς, είτε ως υποψήφιοι είτε ως ψηφοφόροι, και χωρίς να αποδέχονται τις αρχές της 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.  

● Το παράδοξο των Βρυξελλών αποκαλύπτει μια αυξανόμενη απόρριψη της έννοιας της 

αξιοκρατίας, η οποία αποτελεί σε μεγάλο βαθμό βασικό στοιχείο των φιλελεύθερων 

δημοκρατιών μας και αντικατοπτρίζεται τόσο καλά στην ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, 

όπου οι προσλήψεις βασίζονται σε πολύ δύσκολες εισαγωγικές εξετάσεις. Ίσως η 

απόρριψη να σχετίζεται επίσης με τη μη ικανοποιητική εφαρμογή των αξιοκρατικών 

αρχών. 

Ταυτόχρονα, παρατηρούμε ορισμένα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που εξαπλώνονται. Οι 

νοοτροπίες εξελίσσονται, και υπάρχει μια ανθρωπολογική διάσταση στην κρίση της δημοκρατίας.  

1. Στο επίπεδο των ατόμων, φαίνεται να υπάρχει μια κατάρρευση της ευγένειας, του διαλόγου 

και της ανοχής, η οποία όχι μόνο εκδηλώνεται στα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και 

ενισχύεται από αλγορίθμους που ευνοούν την πόλωση. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο 

νέος τόνος και τρόπος «συζήτησης» μειώνει την ποιότητα του δημοκρατικού διαλόγου, ο 

οποίος απαιτεί συμβιβασμό, σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και αποδοχή της 

διαιτησίας σε πολιτικό επίπεδο. 

2. Σε σχέση με αυτό, βλέπουμε τη μετατροπή των πολιτών σε καταναλωτές δικαιωμάτων και 

υπηρεσιών, μακριά από την αναζήτηση κοινού οράματος και κοινών στόχων. Πολλοί δεν 

θεωρούν πλέον το κράτος ως πλαίσιο για την εξεύρεση της ισορροπίας μεταξύ 

αντικρουόμενων συμφερόντων, αλλά ως μηχανή που πρέπει να ικανοποιεί τις ατομικές ή 

«κοινοτικές» επιθυμίες. Φαινόμενα όπως η «κουλτούρα της αφύπνισης» αντικατοπτρίζουν 

την τάση να «παίρνει κανείς τα πράγματα στα χέρια του» και να αντιμετωπίζει άμεσα ό,τι 

εκλαμβάνει ως προσβολή, ακυρώνοντας τους υπαίτιους.  

3. Στο επίπεδο της κοινωνίας και της πολιτικής, υπάρχει μια ανησυχητική τάση στο να 

διαδραματίζεται αυτό που οι Levitzky και Ziblatt, στο βιβλίο Πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες, 

αποκαλούν «συνταγματικό σκληρό παιχνίδι»: το να χρησιμοποιεί κανείς αδίστακτα τα νόμιμα 

δικαιώματά του, χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες για τους άλλους. Μια εύρυθμα 

λειτουργούσα αντιπροσωπευτική δημοκρατία απαιτεί «αμοιβαία ανοχή» και «θεσμική 

περίοδο χάριτος», που λειτουργούν ως προστατευτικά κιγκλιδώματα έναντι της κατάρρευσης 

του κοινού οράματος και της αναζήτησης συμβιβασμού. Οι βίαιες διαμαρτυρίες κατά των 

μέτρων για τη νόσο COVID-19 αποτελούν ανησυχητικό σύμπτωμα αυτής της τάσης.  

4. Υπάρχει κι ένα άλλο σχετικό φαινόμενο που περιγράφει ο Van Reybrouck στο Contre les 

élections. Αυτό αφορά το πώς εφαρμόζεται σήμερα η δημοκρατία: η κυριαρχία του χρήματος 

στις προεκλογικές εκστρατείες, η τεχνητή πόλωση για τη δαιμονοποίηση της άλλης πλευράς, 

η συνεχής χειραγώγηση και η φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης για θέματα  εικόνας, οι 
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«ατάκες» και η βραχυπρόθεσμη προσέγγιση, η ανάδυση μιας κάστας πολιτικών πλήρους 

απασχόλησης, η αίσθηση αποκλεισμού των νέων φιλόδοξων πολιτικών, η αυξανόμενη 

απόκλιση μεταξύ των προσόντων που απαιτούνται για να εκλεγεί κανείς και εκείνων που 

απαιτούνται για να διευθύνει μια χώρα. Το φαινόμενο δεν είναι νέο, φυσικά· ο Mark Twain 

είχε ήδη παρατηρήσει ότι «αν θέλουμε να μάθουμε τι είναι πραγματικά η ανθρώπινη φυλή, 

κατά βάθος, αρκεί μόνο να την παρατηρήσουμε σε καιρούς εκλογών». Τι θα έλεγε άραγε 

σήμερα; Η θεωρία του Van Reybrouck είναι ότι όλα αυτά οφείλονται στην υπερβολική 

έμφαση που δίνεται στις εκλογές ως το βασικό στοιχείο της δημοκρατίας:  «Βρισκόμαστε σε 

διαδικασία καταστροφής της δημοκρατίας μας με το να την περιορίζουμε στις εκλογές ...». 

1.2.2 Αίτια 

Τι οδήγησε σε αυτή την κατάσταση; Αν και δεν υπάρχει ενιαία εξήγηση, μπορούμε να 

προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε μια σειρά βασικών παραγόντων.  

1. Σε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Santer το 1995, ο καγκελάριος Κολ μίλησε για την 

προοδευτική αποδυνάμωση κοινωνικών δομών όπως τα πολιτικά κόμματα (ιδίως τα μεγάλα 

κυρίαρχα κόμματα, οι εκκλησίες και τα συνδικάτα). «Εάν καταρρεύσουν, θα έχουμε 

πραγματικό πρόβλημα δημοκρατίας», πρόσθεσε. Τα λόγια του Κολ ήταν προφητικά, όπως 

δείχνουν οι σημερινές εξελίξεις. Το πλεονέκτημα αυτών των δομών είναι ότι παρέχουν ένα 

είδος φίλτρου και φόρουμ συζήτησης για αντικρουόμενα αιτήματα και συμφέροντα. 

Εξασφαλίζουν επίσης ελάχιστη σταθερότητα και στήριξη στη λειτουργία της δημοκρατίας και 

της κοινωνίας. Αυτό είναι επίσης ένα σημείο που τόνισαν ιδιαίτερα οι Levitzky και Ziblatt. Στις 

ΗΠΑ, μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικανοί βρήκαν κοινό 

έδαφος σε βασικά ζητήματα και λειτούργησαν ως φίλτρα για να κρατήσουν τους εξτρεμιστές 

μακριά από τις οικογένειές τους.8  

2. Μια από τις ρίζες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε είναι σίγουρα οι 

κοινωνικοοικονομικοί μετασχηματισμοί που έχουν πραγματοποιηθεί στις δυτικές χώρες από 

τη δεκαετία του 1960. Νέες προκλήσεις ανέκυψαν με τις πετρελαϊκές κρίσεις, την κρίση του 

κράτους πρόνοιας, την έλευση του νεοφιλελευθερισμού και την παγκοσμιοποίηση. Φαίνεται 

να υπάρχει αυξανόμενη αναταραχή και δυσαρέσκεια μεταξύ των ψηφοφόρων, οι οποίοι 

αναζητούν βραχυπρόθεσμες λύσεις, συχνά βασιζόμενοι σε μεγάλες υποσχέσεις και στην την 

προώθηση κλαδικών αιτημάτων. 

3. Η παγκοσμιοποίηση είναι γεγονός και έχει πολλές θετικές συνέπειες: ελεύθερη κυκλοφορία 

με χαμηλότερους αεροπορικούς ναύλους, αυξανόμενο εμπόριο, νέες ευκαιρίες, μια νέα 

μεσαία τάξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως έχει επίσης οδηγήσει σε περισσότερο 

αρνητικά αποτελέσματα, τουλάχιστον για κάποια τμήματα της κοινωνίας και για τα 

ασθενέστερα κράτη. Η αυξανόμενη ανισότητα εντός των κοινωνιών, όπως τεκμηριώνεται σε 

αναρίθμητες μελέτες (αλλά και, ενίοτε, η απλή εντύπωση της αυξανόμενης ανισότητας) έχει 

διαλύσει τις κοινωνίες και έχει δημιουργήσει δυσαρέσκεια από πλευράς των λιγότερο 

ευνοημένων τάξεων, συμπεριλαμβανομένης της πολύπαθης μεσαίας τάξης. Αξίζει να 

                                                             
8 Δυστυχώς, αυτή η αμοιβαία κατανόηση βασίστηκε στην στέρηση των δικαιωμάτων των μαύρων στις νότιες πολιτείες. 

Άρχισε να καταρρέει περίπου την εποχή που ο πρόεδρος Τζόνσον επέβαλε το πρόγραμμά του για τη Μεγάλη Κοινωνία, 

που άλλαξε ριζικά το πολιτικό τοπίο και οδήγησε σε αυξανόμενη πόλωση μεταξύ των Δημοκρατικών που έχασαν τον Νότο 

και του ολοένα και πιο δεξιού Ρεπουμπλικανικού κόμματος. 
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σημειωθεί ότι, όταν πρωτοεμφανίστηκε η φιλελεύθερη δημοκρατία, οι εκλεγμένοι 

αντιπρόσωποί της μπορούσαν να αναδιανείμουν το 5 % του ΑΕγχΠ· τώρα μιλάμε μάλλον για 

το 50 % του ΑΕγχΠ. Επομένως, οι άνθρωποι είναι ακόμα πιο δυσαρεστημένοι με αυτό που 

αντιλαμβάνονται ως άδικη αναδιανομή.  

4. Ένα από τα αποτελέσματα είναι η αυξανόμενη απόρριψη των ελίτ, που είναι οι μεγάλοι 

ωφελούμενοι των ανοιχτών συνόρων και του παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Η 

παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει φόβους για στέρηση δικαιωμάτων και απώλεια της 

«ταυτότητας» και της αυτονομίας του ατόμου. Η δημοκρατία λειτουργεί μέσα σε έθνη -κράτη, 

αλλά τι γίνεται αν αυτά δεν φαίνεται πλέον να είναι σε θέση να κατευθύνουν τα πράγματα, 

να λαμβάνουν αποφάσεις, να διευθύνουν την οικονομία τους όπως κρίνουν σκόπιμο;  

5. Οι εξελίξεις αυτές ασφαλώς επιταχύνονται από την ψηφιακή επανάσταση και την άνοδο των 

νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά επιτρέπουν στα άτομα να επικοινωνούν άμεσα και 

να κοινοποιούν την οργή και την αγανάκτησή τους, χωρίς φίλτρα ή εμπόδια. Επιτρέπουν 

επίσης στους ανθρώπους σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου να βλέπουν πώς ζουν οι άλλοι. 

Διευκολύνουν επίσης τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και διχαστικών μηνυμάτων και, ως εκ 

τούτου, τη χειραγώγηση της δημοκρατικής διαδικασίας, όπως είδαμε στο σκάνδαλο της 

Cambridge Analytica.  

1.2.3 Λύσεις 

Από την ανάλυση αυτή είναι δύσκολο να εξαχθούν γενικευμένα συμπεράσματα. Ωστόσο, θα θέλαμε 

από τώρα να προειδοποιήσουμε για αυτό που μπορεί κανείς να αποκαλέσει ψευδείς καλές λύσεις. 

Όπως είπε κάποτε ο Αϊνστάιν, «Για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια λύση που είναι απλή, ξεκάθαρη και 

λανθασμένη». 

Σε αυτό το στάδιο, θα αναφέρουμε απλώς μερικές από αυτές με τα απλοϊκά σλόγκαν τους:  

• Άμεση δημοκρατία («Φταίει η αντιπροσωπευτική δημοκρατία») 

• Ο τεχνοκρατικός πειρασμός («Φταίει η δημοκρατία») 

• Λαϊκισμός («Φταίνε οι ελίτ και οι πολιτικοί αντιπρόσωποί τους») 

• Ανελεύθερη δημοκρατία («Φταίει η αντιπολίτευση και οι μειονότητες») 

Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη τις πτυχές της κουλτούρας της αφύπνισης με το σλόγκαν «Φταίνε οι 

άλλοι που πρέπει να σωπάσουν», το οποίο μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί απλοϊκό.  

Αν η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση φαίνεται κάπως ζοφερή, αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι έχουμε επικεντρωθεί αποκλειστικά στα ελαττώματα και τις αδυναμίες στο σύστημά μας και στις 

ανησυχητικές τάσεις. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να θέσουμε τα σωστά  ερωτήματα και τελικά να 

προτείνουμε μέτρα για τη μεταρρύθμιση της δημοκρατίας μας και την προσαρμογή της στον 

σύγχρονο κόσμο.  
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1.3 Προκλήσεις όσον αφορά την ικανοποίηση των προσδοκιών 

των πολιτών 

Η δημοκρατία γίνεται αποδεκτή αν λειτουργεί κατά τρόπο ώστε η κυριαρχία και η υπέρτατη εξουσία 

να ανήκουν στον λαό (δημοκρατία της διαδικασίας), και αν αποφέρει αποτελέσματα σε αυτόν τον 

λαό (δημοκρατία του αποτελέσματος). Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι απτά ή άυλα.  

1.3.1 Άυλα αποτελέσματα  

Οι πολίτες αναμένουν ότι η δημοκρατία θα τους προσφέρει ελευθερία, συμμετοχή, εκπροσώπηση και 

ισότητα –ίσα δικαιώματα– για όλους. Μια δημοκρατική κοινωνία έχει ως σημείο εκκίνησης την 

ύπαρξη διαφορετικών προτιμήσεων μεταξύ των πολιτών της, και πιστεύουμε ότι θα μπορεί να 

επιτύχει συμφωνίες με τον πλέον συμπεριληπτικό τρόπο. Οι δημοκρατικές κοινωνίες πρέπει να 

αποτελούν συστήματα συνεργασίας.  

Η κυβέρνηση αναμένεται επίσης να υπόκειται στο κράτος δικαίου, να λαμβάνει αποφάσεις για το 

κοινό καλό σύμφωνα με τις προτιμήσεις της πλειοψηφίας, σεβόμενη παράλληλα τα συμφέροντα των 

μειονοτήτων, να είναι μονίμως υπόλογη στους αντιπροσώπους των πολιτών, και να υπόκειται 

περιοδικά στην έγκρισή τους, αφήνοντας ειρηνικά την εξουσία όταν χάνει την εμπιστοσύνη των 

ψηφοφόρων. 

Στην Ευρώπη, οι εγγυήσεις της ελευθερίας, ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων και η ισότητα 

στην πολιτική συμμετοχή, που είναι εγγενείς σε ένα δημοκρατικό σύστημα, έχουν επίσης συνδεθεί 

με την παροχή ασφάλειας, με την ευρύτερη έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας, και με μια προσδοκία 

προόδου στον τομέα της κοινωνικής ισότητας.  

Όσον αφορά τα αποτελέσματα που ζητούμε από τη δημοκρατία μας, μπορούμε να θέσουμε το 

ερώτημα εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει την προστασία των πολιτών της. Αντιλαμβανόμαστε αυτή 

την προστασία ως την προάσπιση των ελευθεριών τους στο πλαίσιο της εγγύησης της ανθρώπινης 

ασφάλειας, εξετάζοντας αν προωθεί την κοινωνική ευημερία ή, αντιθέτως, διαλύει παλαιά εθνικά 

πλαίσια προστασίας χωρίς να συμβάλλει στη δημιουργία άλλων ισχυρότερων. Μπορούμε επίσης να 

θέσουμε ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το πώς (και το αν) η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην επίλυση 

των εντάσεων γύρω από την ιδέα ότι η κυριαρχία πλήττεται σήμερα τόσο εντός των κρατών όσο και 

στη διεθνή σκηνή, και πώς μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων για 

το κοινό καλό σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο.  

1.3.2 Απτά αποτελέσματα 

Τα απτά αποτελέσματα σχετίζονται με τις ευκαιρίες που προσφέρει το πολιτικό σύστημα για 

ανάπτυξη, υλική πρόοδο, επιδίωξη της ευτυχίας, κ.λπ.  

Η κοινωνική προστασία και η ισότητα μεταξύ όλων των πολιτών αρχικά δεν αποτελούσαν συστατικά 

στοιχεία της φιλελεύθερης δημοκρατίας στις απαρχές της, αλλά, ιδίως στην Ευρώπη, έχουν καταλήξει 

να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτήν από τη μεταπολεμική περίοδο. Ωστόσο, τα ποιοτικά 

δεδομένα και η έρευνα δείχνουν μακρόχρονη πτώση της αντίληψης του κοινού σχετικά με την 

κοινωνική προστασία και συνοχή, η οποία ενισχύθηκε από τη Μεγάλη Ύφεση του 2008. Είναι 
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σημαντικό, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ θεωρείται ως παράγοντας παγκοσμιοποίησης και όχι ως 

προστατευτική ασπίδα έναντι των κινδύνων της παγκοσμιοποίησης, και πρέπει να βρει τους τρόπους 

και τα μέσα για να διορθώσει αυτή την εικόνα.  

Παρά την επίσημη προσήλωση στο «ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο» με την ευρύτερη –και πιο 

αδύναμη– έννοια αυτής της έκφρασης, η Ένωση αδυνατεί να το υπερασπιστεί με συγκεκριμένα έργα. 

Οι ανισορροπίες μεταξύ της οικονομικής πολιτικής της Κοινότητας και ιδίως της ενιαίας αγοράς, 

αφενός, και των αγορών εργασίας και των εθνικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας, αφετέρου, 

είναι τεράστιες. Σε αυτό προστίθεται και η επίγνωση του ανταγωνισμού σε μια παγκόσμια οικονομία 

με φορείς για τους οποίους η κοινωνική διάσταση αποτελεί αμελητέο παράγοντα. Όλοι οι πολίτες 

μπορούν να δουν πως ιδιωτικοί φορείς (και κράτη) που έχουν συσσωρεύσει τεράστιους οικονομικούς 

πόρους με τρόπο που θα ήταν απλώς παράνομος στην ΕΕ έχουν επίσης αποκτήσει τη δύναμη να 

καθορίζουν τις οικονομικές τάσεις ή να διαμορφώνουν νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας. 

Ορισμένοι από αυτούς, που προέρχονται από δικτατορίες και κράτη με άθλια δεοντολογικά πρότυπα, 

έχουν μάλιστα κυριεύσει ιδιαίτερα συμβολικούς τομείς, όπως ο πολιτισμός και ο αθλητισμός.  

Η πρόκληση της διακυβέρνησης της παγκοσμιοποίησης και της βελτίωσης της σχετικής θέσης μας 

στον σημερινό πολυπολικό κόσμο απαιτεί μεγαλύτερη δύναμη . Η ανάθεση αρμοδιοτήτων και 

ικανοτήτων σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να διασφαλίζεται όταν μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα 

μόνο σε αυτό το επίπεδο, ή όταν απαιτείται κάποια πρόσθετη δράση σε επίπεδο ΕΕ (στο πλαίσιο 

των συντρεχουσών αρμοδιοτήτων) για την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων . Η 

χρησιμοποίηση όλων των πόρων που προβλέπονται από τις Συνθήκες, οι οποίοι είναι σημαντικοί, θα 

επέτρεπε σημαντική πρόοδο. Ο προσφάτως εγκριθείς ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων 

για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Η 

προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής συγκαταλέγονται στις 

μεγάλες επιτυχίες της ΕΕ, όμως η αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη θα απαιτήσει ακόμη 

μεγαλύτερες κοινές προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα από ό,τι οποιαδήποτε άλλη περιβαλλοντική  

πρόκληση, και θα δημιουργήσει νέες προκλήσεις για τις δημοκρατικές διαδικασίες μας, για να μην 

αναφέρουμε τις προσπάθειες που απαιτούνται σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο. 

Για πρώτη φορά σε αυτόν τον αιώνα, μια βαθιά κρίση, η πανδημία COVID -19, μπορεί να αποτελέσει 

ευκαιρία προόδου. Η εσωτερική αλληλεγγύη στη διεθνή σκηνή έχει ενισχυθεί, η κοινή διαχείριση της 

πρόσβασης στον εμβολιασμό μπορεί να αποτελέσει επιτυχία. Οι οικονομικές αποφάσεις για τη 

στήριξη της ανάκαμψης είναι πρωτοφανείς, από ποσοτική άποψη, αλλά και από θεσμική και πολιτική 

άποψη. Ένα ποιοτικό άλμα προς ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με τους στόχους 

βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ προωθείται στρατηγικά από την Ένωση με βάση το ψηφιακό και 

το πράσινο θεματολόγιο, ενισχύοντας την ανθρώπινη ασφάλεια και, ως εκ τούτου, ενισχύοντας 

δυνητικά τη νομιμότητα του ευρωπαϊκού πολυεπίπεδου μοντέλου. Η διεθνής διάσταση αυτού του 

θεματολογίου καθορίζεται τώρα, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και με την κατανομή του νέου ενιαίου 

ταμείου εξωτερικής δράσης και ανάπτυξης (Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 

Συνεργασίας – Η Ευρώπη στον κόσμο).  

Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα. Η επιτυχία θα συμβάλει 

σαφώς στην ενίσχυση της ικανότητας του δημοκρατικού μας συστήματος να επιτυγχάνει το κοινό 

καλό στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ενώ τυχόν αποτυχία θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την 

αξιοπιστία της Ένωσης.  
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Ο αντίκτυπος της προτεινόμενης δράσης στην κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να αποτελέσει κεντρικό 

μέλημα για τη διασφάλιση της επιτυχίας. Αλλά αυτός είναι μέχρι στιγμής ο πιο αδύναμος κρίκος της 

αλυσίδας.  

Η βελτίωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να την ενισχύσει ως 

δημοκρατικό σύστημα. Η διακυβέρνηση έχει κάποιο ρόλο να παίξει· τα δίκτυα μπορούν να 

διευρυνθούν και να ενισχυθούν (προορατικά). Αυτό μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους 

συμμετοχής και στην προώθηση της δημοκρατίας στην ΕΕ. Η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να 

λειτουργήσει τόσο προς τα κάτω όσο και προς τα άνω για να επιτευχθούν τα αποτελέσματα που 

αναμένουμε από μια τέτοια δημοκρατία. Η εκπλήρωση της υπόσχεσης για βιώσιμη και δίκαιη 

ανάπτυξη σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής προστασίας, 

είναι ο γνώμονας με βάση τον οποίο θα μετρηθεί η ευρωπαϊκή δημοκρατία.  

1.4 Ψηφιακές προκλήσεις 

Όπως κάθε άλλο σύστημα που αφορά τον άνθρωπο, οι δημοκρατίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από την ικανότητα επικοινωνίας. Η προηγούμενη πρόοδος στην τεχνολογία των επικοινωνιών είχε 

σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών. Το χαρτί, ο Τύπος και τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη και τη λειτουργία της 

δημοκρατίας. Το ίδιο ισχύει και σήμερα: το διαδίκτυο προσφέρει σήμερα ριζικά διαφορετικούς 

τρόπους επικοινωνίας, και αυτό δημιουργεί νέες προκλήσεις για τα δημοκρατικά μας συστήματα.  

1.4.1 Δημιουργία συναίνεσης 

Καθήκον κάθε πολιτικού συστήματος είναι να επιτρέπει την ειρηνική, εθελοντική συνεργασία μιας 

ομάδας (η οποία έχει εσωτερική συνοχή και κοινό συμφέρον), ούτως ώστε όσο το δυνατόν 

περισσότεροι ανθρώπινοι πόροι να κατευθύνονται προς την ευημερία της κοινότητας και να 

εξασφαλίζεται ότι όσο το δυνατόν λιγότεροι άνθρωποι είναι αδρανείς ή απασχολημένοι με μη 

παραγωγικό έργο. Αδρανείς είναι εκείνοι των οποίων οι ικανότητες και τα ταλέντα δεν αξιοποιούνται. 

Μη παραγωγικές δραστηριότητες είναι ο εξαναγκασμός, οι εσωτερικές συγκρούσεις, η αναγκαία και 

σημαντική καταστολή των συγκρούσεων (όπως η αστυνόμευση) και η αναγκαία και σημαντική 

επίλυση των συγκρούσεων (όπως το δικαστικό σύστημα).  

Μέχρι πολύ πρόσφατα, το κύριο αποτέλεσμα της ανθρώπινης συνεργασίας ήταν υλικό και αφορούσε 

δραστηριότητες όπως η παραγωγή τροφίμων, καυσίμων και άλλων προϊόντων. Οι κοινωνίες 

οργανώθηκαν για να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα αυτών των δραστηριοτήτων και 

δημιούργησαν θεσμούς –όπως ομάδες, φυλές, χωριά, πόλεις-κράτη, αυτοκρατορίες, έθνη-κράτη και 

ενώσεις κρατών– ώστε να καταστεί δυνατή η εθελοντική συνεργασία για την επίτευξη αυτών των 

στόχων. Η δημοκρατία είναι ένας τέτοιος θεσμός. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 

εκπληρώνοντας τα τρία καθήκοντά της: να εγγυάται την τήρηση ενός συνόλου αξιών, να διασφαλίζει 

την οργάνωση και τη λειτουργία της πολιτικής εξουσίας και να ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών.  

Όλοι αυτοί οι θεσμοί έχουν διαμορφωθεί, συντονιστεί και κυβερνηθεί με τη βοήθεια της επικοινωνίας 

–μέσω της κοινοποίησης ή της ανταλλαγής πληροφοριών. Οι μύθοι, οι θρύλοι, η θρησκεία  και ο 

πολιτισμός αποτελούν πληροφορίες που ενσωμάτωναν αξίες σε μια κοινωνία. Οι συνήθειες, τα 

ημερολόγια και η επικοινωνία μεταξύ ομοτίμων επέτρεπαν τον συντονισμό των δραστηριοτήτων σε 
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μια κοινωνία. Οι νόμοι, τα διατάγματα και οι αποφάσεις ήταν πληροφορίες που κυβερνούσαν μια 

κοινωνία.  

Για τον λόγο αυτό, οι καινοτομίες στα μέσα επικοινωνίας έχουν αντίκτυπο στους θεσμούς που 

δημιουργούν οι άνθρωποι –τόσο στο μέγεθος όσο και στο είδος των θεσμών. Η πνευματική 

επανάσταση της αρχαίας Ελλάδας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ικανότητα καταγραφής των ιδεών 

των προηγούμενων γενεών, ώστε η επόμενη να μπορεί να βασιστεί σε αυτές. Η Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς ένα οδικό δίκτυο που επέτρεπε τη γρήγορη μεταφορά, όχι 

μόνο των στρατευμάτων και των σιτηρών, αλλά και των χρημάτων, των ειδήσεων, των εμπορικών 

πληροφοριών, του χριστιανικού ευαγγελίου και, φυσικά, των εντολών. Η επανάσταση του 

Γουτεμβέργιου παρείχε την τεχνολογία για μια δημοκρατία μεγαλύτερης κλίμακας.  

Η δημοκρατία είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος οργάνωσης μιας κοινωνίας, επειδή 

δημιουργεί τη συναίνεσή της να κυβερνηθεί και, ως εκ τούτου, ελαχιστοποιεί την ανάλωση πόρων 

που απαιτεί η χρήση βίας. Η συναίνεση απαιτεί επικοινωνία –προκειμένου να ενημερώνονται οι 

κυβερνώντες σχετικά με τα ζητήματα και τα προβλήματα των κυβερνώμενων, καθώς και να 

ενημερώνονται οι κυβερνώμενοι σχετικά με τις ιδέες, τα σχέδια και τις αποφάσεις των κυβερνώντων, 

και να μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Όπως καθιστά πολύ σαφές η θεωρία των 

πληροφοριών, οι κοινές αξίες, το κοινό πλαίσιο και οι κοινές ανησυχίες διευκολύνουν την 

επικοινωνία. Εάν περισσότεροι άνθρωποι είναι καλύτερα ενημερωμένοι, περισσότερες διανοητικές 

ικανότητες χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, η πληροφόρηση και η επικοινωνία μπορούν επίσης να 

δημιουργήσουν και να εντείνουν τη διαφωνία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ελεύθερη και 

ανοιχτή διαβούλευση είναι σημαντική για την αντιμετώπιση διαφόρων ιδεών και απόψεων, ακόμα 

περισσότερο στις κοινωνίες που είναι πλούσιες από πλευράς επικοινωνίας9. 

Λόγω της λιγότερο ανεπτυγμένης τεχνολογίας των πληροφοριών, οι πρώιμες δημοκρατικές 

διαδικασίες περιορίστηκαν σε μικρές κοινότητες και ομάδες –όπως οι αποφάσεις σε μια συντεχνία 

όπου προΐστατο κάποιος τεχνίτης. Με την εφεύρεση του φθηνού χαρτιού και του πιεστηρίου, η δομή 

διακυβέρνησης μπορούσε να αρχίσει να λειτουργεί βασιζόμενη σε αξιόπιστα έγγραφα, γραπτές 

αποφάσεις, διαφανή πρακτικά, κ.λπ. Οι ιεραρχίες στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία μπορούσαν 

πλέον να εξαρτώνται από την αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων. Επιπλέον, οι 

πολίτες ήταν καλύτερα ενημερωμένοι, και μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο κοινό πλαίσιο 

και κοινές ανησυχίες από ό,τι ήταν δυνατό με τα προφορικά μέσα. Επίσης, οι πολίτες μπορούσαν να 

ενημερωθούν μέσω γραπτών νόμων και κωδίκων (για γενικά θέματα), βιβλίων (για γενικές γνώσεις) 

και εφημερίδων (για τα τρέχοντα θέματα). Μόνο όταν το χαρτί και η εκτύπωση έγιναν ευρέως 

διαθέσιμα, τα πολιτικά συστήματα στην Ευρώπη άρχισαν να μεταβάλλονται από μεσαιωνικά, 

αριστοκρατικά, φεουδαρχικά, ιεραρχικά συστήματα σε δημοκρατικά συστήματα μεγάλης κλίμακας.  

Η δημοκρατία απαιτεί καλή κάθετη επικοινωνία –μεταξύ των κυβερνώμενων, των κυβερνώντων και 

των μεταξύ τους επιπέδων. Η δημοκρατία απαιτεί επίσης καλή οριζόντια επικοινωνία μεταξύ όλων 

των μελών της κοινωνίας για τη δημιουργία κοινού πλαισίου και κοινών ανησυχιών. Οι τεχνολογίες 

που βασίζονται στο χαρτί, τον Τύπο και τις εκπομπές των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης 

εξασφάλισαν και τις δυο αυτές προϋποθέσεις.  

                                                             
9 Ο Habermas το αποκαλεί αυτό «θεωρία του λόγου της δημοκρατίας» –https://doi.org/10.1017/UPO9781844654741.008  

https://doi.org/10.1017/UPO9781844654741.008
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Το διαδίκτυο αρχικά υποσχέθηκε ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση αυτής της διαδικασίας 

εκδημοκρατισμού. Όταν άρχισε να αναπτύσσεται στη χίπικη ατμόσφαιρα της νότιας Καλιφόρνιας, 

φάνηκε να ανοίγει την προοπτική ενός είδους τεχνολογικής ουτοπίας, όπου οι καλά ενημερωμένοι 

και καλά συνδεδεμένοι πολίτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να κάνουν τη 

δημοκρατία περισσότερο άμεση, να έχουν καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους και με τους 

αντιπροσώπους τους, και να εκφράζουν πιο άμεσα τις προτιμήσεις τους. Το διαδίκτυο όντως πέτυχε 

ορισμένους από αυτούς τους στόχους· οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται πολύ καλύτερα, 

μπορούν να συνδέονται με τους άλλους πολύ πιο εύκολα και έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 

πολύ πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. Όμως οι αρχικές υποσχέσεις για μια τεχνολογική ουτοπία δεν 

έχουν πραγματικά εκπληρωθεί. 

1.4.2 Η δημοκρατία στην εποχή του χαρτιού 

Το χαρτί και τα τυπογραφικά πιεστήρια ήταν λιγοστά. Η ελλιπής πρόσβαση στην επικοινωνία είχε ως 

αποτέλεσμα, αφενός, την ποιότητα και, αφετέρου, τη συνοχή. Δεν μπορούσαν όλοι να δημοσιεύσουν 

βιβλία ή να πάρουν τηλεοπτικό χρόνο. Αυτό ήταν προνόμιο λίγων –ιδανικά της ελίτ. Ένα σύστημα 

ελεγκτών της πρόσβασης –συντακτών– εξασφάλιζε ότι ορισμένες ιδέες θα τυπώνονταν ενώ άλλες 

όχι. Κάθε άτομο μπορεί να είχε μία ψήφο, αλλά δεν ήταν ο καθένας σε θέση  να επηρεάσει αυτήν την 

ψήφο. Η έλλειψη –ο περιορισμένος αριθμός των εφημερίδων, των τηλεοπτικών καναλιών και των 

ραδιοφωνικών σταθμών– συνέβαλλε επίσης στη συνοχή. Μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

μπορούσαν να δημιουργήσουν κοινές ανησυχίες και κοινό πλαίσιο –ολόκληρο το έθνος 

παρακολουθούσε τις ίδιες τηλεοπτικές ειδήσεις και είχε περίπου την ίδια ιδέα για το τι συνέβαινε.  

Η πληροφόρηση και η επικοινωνία αποτελούν αναγκαία αλλά όχι επαρκή προϋπόθεση για τη 

δημιουργία μιας δημοκρατίας. Η κεντρική χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών ενισχύει επίσης 

τα κεντρικά κατευθυνόμενα και μη δημοκρατικά καθεστώτα, τουλάχιστον έως ότου η δύναμη της 

τεχνολογίας καταστεί διαθέσιμη στους «ανθρώπους» και «οι άνθρωποι» είναι πρόθυμοι να τη 

χρησιμοποιήσουν. Αυτή η προθυμία μπορεί, ωστόσο, να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. 

Είναι πιο εμφανής στις περισσότερο ατομικιστικές κοινωνίες, όπως η Δύση, και λιγότερο στις πιο 

κολεκτιβιστικές, όπως η Ασία.  

Η έλλειψη επικοινωνίας ευνόησε επίσης την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Μόνο κατ’ εξαίρεση 

μπορούσαν οι πολίτες να επικοινωνούν απευθείας με τα επίπεδα διακυβέρνησης, για παράδειγμα 

μέσω δημοψηφισμάτων και εκλογών. Η ουσιαστικότερη επικοινωνία περιοριζόταν στους 

αντιπροσώπους. Αυτό είχε ως συνέπεια ένα φιλτράρισμα των ιδεών και, ιδανικά, την αξιοκρατική 

επιλογή αυτών των αντιπροσώπων. 

Σε μια δημοκρατία όντως κάθε άτομο έχει μία ψήφο, αλλά ενημερώνεται από μια ελίτ των μέσων 

ενημέρωσης που συνεργάζεται στενά με μια πολιτική ελίτ. Με τη συναίνεση του λαού και με 

απόφαση του λαού, η δημοκρατία διευθυνόταν στην πραγματικότητα από μια συμμαχία της 

διανοητικής και πολιτικής ελίτ. Οι δημοκρατίες εκτείνονταν σε έναν ενιαίο χώρο επικοινωνίας –όπου 

οι άνθρωποι μιλούσαν την ίδια γλώσσα και ήταν εκτεθειμένοι στις ίδιες πληροφορίες. Ο συνδυασμός 

αυτών των παραγόντων επέτρεπε την κοινή διαβούλευση της δημοκρατικής κοινότητας.  

Μέσα από μια αξιοκρατική επιλογή ατόμων και ιδεών, κατέστη δυνατό να δημιουργηθούν 

αντιπροσωπευτικά δημοκρατικά συστήματα στα οποία ο λαός είναι ο κυρίαρχος, αλλά εξακολου θεί 
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να υπάρχει μια θετική επιλογή τόσο των ανθρώπων όσο και των ιδεών που ηγούνται. Η ελλιπής και 

επιμελημένη επικοινωνία μέσω περιορισμένου αριθμού διαύλων υποστήριξε επίσης το μοντέλο των 

σταθερών και σχετικά μεγάλων πολιτικών κομμάτων, καθένα από τα οποία έχει πρόσβαση σε μερικά 

μέσα ενημέρωσης με συμβατή ιδεολογία. Εντούτοις, αυτό δεν αποτελούσε ένα τέλειο ή απολύτως 

δίκαιο σύστημα. 

1.4.3 Η δημοκρατία στην ψηφιακή εποχή 

Το διαδίκτυο αντικαθιστά την έλλειψη πληροφόρησης και επικοινωνίας –η οποία αποτέλεσε βασικό 

στοιχείο που προώθησε τη θετική επιλογή στις δημοκρατίες– με την αφθονία. Κάθε άτομο 

εξακολουθεί να έχει μία ψήφο, αλλά κάθε άτομο μπορεί επίσης να έχει έναν τηλεοπτικό σταθμό (στο 

YouTube), μια εφημερίδα (στο WordPress), και μπορεί να γίνει συντάκτης (προτείνοντας 

αναγνώσματα στο Facebook). Η συμβίωση των παλαιών πολιτικών κομμάτων και των παλαιών μέσων 

ενημέρωσης είναι κάτι που ανήκει σε μεγάλο βαθμό στο παρελθόν, όπως και οι ιεραρχίες και η 

αξιοκρατική επιλογή που ήταν αποτέλεσμα διαβούλευσης σε έναν κοινό χώρο επικοινωνίας, ενώ 

παρελθόν αποτελεί και το σύστημα στο οποίο μετρά περισσότερο η γνώμη των ικανότερων. Με μία 

εξαίρεση: οι τεχνολογικές εταιρείες έχουν πλέον πρωτοφανή δύναμη. 

Το διαδίκτυο έχει εξατομικεύσει την επικοινωνία και την πρόσβαση στις  πληροφορίες, και με τον 

τρόπο αυτό συνέβαλε στην περαιτέρω καταστροφή των κοινοτήτων, οι οποίες αποτελούσαν τα 

θεμελιώδη στοιχεία των κοινωνιών που ήταν μεγαλύτερα από μια οικογένεια. Το άτομο έχει ολοένα 

και λιγότερη ανάγκη να ενσωματωθεί σε μια πραγματική κοινότητα, όπως ένα χωριό ή το συνδικάτο 

ενός τοπικού εργοστασίου, προκειμένου να λάβει ή να προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη. Το 

διαδίκτυο έχει επίσης δημιουργήσει ανισότητες μεταξύ των ψηφιακά εγγράμματων, κυρίως των νέων 

και των επαγγελματιών από αστικές περιοχές, και εκείνων που είναι πιο ηλικιωμένοι, συχνά από 

αγροτικές περιοχές και ψηφιακά αναλφάβητοι.  

Το διαδίκτυο καταστρέφει επίσης τις έννοιες της απόστασης και της τοπικότητας. Προηγουμένως, οι 

άνθρωποι επικοινωνούσαν με άλλους από το χωριό, την ενορία, τη συνοικία της πόλης τους ή την 

κοινωνική τάξη τους. Μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο χώρος επικοινωνίας επεκτάθηκε σε 

όσους μιλούν την ίδια γλώσσα, ενώ το διαδίκτυο εξάλειψε ακόμη και αυτά τα όρια. Η επικοινωνία με 

τους ανθρώπους στο διπλανό κτίριο είναι τώρα τόσο εύκολη όσο και με όσους βρίσκονται σε άλλη 

ήπειρο. Ακόμη και το γλωσσικό εμπόδιο εξαφανίζεται με την αυτόματη και ζωντανή μετάφραση.  

Το διαδίκτυο δεν διαταράσσει μόνο τα μέσα ενημέρωσης, αλλά συντελεί επίσης στη διατάραξη των 

πολιτικών κομμάτων, που ήδη αντιμετωπίζουν την πρόκληση των αλλαγών στις κοινωνικές δομές 

των βιομηχανικών κοινωνιών. Στην πραγματικότητα, τα πολιτικά κόμματα είναι, μεταξύ άλλων, 

οργανώσεις που βασίζονται στην πληροφόρηση. Μέσω των πληροφοριών (ενημερωτικά δελτία, 

προγράμματα, ομιλίες...) εδραιώνονται και μέσω αυτών λειτουργούν. Τα συμπτώματα της κρίσης του 

δημοκρατικού πολιτικού κόμματος περιλαμβάνουν τη μείωση του ποσοστού των ψήφων προς τα 

παραδοσιακά κόμματα (στα αναλογικά συστήματα) και την ευκολία δημιουργίας νέων πολιτικών 

κομμάτων. 

Οι εξατομικευμένοι αλγόριθμοι (που τροφοδοτούνται από ευρέως διαδεδομένες και εύκολα 

επιταχυνόμενες μορφές τεχνητής νοημοσύνης), οι οποίοι καθορίζουν την κατανάλωση μέσων 

ενημέρωσης και ειδήσεων ενός ατόμου (συχνά απηχώντας τις δικές του απόψεις), μπορούν να 
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θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την έννοια της «δημόσιας» και «κοινής» σφαίρας του Habermas, και 

μάλιστα να διακινδυνεύσουν την περαιτέρω «βαλκανιοποίηση» της. Η τάση αυτή ενισχύεται από την 

υπερβολική παροχή πληροφοριών, που δημιουργεί δυσκολίες όσον αφορά την επιλογή αξιόπιστων 

πηγών και μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση.  

Οι αξιοκρατικές ελίτ του πνεύματος, που είχαν ισχυρότερη φωνή στις παραδοσιακές δημοκρατίες, 

αποδυναμώνονται. Αυτοί που μπορούν να κατευθύνουν τις κοινωνίες σύμφωνα με τις δικές τους 

αξίες και πεποιθήσεις είναι σήμερα ένας μικρός αριθμός ηγετικών στελεχών μεγάλων εταιρειών του 

διαδικτύου. Τροποποιώντας τους αλγορίθμους τους και επεξεργαζόμενοι τη ροή ειδήσεων σε 

υπηρεσίες όπως το Facebook, το Twitter και το YouTube, και προσαρμόζοντας τα αποτελέσματα 

αναζήτησης της Google, μπορούν να ωθήσουν τις κοινωνίες προς την κατεύθυνση που κρίνουν 

σκόπιμη. Τουλάχιστον στην ΕΕ, πρέπει να θεσπιστεί νομοθεσία προκειμένου να μετριαστεί αυτή η 

κατάσταση και να ελεγχθεί η δύναμη αυτών των ατόμων. Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και η 

πράξη για τις ψηφιακές αγορές αποτελούν ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Η σημερινή κατάσταση δεν είναι καινούργια –μια ελίτ είχε πάντα τη δυνατότητα να διαμορφώνει τον 

πολιτισμό μιας κοινωνίας διορίζοντας συντάκτες μέσων ενημέρωσης και χρηματοδοτώντας έργα 

πολιτισμού και τέχνης. Ωστόσο, μέχρι τώρα, τα μέλη αυτών των ελίτ ήταν άτομα απολύτως 

ενσωματωμένα στις τοπικές κοινότητες και στην κοινωνική ζωή μιας πόλης ή ενός κράτους. 

Αντιθέτως, οι σημερινές ελίτ επιρροής είναι μια χούφτα μεγιστάνων επιχειρηματιών του διαδικτύου 

που μπορούν, με μερικές αλλαγές του αλγορίθμου, να επηρεάζουν τις εκλογές και τις πολιτικές.  

Όταν συνέβαινε ριζική αλλαγή των μέσων επικοινωνίας, όπως η επανάσταση του Γουτεμβέργιου στο 

παρελθόν, οι υπάρχουσες ιεραρχίες και ελίτ μπορούσαν να αμφισβητηθούν. Όμως αυτό που 

ακολουθούσε δεν ήταν η εξαφάνιση αυτών των δύο κοινωνικών θεσμών, αλλά μάλλον η 

αναδιάρθρωσή τους. Αντιθέτως, δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί μια νέα υποδομή για τη δημοκρατία από 

τον πολιτισμό του διαδικτύου, ώστε να βρεθούν τρόποι καθορισμού της κατάταξης των ιδεών και των 

ανθρώπων ανάλογα με την αξία τους. Εν τω μεταξύ, ο υγιής δημόσιος διάλογος πρέπει να 

υποστηριχθεί με τη στήριξη των ποιοτικών μέσων ενημέρωσης και την παροχή περισσότερου χώρου 

στους ειδικούς και στα γεγονότα από ό,τι στις απόψεις των μη ειδικών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

πρέπει να συμπληρωθούν με την παραχώρηση ισχυρότερου ρόλου στον επαγγελματικό Τύπο.  

 

1.4.4 Ανάλυση SWOT 

Οι υποδομές επικοινωνίας που στήριζαν παραδοσιακά τις δημοκρατικές κοινωνίες και επέτρεπαν στις 

δημοκρατίες να λειτουργήσουν έχουν αλλάξει δραματικά. Είναι απίθανο η αλλαγή αυτή να μπορεί να 

αναστραφεί. Το νέο περιβάλλον επικοινωνιών που δημιουργήθηκε από την ψηφιακή επανάσταση 

αναλύεται παρακάτω: 

Πλεονεκτήματα 

Αφθονία πληροφοριών, πρόσβαση στη γνώση για 
όλους. 

Εύκολη επικοινωνία με οποιονδήποτε. 

Αδυναμίες 

Απουσία ελέγχου των μέσων ενημέρωσης. 

Απουσία επιλογής μέσω αντιπροσώπευσης. 
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Εύκολη μέτρηση της κοινής γνώμης. 

Απουσία ελέγχου των ιδεών. 

Παραπληροφόρηση. 

Φούσκες πληροφοριών. 

Καταστροφή κοινών χώρων διαβούλευσης. 

Ατομικοποίηση της κοινωνίας χωρίς ατομική 
ευθύνη. 

Αυταρχισμός «Μεγάλου Αδελφού». 

Ευκαιρίες 

Οι καλύτερα ενημερωμένοι άνθρωποι 
αναλαμβάνουν μεγαλύτερη προσωπική ευθύνη. 

Άμεση δημοκρατία, ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, 
δημόσιες διαβουλεύσεις. 

Συμμετοχική διακυβέρνηση. 

Παγκόσμια συνεργασία και δικτύωση. 

Δημιουργία παγκόσμιας κοινότητας. 

Απειλές 

Συγκέντρωση εξουσίας σε λίγες εταιρείες. 

Η τεχνολογία ως εργαλείο του ήπιου αυταρχισμού. 

Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος. 

Χρήση της τεχνολογίας για την υποστήριξη της 
αναρχίας.  

Απώλεια ισορροπίας στην κοινωνία μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού, τοπικού και παγκόσμιου. 

 

Το διαδίκτυο έχει καταστήσει διαθέσιμες στον πολίτη περισσότερες πληροφορίες και  γνώσεις από 

ποτέ. Αυτό πράγματι ενδυναμώνει τον πολίτη, αλλά αισθάνεται επίσης ότι αυτή η «δύναμη» είναι μια 

οφθαλμαπάτη που οφείλεται στην ψευδαίσθηση ότι είναι ενημερωμένος και γνώστης. Ως εκ τούτου, 

υπάρχει κίνδυνος ο κοινός χώρος διαβούλευσης σε ένα έθνος-κράτος να αντικατασταθεί από την 

εξατομικευμένη κατανάλωση πληροφοριών και τη δημιουργία φυλών ομοϊδεατών στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Σε αντίθεση με τις ιστορικές κοινότητες, οι «φούσκες» στο διαδίκτυο δεν 

δημιουργούν ένα αίσθημα του ανήκειν, του καθήκοντος ή της ευθύνης, το οποίο θα παρείχε μια βάση 

για ανάπτυξη αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών, και το άθροισμα αυτής της 

εμπιστοσύνης θα αποτελούσε μια βάση για ανάπτυξη εμπιστοσύνης σε μεγαλύτερες κοινότητες. Το 

κοινό πλαίσιο είναι πιο αδύναμο, υπάρχουν λιγότερες κοινές ανησυχίες, και ο εθνικός ή γλωσσικός 

χώρος παρέχει λιγότερη οριοθέτηση. Νέες ιεραρχίες και ελίτ δεν έχουν ακόμα σχηματιστεί.  

Πρέπει να κατανοήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές  

κοινότητες που διατήρησαν τις αξίες στις οποίες στηρίζεται η δημοκρατία εξαφανίζονται. Εναπόκειται 

στις ίδιες τις δημοκρατίες να προστατεύσουν τις αξίες στις οποίες βασίζονται. Ωστόσο, παρά τις 

αρνητικές συνέπειες της έλευσης του διαδικτύου, οι ευκαιρίες είναι επίσης τεράστιες. Το διαδίκτυο 

έχει βελτιώσει πάρα πολύ τη συνεργασία σχεδόν σε κάθε τομέα, από την επιστήμη έως την τέχνη· 

πρέπει να βρούμε τρόπους να το αξιοποιήσουμε σωστά και στον πολιτικό τομέα.  

1.5 Οι προκλήσεις ως ευκαιρίες 

Είναι κοινότοπο να αποκαλούμε κάθε κρίση ευκαιρία, αλλά σε περιπτώσεις συστημάτων 

ανταπόκρισης αυτό πράγματι ισχύει. Η δημοκρατία είναι ένα πολιτικό σύστημα που αναγνωρίζει 

ρητώς ότι η χρήση βίας πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και ότι αυτοί που κυβερνούν πρέπει να είναι «από 



27 

τον λαό και για τον λαό». Αποτελεί σύμφυτο στοιχείο των δημοκρατικών πολιτικών και διοικητικών 

δομών η ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις πιέσεις και τις προκλήσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι 

ότι η δημοκρατία από τις απαρχές της προσαρμόζεται στις προκλήσεις. Αν και ορισμένες αρχές έχουν 

παραμείνει οι ίδιες από την Ένδοξη Αγγλική, Αμερικανική ή Γαλλική Επανάσταση, οι σημερινές 

πολιτικές είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που εφαρμόζονταν πριν από τρεις ή τέσσερις αιώνες. 

Αυτό δικαιολογεί την αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν οι δημοκρατίες να προσαρμοστούν στις 

προκλήσεις που αναφέρονται παραπάνω. Τέλος, η ίδια η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 

αποτελεί προσπάθεια βελτίωσης της δημοκρατίας στην Ευρώπη και αντιμετώπισης αυτών των 

προκλήσεων. 

Ειδικότερα, η ψηφιακή πρόκληση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι καθιστά παρωχημένο τον τοπικό και 

περιφερειακό χαρακτήρα –εφόσον καταστρέφει την έννοια του χώρου, της απόστασης και της 

τοπικής κοινότητας. Όμως η διαδικασία της εξατομίκευσης της δυτικής κοινωνίας συνέβη πολύ 

νωρίτερα, με τη μετανάστευση από τα χωριά και τις μικρές κωμοπόλεις στις μεγάλες πόλεις, και με 

την αντικατάσταση των τοπικών φιλανθρωπικών οργανώσεων, της βοήθειας των γειτόνων και της 

ευρύτερης οικογενειακής συνοχής από απρόσωπες κοινωνικές υπηρεσίες. Αν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης στο διαδίκτυο έχουν αποδείξει κάτι, αυτό είναι η ανάγκη των ανθρώπων να συνδεθούν με 

άλλους, να κοινωνικοποιηθούν. Υπάρχουν πολλά πράγματα που λείπουν στη διάσταση της ψηφιακής 

επανάστασης που αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αποτελεί απόδειξη ότι οι άνθρωποι 

εξακολουθούν να θέλουν να συνδεθούν με άλλους ανθρώπους.  

Το ψηφιακό σκέλος της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης δείχνει πώς μπορεί το διαδίκτυο να 

χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση των ανθρώπων, γεφυρώνοντας την κάθετη απόσταση και τις 

ιεραρχίες της εξουσίας, καθώς και τις οριζόντιες, γεωγραφικές και γλωσσικές αποστάσεις μεταξύ των 

λαών της Ευρώπης. Όλοι οι οργανισμοί, αλλά ίσως η ΕτΠ ειδικότερα, θα μπορούσαν να βασιστούν 

στην ανάγκη των πολιτών να συνδέονται, και να προσφέρουν ένα ψηφιακό επίπεδο κοινότητας με 

βάση το εξαιρετικό δίκτυο τοπικών και περιφερειακών πολιτικών. Ένας από τους πρωτοπόρους της 

επιστήμης των υπολογιστών, ο Marvin Minsky, είπε ότι ένας «υπολογιστής είναι σαν βιολί». 

Εξαρτάται από αυτόν που το χειρίζεται και τι θα κάνει με αυτό. Αυτό ισχύει επίσης για το διαδίκτυο, 

τη διακυβέρνηση και την πολιτική. Χρειάζονται νέες διαδικτυακές υποδομές για τη δημοκρατία μας, 

αλλά δεν πρόκειται να εμφανιστούν από μόνες τους. Είναι ένα έργο που απαιτεί τεχνολογική και 

κοινωνική επιστημονική έρευνα, αλλά και πρακτικό πειραματισμό και πολιτικό θάρρος, καθώς και 

πρωτοβουλίες όπως το τρέχον σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη δημοκρατία.  

Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της 

κατανόησης και της ανάπτυξης της δημοκρατίας μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας. Το 

πανεπιστήμιο, ειδικότερα, είναι μια ευρωπαϊκή εφεύρεση που έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, και 

τα πανεπιστήμια είναι «εκ φύσεως» ευρωπαϊκά στον τρόπο με τον οποίο ασκούν και διδάσκουν την 

ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, ανακαλύψαμε πρόσφατα εκ νέου 

τη θεμελιώδη αξία της αλήθειας και της επιστήμης, και, δεδομένων των νέων προκλήσεων που 

αντιμετωπίζει η δημοκρατία, τα πανεπιστήμια έχουν ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να αντισταθούν στις 

απόπειρες να υπονομευθεί η διαρκής αναζήτηση της αλήθειας, η αξία της επιστήμης και η σημασία 

της λογικής και της ελεύθερης επιστημονικής έρευνας. Ο πολιτισμός μας εξαρτάται από αυτές τις 

θεμελιώδεις αξίες και η εκπαίδευση είναι ένας τρόπος για να τις προστατεύσουμε.  
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2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: ΕΝΑ 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

2.1 Εισαγωγή 

Το προηγούμενο κεφάλαιο εξετάζει τη δημοκρατία εν γένει. Σειρά έχει τώρα η εξέταση του 

ειδικότερου ζητήματος της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 

δημοκρατικά κράτη. Ο δημοκρατικός χαρακτήρας αυτών των κρατών είναι αυτό που αποκαλούμε 

«δημοκρατία στην Ευρώπη». Σε εθνικό επίπεδο, το κυρίαρχο μοντέλο δημοκρατικής οργάνωσης στην 

Ευρώπη είναι αυτό ενός κοινοβουλευτικού συστήματος όπου οι κυβερνήσεις σχηματίζονται με βάση 

μια εκλεγμένη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει 

διάφορους τρόπους οργάνωσης της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας, ανάλογα με το αν είναι 

ομοσπονδιακά ή ενιαία κράτη και σε ποιο βαθμό είναι περιφερειοποιημένα και αποκεντρωμένα. 

Ισχύει εδώ η γενική περιγραφή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας: ο τρόπος οργάνωσης της 

δημοκρατίας σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο εναπόκειται στα ίδια τα κράτη μέλη. Ωστόσο,  

δεδομένου ότι αποτελούν επίσης μέρος του ευρωπαϊκού συστήματος διακυβέρνησης, ο τρόπος με 

τον οποίο τα επίπεδα αυτά συνδέονται με την ΕΕ αποτελεί επίσης ζήτημα γενικού ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος. 

Εν προκειμένω, η προσοχή μας επικεντρώνεται κυρίως στο πόσο δημοκρατική είναι η ίδια η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που αποκαλούμε «δημοκρατία της Ευρώπης». Προκειμένου να αξιολογηθεί 

αυτό, είναι απαραίτητο να εξεταστεί η ίδρυση και η ανάπτυξη της ΕΕ ως πολιτικού συστήματος και 

συστήματος διακυβέρνησης. Επομένως, το πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου είναι αφιερωμένο στο 

πώς το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που ξεκίνησε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 

εισήγαγε έναν νέο τρόπο θεώρησης των σχέσεων μεταξύ των κρατών. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

βασίστηκε στις αξίες και τις έννοιες της φιλελεύθερης δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και του κράτους δικαίου. Το δεύτερο μέρος εξετάζει το πώς η ίδια η ΕΕ λειτουργεί ως ένα είδος 

«διακρατικής δημοκρατίας» και ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει σήμερα. Εν κατακλείδι, 

υποστηρίζεται ότι, με την πάροδο των ετών, η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα νέο εξελιγμένο σύστημα 

δημοκρατικής διακυβέρνησης που είναι μοναδικό στον κόσμο και βασίζεται στη διττή φύση της ΕΕ: 

μια ένωση κρατών και λαών. 

2.2 Η φύση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

2.2.1 Νέα εκκίνηση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προκειμένου να θέσει ένα τέλος 

στις επαναλαμβανόμενες πολεμικές συρράξεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και να θέσει τα 

θεμέλια για μια ολοένα στενότερη ένωση των λαών της, με βάση τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, και την ανάπτυξη της οικονομικής ευημερίας. Τα ευρωπαϊκά 

κράτη πολεμούσαν μεταξύ τους για αιώνες. Μέσα σε διάστημα 75 ετών, η Γερμανία και η Γαλλία είχαν 
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βρεθεί αντιμέτωπες στον γαλλοπρωσικό Πόλεμο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Αμέτρητα εκατομμύρια ζωές χάθηκαν, ενώ παράλληλα υπήρξε τεράστια 

καταστροφή περιουσιών. Η άνοδος του σταλινισμού, του φασισμού και του ναζισμού είχε 

καταστρέψει κάθε έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η Ευρώπη είχε γίνει 

το θέατρο μιας γενοκτονίας. 

Ακόμη και πριν τελειώσει ο πόλεμος με την ήττα της Γερμανίας και της Ιαπωνίας το 1945, οι στοχαστές 

συζητούσαν τι είδους Ευρώπη θα έπρεπε να αντικαταστήσει αυτήν που είχε οδηγήσει σε κατακλυσμό, 

καταστροφή και τεράστια δεινά. Μεταξύ αυτών των στοχαστών ήταν κι εκείνοι που βασίζονταν στα 

πολιτικά ιδεώδη του Ευρωπαϊκού Κινήματος, το οποίο, από τον 19ο αιώνα, είχε προωθήσει ένα 

όραμα για την Ευρώπη βασιζόμενο στην ολοένα στενότερη ένωση των λαών της. Οι ιδρυτές της 

Ευρώπης, Schuman, Adenauer και De Gasperi, προήλθαν από αυτό το κίνημα και, μετά τον πόλεμο, 

είχαν την ευκαιρία να υλοποιήσουν το όραμά τους. Τις προσπάθειές τους υποστήριξε ο Γάλλος Jean 

Monnet, ο οποίος χρησιμοποίησε τις τεχνοκρατικές του ικανότητες για την υλοποίηση του οράματος 

των ιδρυτών. Η ιδέα του Monnet ήταν καταρχάς να θέσει τα υλικά που είναι απαραίτητα για τη 

διεξαγωγή πολέμου –άνθρακας, χάλυβας και ατομική ενέργεια– υπό τον έλεγχο μιας υπερεθνικής 

αρχής, της Ανώτατης Αρχής, ενός προδρόμου της σημερινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε στενή 

συνεργασία με το Συμβούλιο των Υπουργών, που αποτελούνταν από τους αντιπροσώπους των 

κυβερνήσεων των κρατών μελών. Αυτό οδήγησε στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα 

και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) στις αρχές της δεκαετίας του 1950.  

Ριζοσπαστικότερες ιδέες ακούστηκαν στις αρχικές συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών 

Ευρωπαίων φεντεραλιστών, όπως οι Alexandre Marc και Denis de Rougement, οι οποίοι θεωρούσαν 

την ευρωπαϊκή ενότητα ως πτυχή ενός ευρύτερου επαναστατικού μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών 

κοινωνιών με προσωπικές και ριζοσπαστικές φεντεραλιστικές βάσεις (αυτό που αποκαλούσαν «Le 

fédéralisme integral»), αλλά απορρίφθηκαν ως υπερβολικά επαναστατικές από τους κορυφαίους 

πολιτικούς της εποχής. Η αποτυχία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Άμυνας στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση το 1954 έθεσε τέλος σε οποιαδήποτε ιδέα 

εφαρμογής του μοντέλου των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Η διάσκεψη της Μεσσήνης το 1955 

έδωσε έμφαση στην οικονομική ολοκλήρωση και οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας και της ΕΥΡΑΤΟΜ δύο χρόνια αργότερα, με την υπογραφή των Συνθηκών της 

Ρώμης. Η υποκείμενη ένταση μεταξύ υπερεθνικών και διακυβερνητικών στοιχείων παραμένει από 

τότε χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα επανέλθουμε στην προοδευτική ανάπτυξη 

ενός νέου ευρωπαϊκού μοντέλου που αποτελεί ένα νέο μείγμα των δύο αυτών στοιχείων.  

2.2.2 Ολοκλήρωση με βάση τις αξίες και το κράτος δικαίου  

Ανεξάρτητα από τη διαμόρφωση που προώθησαν οι διάφοροι πρωταγωνιστές, και όσο ανώμαλη κι 

αν ήταν η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το σχέδιο βασίστηκε σε ορισμένα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που έχουν κοινά τα ευρωπαϊκά κράτη. Μεταξύ αυτών είναι η κληρονομιά του 

ελληνορωμαϊκού δικαίου και της φιλοσοφίας, η ιουδαιοχριστιανική αντίληψη της αξιοπρέπειας του 

ανθρώπου και η αναδιατύπωση αυτών των αξιών κατά τη διάρκεια της Μεταρρύθμισης, του 

Διαφωτισμού και της Βιομηχανικής Επανάστασης. Δυστυχώς, μοιράζονταν επίσης την εμπειρία των 

συνεχών πολέμων που προαναφέρθηκαν.  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε στον τερματισμό αυτών των κύκλων συγκρούσεων, πολέμων και 

καταστολής. Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της. Από το 1945, δεν έχει υπάρξει σημαντικός 

πόλεμος στη Δυτική Ευρώπη. Πράγματι,  η ΕΕ αποτέλεσε ισχυρό παράγοντα για τον τερματισμό των 

μακραίωνων συγκρούσεων στη Βόρεια Ιρλανδία, και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη μετάβαση 

από τη δικτατορία στη δημοκρατία σε χώρες της Νότιας Ευρώπης –Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα. 

Υπήρξε επίσης σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στον τερματισμό των πολέμων της 

Γιουγκοσλαβίας τη δεκαετία του 1990, υπό την έννοια ότι η ένταξη σε μια ειρηνική και ευημερούσα 

ΕΕ αποτέλεσε ισχυρό μαγνήτη για τα μέλη της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Σημαντικός επίσης ήταν ο 

ρόλος της ΕΕ ως μοντέλου για τις πρώην κομμουνιστικές χώρες της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης 

μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στις αρχές της δεκαετίας του 1990.  

Ωστόσο, η προσφορά της ΕΕ δεν έχει να κάνει μόνο με τη διασφάλιση της ειρήνης, όσο σημαντικό και 

αν είναι αυτό το στοιχείο. Εκτός από τη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά άλλος ευρωπαϊκός 

πόλεμος, το μεγάλο ηθικό όραμα των ιδρυτών ήταν η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του 

κράτους δικαίου και της φιλελεύθερης δημοκρατίας με βάση την έννοια της απόλυτης αξιοπρέπειας 

κάθε ανθρώπου. Η έννοια της αξιοπρέπειας του ανθρώπου καταπατήθηκε από τον ναζισμό και τον 

φασισμό, αλλά και από τον κομμουνισμό. Οι «λαϊκές δημοκρατίες» που επέβαλε η ΕΣΣΔ ήταν κάθε 

άλλο παρά δημοκρατικές. Οι αληθινές δημοκρατίες χρειάζονται ένα λειτουργικό σύστημα δικαίου και 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, που δημιουργήθηκε το 1948, παρείχε τα 

θεμέλια για αυτές τις έννοιες μέσω των διαφόρων συμβάσεων και χαρτών του, αλλά η Ευρωπαϊκή 

Ένωση προχώρησε περαιτέρω αναπτύσσοντας το δικό της νομικό σύστημα μέσω του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου.  

Ένα μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής προόδου  

Το ευρωπαϊκό μοντέλο έφερε επίσης οικονομική ευημερία και αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι η μεταπολεμική ανάκαμψη της Ευρώπης, με τη βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ, έθεσε τα θεμέλια 

για τα ευημερούντα κράτη πρόνοιας της μεταπολεμικής περιόδου. Η ανάκαμψη αυτή ευνόησε αρχικά 

αυτό που ο Alan Milward αποκάλεσε «ευρωπαϊκή διάσωση του έθνους-κράτους». Τα έθνη-κράτη 

εξακολούθησαν πράγματι να υπάρχουν ως δημοκρατικά κράτη, και η ΕΕ εγγυήθηκε τη συνέχιση της 

ύπαρξής τους. Όμως η νέα συνένωση κρατών στην καρδιά της Ευρώπης –τα πρώτα έξι μέλη– βοήθησε 

επίσης να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν. Η απήχηση ήταν τέτοια ώστε η Κοινότητα άρχισε να 

προσελκύει περισσότερα κράτη και να διευρύνεται, ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, την 

Ιρλανδία και τη Δανία το 1973, συνεχίζοντας με την Ελλάδα το 1981 και την Ισπανία και την 

Πορτογαλία το 1986, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία το 1995, και ανοίγοντας, από το 2004 

και μετά, τις πόρτες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, τη 

Βουλγαρία και την Κροατία. Η ένταξη στην ΕΕ θεωρήθηκε ως συνταγή τόσο για τη μετάβαση στη 

δημοκρατία όσο και για την ευημερία και την κοινωνική προστασία. 

Ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει αποτελέσει ισχυρή δύναμη για την κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς το 1993 και 

η επακόλουθη υιοθέτηση ενός ενιαίου νομίσματος έχουν αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στα 

κράτη μέλη και τους πολίτες της ΕΕ. Αυτό παρατηρείται ιδίως στις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, 

όπως η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και τμήματα της Ισπανίας και της Ιταλίας που έχουν λάβει 

στήριξη για την ανάπτυξή τους μέσω των ευρωπαϊκών ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης και 

συνοχής. Σε αυτήν την ομάδα κρατών μελών, η Ιρλανδία είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα 
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ενός τέτοιου μετασχηματισμού, καθώς εξελίχθηκε από μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης 

σε μια από τις πλουσιότερες. Αυτά τα οικονομικά οφέλη έγιναν για άλλη μια φορά εμφανή μετά τον 

γύρο διεύρυνσης κατά τον οποίο εντάχθηκαν στην ΕΕ χώρες που είχαν απελευθερωθεί από τον 

κομμουνισμό στις αρχές του 21ου αιώνα. Η επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος από αυτή την 

άποψη μπορεί να μετρηθεί με βάση τον ζήλο που δείχνουν ορισμένοι από τους γείτονές της ΕΕ –τα 

υπόλοιπα βαλκανικά κράτη, ακόμη και η Τουρκία και το Μαρόκο– να προσχωρήσουν σε αυτήν. 

Η ΕΕ αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της παγκοσμιοποίησης, η οποία έχει επιφέρει οφέλη και 

προκλήσεις, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ΕΕ λειτουργεί ως ένα είδος ασπίδας που επιτρέπει 

στα μέλη της να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις εξωτερικές προκλήσεις. Χωρίς μια πιο ολοκληρωμένη 

Ευρώπη, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για μεμονωμένες χώρες, ακόμη και ισχυρές οικονομικές δυνάμεις 

όπως η Γερμανία, να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις.  

2.2.3 Περιφερειακή και τοπική δημοκρατία: βασικός παράγοντας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας  

Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 1, η φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική  δημοκρατία αναπτύχθηκε με 

την έλευση του έθνους-κράτους. Η ευρωπαϊκή «διακρατική δημοκρατία» εισήγαγε έναν νέο τρόπο 

συμπλήρωσης αυτού του συστήματος. Όμως, από τη δεκαετία του 1980, λαμβάνονται περισσότερο 

υπόψη άλλες εκφάνσεις της δημοκρατίας, όπως η περιφερειακή και η τοπική δημοκρατία. Το 

Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης, τμήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

έχει εκδώσει σημαντικά κείμενα, όπως ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που 

αναγνωρίζουν τη δημοκρατική νομιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα δικαιώματα της οποίας 

μερικές φορές πρέπει να προστατεύονται από τις καταπατήσεις των εθνικών (ή περιφερειακών) 

επιπέδων διακυβέρνησης. Στην ΕΕ, η αρχή της επικουρικότητας, η οποία κατοχυρώνεται στις 

Συνθήκες, έχει προχωρήσει περαιτέρω αυτό το θέμα, όπως περιγράφεται κατωτέρω και στο κεφάλαιο 

3. Αυξάνεται ολοένα η συνειδητοποίηση της ανάγκης να γεφυρωθεί το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ 

των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν κληθεί οι υποεθνικές αρχές 

και οι περιφερειακοί και τοπικοί πολιτικοί, ως οι πολιτικοί παράγοντες που βρίσκονται πλησιέστερα 

στους πολίτες και οι οποίοι απολαμβάνουν τα υψηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης, να συμμετάσχουν 

στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Κατά τη διακυβερνητική διάσκεψη του Μάαστριχτ, με μια 

τεράστια κινητοποίηση περιφερειών ολόκληρης της Ευρώπης έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθεί 

κάποια μορφή διακυβέρνησης της ΕΕ «τρίτου επιπέδου», η οποία θα έδινε στις περιφέρειες μια 

εδραιωμένη συνταγματική θέση στο τραπέζι λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Αυτό απέτυχε εν μέρει διότι 

θα υποχρέωνε τα κράτη μέλη να προβούν σε εκτεταμένη εναρμόνιση των δομών διακυβέρνησης.  

Ο συμβιβασμός ήταν να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ως 

συμβουλευτικό όργανο με το ίδιο συνταγματικό καθεστώς με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ). Ωστόσο, η ΕτΠ έχει εξελιχθεί σε πολύ διαφορετική κατεύθυνση από την 

ΕΟΚΕ. Πρώτον, αποτελείται από άμεσα εκλεγμένους περιφερειακούς και τοπικούς πολιτικούς και, 

συνεπώς, έχει δημοκρατική νομιμότητα την οποία δεν διαθέτει η ΕΟΚΕ. Δεύτερον, μετά τη συνθήκη 

της Λισαβόνας, η σημασία του θεσμικού ρόλου και των καθηκόντων της έχει σταδιακά αυξηθεί, και 

τώρα, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, αποτελεί «θεματοφύλακα» της  

αρχής της επικουρικότητας με δικαίωμα και καθήκον να υπερασπίζεται την επικουρικότητα και τα 

δικά της προνόμια ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τρίτον, η ΕτΠ αντιπροσωπεύει το επίπεδο 

δημοκρατίας που βρίσκεται πλησιέστερα στους Ευρωπαίους πολίτες. Αν και είναι απίθανη η ριζική 

μεταβολή του συνταγματικού της καθεστώτος (αυτό θα απαιτούσε σημαντική τροποποίηση των 
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Συνθηκών), εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για ενίσχυση του ρόλου της στο πλαίσιο των 

παραμέτρων που έχουν καθοριστεί από τις ισχύουσες Συνθήκες. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε στα διάφορα πειράματα διασυνοριακής συνεργασίας σε ολόκληρη 

την Ευρώπη, τα οποία έχουν τροποποιήσει την κεντρική θέση του έθνους-κράτους και ενθαρρύνει μια 

ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική όσον αφορά τις δημόσιες υποθέσεις. Αυτά έχουν δυνατότητες 

περαιτέρω πειραματισμού στη δημοκρατική διακυβέρνηση και εξεύρεσης νέων τρόπων 

αντιμετώπισης των ζητημάτων που υπερβαίνουν τα σύνορα. Στον τομέα αυτό, η ΕτΠ έχει επιδείξει όχι 

μόνο δημιουργικότητα αλλά είχε και σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η δημιουργία 

των «Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας» (ΕΟΕΣ) ως νομικών οντοτήτων το 2006 ήταν άμεσο 

αποτέλεσμα νομοθετικής πρότασης της ΕτΠ, που επιτρέπει στις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να 

συνεργάζονται διασυνοριακά στους τομείς αρμοδιότητάς τους χωρίς προηγούμενη έγκριση των 

κρατών μελών της ΕΕ. Αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Σήμερα, υπάρχουν περισσότεροι από 80 ΕΟΕΣ. Ένα άλλο ενδιαφέρον παράδειγμα είναι 

η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 στη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία δημιούργησε ένα 

σύνολο θεσμικών οργάνων, εν μέρει βασισμένων στο πρότυπο της ΕΕ, με σκοπό να ξεπεραστούν οι 

συγκρούσεις στη Βόρεια Ιρλανδία μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Η συμφωνία αυτή κατέστη δυνατή λόγω της ταυτόχρονης συμμετοχής της Ιρλανδίας και 

της Βρετανίας στην ΕΕ. Αυτό επέτρεψε στους πρωταγωνιστές της σύγκρουσης να αναπτύξουν νέους 

τρόπους σκέψης για έννοιες όπως η εθνική κυριαρχία, το έδαφος και, βεβαίως, τα σύνορα. Φυσικά, 

αυτό απειλείται τώρα λόγω του Brexit και των δυσκολιών των χερσαίων συνόρων μεταξύ των δύο 

τμημάτων της Ιρλανδίας. 

2.3 Η γέννηση μιας νέας μορφής ευρωπαϊκής διακρατικής 

δημοκρατίας10 

Η δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένα σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, το οποίο 

αντικατοπτρίζει τη διττή φύση της ΕΕ: μια ένωση κρατών και λαών, καθώς και πολιτών. Το σύστημα 

αυτό δημιουργήθηκε σταδιακά με την πάροδο των ετών, ακολουθώντας τη μέθοδο του Jean Monnet 

για μικρά βήματα και λειτουργική μεταρρύθμιση.  

Η ιστορία θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί με διαφορετικό τρόπο εάν τα σχέδια της Πολιτικής 

Κοινότητας και της Κοινότητας Άμυνας, που καταρτίστηκαν παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Άνθρακα και Χάλυβα στη δεκαετία του ’50, είχαν επιτύχει. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΕ θα μπορούσε 

να έχει εξελιχθεί προς την κατεύθυνση ενός ομοσπονδιακού κράτους με τη μορφή των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Ευρώπης. Στοχαστές όπως ο Altiero Spinelli προσπάθησαν να αναβιώσουν αυτήν την 

ιδέα τη δεκαετία του ’80. Αν και αυτό δεν οδήγησε σε θεμελιώδη αλλαγή κατεύθυνσης, αναμφίβολα 

είχε κάποιο αποτέλεσμα στην ενίσχυση των ομοσπονδιακών στοιχείων που αποτελούν μέρος του 

συστήματος της ΕΕ, όπως η μετάβαση στην πλήρη συναπόφαση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 

κοινού με το Συμβούλιο. Ωστόσο, η σθεναρή  αντίδραση του de Gaulle και πολλών άλλων που τόνισαν 

τον βασικό ρόλο των εθνικών κρατών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει οδηγήσει σε 

                                                             
10  Αυτό το κεφάλαιο της έκθεσης βασίζεται στα πρωτοποριακά έργα του Jaap Hoeksma για το θέμα 

αυτό.https://fedtrust.co.uk/replacing-the-westphalian-system/ και 

https://www.wolfpublishers.eu/product/4728274/the-european-union-a-democratic-union-of-democratic-states 

https://fedtrust.co.uk/replacing-the-westphalian-system/
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συνεχή δημιουργική ένταση εντός του συστήματος, οδηγώντας στην ανάπτυξη μιας νέας μορφής 

πολιτικής οντότητας. 

Η ΕΕ δεν είναι ένα κράτος όπως η Γαλλία και η Γερμανία, αλλά ούτε είναι ένας απλός διεθνής 

οργανισμός όπως το ΝΑΤΟ ή ο ΟΗΕ. Αποκλίνει από το ρεαλιστικό βεστφαλιανό μοντέλο διεθνών 

σχέσεων, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη διαθέτουν απόλυτη και αδιαίρετη κυριαρχία, κατά το 

μοντέλο του Bodin11. Αυτή η αντίληψη του κράτους, στην καλύτερη περίπτωση, επιτρέπει τη 

δημιουργία οργανισμών μεταξύ κυρίαρχων κρατών, που κοινώς αναφέρεται ως διακυβερνητισμός. Η 

προσέγγιση Monnet το απέφυγε αυτό, εστιάζοντας στο πώς θα μπορούσαν να επιμεριστούν 

λειτουργίες όπως η παραγωγή άνθρακα και χάλυβα μεταξύ των κρατών μέσω της συγκέντρωσης της 

κυριαρχίας. Αυτό οδήγησε σε μια σειρά ρεαλιστικών βημάτων βασισμένων στο στόχο μιας ολοένα 

στενότερης ένωσης των λαών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η μέθοδος Monnet απέφυγε τις συγκρούσεις 

σχετικά με την κυριαρχία που χαρακτήριζαν την «υψηλή» πολιτική και επέτρεψε τη δημιουργία μιας 

νέας μοναδικής έννομης τάξης. 

2.3.1 Ένα θαυμαστό ταξίδι προς μια νέα έννομη τάξη  

Είναι σημαντικό να θυμηθούμε τα βασικά βήματα που μετέτρεψαν σταδιακά την Ένωση σε μια νέα 

έννομη τάξη: 

● Η δημιουργία της ΕΚΑΧ το 1952 εισήγαγε την έννοια της κοινής κυριαρχίας. Πρόκειται για 

σαφή απόκλιση από το μοντέλο της Βεστφαλίας και του Bodin, σύμφωνα με το οποίο η 

κυριαρχία είναι αδιαίρετη, υπέρτατη και απόλυτη και συνδεόμενη αποκλειστικά με το έθνος-

κράτος. Η διαχείριση των πολιτικών για τον άνθρακα και τον χάλυβα μεταφέρθηκε στη νέα 

Κοινότητα, με ανάθεση σημαντικού ρόλου στη νεοσυσταθείσα υπερεθνική «Ανώτατη Αρχή», 

τον πρόδρομο της σημερινής Επιτροπής. Η τελευταία κλήθηκε να συνεργαστεί στενά με το 

Συμβούλιο των Υπουργών, το οποίο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των εθνικών 

κυβερνήσεων. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση (που αργότερα μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο) διαδραμάτισε συμβουλευτικό ρόλο. Δημιουργήθηκε ανεξάρτητο Δικαστήριο 

για την ερμηνεία του δικαίου σε τομείς κοινοτικής αρμοδιότητας.  

● Το 1963, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην υπόθεση Van Gend & Loos, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα είχε δημιουργήσει μια νέα αυτόνομη έννομη τάξη διεθνών σχέσεων. Ένα χρόνο 

αργότερα, στην υπόθεση Costa κατά ENEL, το Δικαστήριο υπογράμμισε το άμεσο αποτέλεσμα 

της κοινοτικής νομοθεσίας και επέμεινε στην υπεροχή του δικαίου της ΕΕ έναντι του εθνικού 

δικαίου σε κοινοτικά θέματα. Η νομολογία αυτή έχει γίνει σιωπηρά αποδεκτή από τα κράτη 

μέλη, παρότι κατά καιρούς οδήγησε σε αμφισβήτηση από ορισμένα συνταγματικά ή ανώτατα 

δικαστήρια της Γερμανίας, της Γαλλίας και δύο ή τριών άλλων χωρών. Σήμερα, το 

συνταγματικό δικαστήριο της Πολωνίας θέτει και πάλι αυτό το ζήτημα, αν και με διαφορετικό 

τρόπο. 

● Το 1979, οι πρώτες άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρείχαν έναν νέο δίαυλο 

για να ακούγεται η φωνή των πολιτών ολόκληρης της Ευρώπης κατά τη διαμόρφωση της 

                                                             
11  Η κεντρική ιδέα του Bodin είναι ότι η κυριαρχία πρέπει να είναι απόλυτη, διαρκής και αδιαίρετη. Ο Bodin αναγνώρισε 

ότι η απόρριψη της μικτής κυριαρχίας ήταν αντίθετη προς την πολιτική θεωρία του Αριστοτέλη και του Πολύβιου και 

προφανώς αντίθετη προς την ελληνική και ρωμαϊκή πολιτική πρακτική. https://arcade.stanford.edu/rofl/jean-bodin-

sovereignty 
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ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο ακριβής τρόπος διεξαγωγής των εκλογών επαφίεται στα κράτη 

μέλη. Ζητήματα όπως η μείωση της συμμετοχής των ψηφοφόρων είναι παρόμοια με εκείνα 

που παρουσιάζονται στις τοπικές και εθνικές εκλογές.  

● Η συνθήκη του Μάαστριχτ χάραξε την πορεία προς ένα νέο ενιαίο νόμισμα, μια επαναστατική 

κίνηση με στόχο τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Δημιούργησε επίσης μια νέα ευρωπαϊκή 

ιθαγένεια, η οποία προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια και δεν την αντικαθιστά. Η έκδοση του 

Μάαστριχτ για την ιθαγένεια εστίασε μόνο στις διασυνοριακές δραστηριότητες. Η Συνθήκη 

ήταν επίσης σημαντική διότι προσέθεσε το κοινωνικό πρωτόκολλο, με ρήτρα εξαίρεσης για 

το Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, ακολούθησε το παράδειγμα της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης 

του 1986 όσον αφορά την καθιέρωση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, την ενίσχυση 

του ρόλου του ΕΚ και την προσθήκη νέων αρμοδιοτήτων.  

● Η συνθήκη του Άμστερνταμ συνέχισε προς την ίδια κατεύθυνση. Εισήγαγε την έννοια της 

δημοκρατίας απευθείας στη Συνθήκη.  

● Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος διακηρύχθηκε επίσημα στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Νίκαιας το 2000, συμβολίζει τη χειραφέτηση του πολίτη στο πλαίσιο της 

Ένωσης. 

● Η συνθήκη της Λισαβόνας υπογράμμισε τη σημασία της δημοκρατίας και του κράτους 

δικαίου. Προχώρησε ακόμα περισσότερο θεσπίζοντας μια νέα διαδικασία επιβολής 

κυρώσεων για σοβαρές παραβιάσεις από τα κράτη μέλη των αξιών που αναφέρονται στο 

άρθρο 2 της ΣΕΕ (νέο άρθρο 7 της ΣΕΕ). Αυτό αφήνει πίσω τη Βεστφαλία και ενισχύει την 

ανάγκη διατύπωσης ενός θετικού ορισμού του τι είναι η ΕΕ. Η Λισαβόνα γενικεύει επίσης τη 

συναπόφαση ως προκαθορισμένο μηχανισμό για τη θέσπιση νομοθεσίας. Η διαδικασία αυτή 

απαιτεί πρόταση της Επιτροπής (αποκλειστικό δικαίωμα πρωτοβουλίας) και συμφωνία 

μεταξύ του Συμβουλίου (ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία) και του Κοινοβουλίου 

(ψηφοφορία με πλειοψηφία). 

● Τα τελευταία χρόνια, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) έχει αναπτύξει τη δική 

του ερμηνεία του τι είναι η ΕΕ. Στη νομολογία του αναφέρει ότι η ιθαγένεια της Ένωσης 

προορίζεται να αποτελέσει το θεμελιώδες καθεστώς των υπηκόων των κρατών μελών, 

καταργώντας έτσι τον διασυνοριακό περιορισμό. Η εθνική νομοθεσία δεν μπορεί να στερήσει 

από τους πολίτες τα δικαιώματα που συνδέονται με την ιθαγένεια της ΕΕ. Στις υποθέσεις 

Puppinck και Junqueras του 2019, το ΔΕΚ δήλωσε ότι η ΕΕ είναι μια αυτόνομη δημοκρατία, η 

οποία είναι μια από τις βασικές αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ.  

2.3.2 Μια διακρατική δημοκρατία 

Η ΕΕ είναι στην πραγματικότητα ένα νέο είδος έννομης τάξης που μπορεί να οριστεί ως μια μορφή 

διακρατικής δημοκρατίας η οποία βασίζεται, αφενός, στα κράτη και, αφετέρου, στους λαούς και 

στους πολίτες. Η οργάνωση της δημοκρατίας εντός των κρατών και η λειτουργία της δημοκρατίας σε 

επίπεδο ΕΕ διαφέρουν, παρότι και οι δύο είναι δημοκρατικές: η εθνική δημοκρατία βασίζεται κυρίως 

σε ένα σύστημα κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας (ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν προεδρικό 

ή ημι-προεδρικό σύστημα), ενώ η ΕΕ λειτουργεί ως σύστημα ελέγχων και ισορροπιών όπου οι 

απόψεις των κρατών εκφράζονται μέσω του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τις 

εθνικές κυβερνήσεις (δημοκρατικά εκλεγμένες, φυσικά), ενώ οι πολίτες έχουν επιπροσθέτως τη 
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δυνατότητα να επηρεάζουν το έργο της ΕΕ μέσω του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η Επιτροπή είναι ένα υπερεθνικό και ανεξάρτητο θεσμικό όργανο που υπερασπίζεται το κοινό 

ευρωπαϊκό συμφέρον και έχει τρεις κύριους ρόλους: το αποκλειστικό δικαίωμα νομοθετικής 

πρωτοβουλίας, τον ρόλο του θεματοφύλακα της Συνθήκης, και του εκτελεστικού οργάνου σε 

ορισμένους τομείς. Η ρύθμιση αυτή έχει επιτρέψει στην Ένωση να αναπτυχθεί με ιδιαίτερα 

αξιοσημείωτο τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες. Επιπλέον, πρόκειται για ένα σύστημα που 

προσφέρεται για προοδευτική μεταρρύθμιση και βελτίωση.  

Ως εκ τούτου, η ΕΕ έχει απομακρυνθεί από το σύστημα διεθνών σχέσεων της Βεστφαλίας, που 

κυριαρχεί στον δημόσιο λόγο από τον 17ο αιώνα. Επειδή η εξέλιξη προς ένα πολύ διαφορετικό 

μοντέλο σχέσεων εντός της ΕΕ ήταν σταδιακή, βασισμένη σε μια πραγματιστική προσέγγιση, μέχρι 

στιγμής η σημαντική απόκλιση της ΕΕ από το μοντέλο της Βεστφαλίας δεν έχει ουσιαστικά διατυπωθεί 

με σαφή και γενικά αποδεκτό τρόπο. Δεν έχει βρει τη σωστή θέση της στον «είτε-είτε» κόσμο του 

δημόσιου λόγου και της ακαδημαϊκής έρευνας: δεν είναι ούτε ομοσπονδιακό κράτος ούτε διεθνής 

οργανισμός. Καμία από τις δύο κατηγορίες δεν αποτυπώνει εύστοχα την ουσία της Ένωσης. Αυτός ο 

τρόπος θεώρησης της Ένωσης έχει καταστήσει πολύ δύσκολη την ορθή επικοινωνία σχετικά με αυτήν. 

Όπως παρατήρησε κάποτε περίφημα ο de Tocqueville «είναι συχνά ευκολότερο να φτιάξουμε κάτι 

νέο από το να βρούμε τον κατάλληλο όρο για αυτό».  

Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι θεμιτό να μιλάμε όχι μόνο για μια Ένωση φιλελεύθερων 

δημοκρατικών κρατών (Δημοκρατία στην Ευρώπη), αλλά και για μια διακρατική δημοκρατική Ένωση 

(Δημοκρατία της Ευρώπης). Είναι καιρός να ευθυγραμμίσουμε τη θεωρία με την πράξη, αντί να 

προσπαθούμε να στριμώξουμε την πράξη σε μια τεχνητή θεωρία. Αυτό θα επιτρέψει μια πιο ήρεμη 

συζήτηση, βασισμένη σε μια ορθή αντίληψη του τι είναι η ΕΕ σήμερα, και θα ανοίξει τον δρόμο για 

μια σοβαρή συζήτηση όσον αφορά τα πιθανά περαιτέρω βήματα και  τις μεταρρυθμίσεις για την 

ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ευρώπη και της Ευρώπης.  

2.3.3 Η ανάγκη για τεκμηριωμένη συζήτηση σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις  

Η περιγραφή της παρούσας κατάστασης δεν αποκλείει μια πιθανή μελλοντική αλλαγή κατεύθυνσης, 

ακόμη και προς μια περισσότερο ομοσπονδιακή Ευρώπη. Αυτό θα απαιτούσε θεμελιώδη αλλαγή των 

ισχυουσών Συνθηκών και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να γίνει ανοιχτά, και 

όχι υποθέτοντας ότι το παρόν οικοδόμημα έχει ομοσπονδιακό χαρακτήρα και «ερμηνεύοντας» τις 

Συνθήκες προς αυτή την κατεύθυνση. Η ιδέα του μηχανισμού των Spitzenkandidaten (κορυφαίων 

υποψηφίων) είναι ένα καλό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Προέκυψε πριν από τις ευρωεκλογές 

του 2014 για τρεις λόγους: προκειμένου να καταστούν εκείνες οι  εκλογές πιο σημαντικές για τους 

ψηφοφόρους, να δοθεί μεγαλύτερη προβολή και νομιμοποίηση στον Πρόεδρο της Επιτροπής, και να 

αυξηθεί η βαρύτητα του ΕΚ στο διοργανικό παιχνίδι εξουσίας. Λειτούργησε σε κάποιο βαθμό επειδή, 

με τον Jean-Claude Juncker, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα επέλεξε έναν υποψήφιο ο οποίος ήταν για 

χρόνια μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το 2019, ο νέος Πρόεδρος δεν ήταν ένας από τους 

Spitzenkandidaten. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν υπάρχει αυτόματη σύνδεση μεταξύ των 

εκλογών για το ΕΚ και του διορισμού του Προέδρου της Επιτροπής. Η Συνθήκη (άρθρο 17 παράγραφος 

7 της ΣΕΕ) αναφέρει τα εξής: «Λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

αφού προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 

πλειοψηφία, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου της 

Επιτροπής. Ο υποψήφιος αυτός εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των 
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μελών που το απαρτίζουν.» Η Συνθήκη προβλέπει, ως εκ τούτου, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

επιλέγει έναν υποψήφιο βάσει διαφόρων κριτηρίων και ότι ο εν λόγω υποψήφιος χρειάζεται στη 

συνέχεια την έγκριση του ΕΚ. Αυτό αντικατοπτρίζει και πάλι τη διττή φύση της ΕΕ. Η δημιουργία 

αυτόματης σύνδεσης μεταξύ των εκλογών του ΕΚ και της επιλογής του Προέδρου της Επιτροπής θα 

φέρει την ΕΕ πιο κοντά στη λειτουργία της δημοκρατίας σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η συζήτηση σίγουρα 

θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια.  

Η ΕΕ θα πρέπει να κριθεί με βάση αυτό που είναι σύμφωνα με τις Συνθήκες και όχι με αυτό που 

πιστεύουν οι υπέρμαχοι του φεντεραλισμού, ή και οι οπαδοί της καθαρής κυριαρχίας, ότι θα έπρεπε 

να είναι. Η έννοια του «δημοκρατικού ελλείμματος» στην ΕΕ βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ΕΕ 

μπορεί να είναι δημοκρατική μόνο εάν γίνει κάτι που μοιάζει περισσότερο με κράτος, και εάν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνει η κύρια πηγή δημοκρατικής νομιμότητας στο οικοδόμημα, ή, από τη 

σκοπιά των οπαδών της κυριαρχίας, εάν επανέλθει στο μοντέλο του απλού διακυβερνητικού 

οργανισμού. Και οι δύο απόψεις υποτιμούν τον βαθμό στον οποίο η ΕΕ έχει κατορθώσει να 

δημιουργήσει μια νέα έννομη τάξη.  

2.3.4 Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας  

Σε μια Ένωση κρατών και λαών είναι σημαντικό να καθοριστούν σωστά οι αρμοδιότητες των 

διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αρχές της επικουρικότητας 

και της αναλογικότητας που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες είναι τόσο σημαντικές. Θα 

επικεντρωθούμε κυρίως στην πρώτη. Σε τομείς μη αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ, η ΕΕ μπορεί 

να αναλάβει δράση μόνο εάν οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν 

επαρκώς από εθνικούς ή τοπικούς φορείς. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η αρχή της 

επικουρικότητας είναι αμφίδρομη και ότι συμπληρώνεται από την αρχή της αναλογικότητας. Εάν το 

εθνικό επίπεδο δεν είναι το κατάλληλο επίπεδο για να αντιμετωπιστεί ένα ζήτημα, είναι λογικό να 

αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ. Η επικουρικότητα αφορά την ανάληψη δράσης στο επίπεδο που 

παρέχει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενός προβλήματος και θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες. Αυτό εγείρει το ζήτημα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του ενωσιακού, 

του εθνικού, του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου, που ονομάζεται σύστημα πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης. Ο τρόπος περαιτέρω ανάπτυξης αυτών των αρχών αναλύεται στην ενότητα 3.2.3.  

 

2.4 Συμπέρασμα 

Η ΕΕ είναι ένα μοναδικό οικοδόμημα που προέκυψε ως αντίδραση στα διδάγματα που αντλήθηκαν 

από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Βασίζεται σε θεμελιώδεις αξίες όπως η φιλελεύθερη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η δομή διακυβέρνησής της 

καθορίζεται από ένα δημοκρατικό μοντέλο που εφαρμόζεται με δύο τρόπους: όλα τα κράτη μέλη 

είναι λειτουργικές δημοκρατίες, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων βασίζεται σε κοινοβουλευτικές 

πλειοψηφίες· σε επίπεδο ΕΕ, η διακρατική δημοκρατία εκφράζεται με ένα σύστημα ελέγχων και 

ισορροπιών που λαμβάνει υπόψη τη διττή φύση της ΕΕ, μιας ένωσης κρατών και λαών (ή, στην 

πραγματικότητα, πολιτών). 
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Ωστόσο, η αντίληψη πολλών πολιτών για την ΕΕ είναι διαφορετική. Είναι σαφές ότι υπάρχει 

δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην πράξη η ευρωπαϊκή δημοκρατία. Σε μεγάλο 

βαθμό αυτή η δυσαρέσκεια σχετίζεται με προβλήματα ίδια με αυτά των δημοκρατιών των εθνών-

κρατών. Αυτό θα πρέπει να δίνει μια ρεαλιστική χροιά στην ελπίδα ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία 

μπορεί να βελτιωθεί αν γίνει περισσότερο σαν δημοκρατία εθνικού κράτους. Αυτός είναι ο λόγος που 

θεωρούμε τόσο σημαντικό να ξεκινήσουμε εξηγώντας γιατί η ΕΕ είναι όπως είναι, γιατί έχει τα 

θεσμικά όργανα που έχει, και ποιους ελέγχους και ισορροπίες χρειάζεται για να εξυπηρετεί τα 

συμφέροντα όλων. Αυτό θα διευκόλυνε την ενίσχυση της νομιμότητας και της δημοκρατίας με την 

ανάπτυξη περισσότερο ανιχνεύσιμων πολιτικών διαδικασιών στις οποίες θα συμμετέχουν όλα τα 

επίπεδα διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Είναι απαραίτητο να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί στην 

αμφισβήτηση της επίθεσης στη νομιμότητα της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα καλύτερη και 

περισσότερο διαφανή λειτουργία του ευρωπαϊκού μοντέλου δημοκρατίας.  
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3 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ  

3.1 Γενικές απαντήσεις 

3.1.1 Πεδίο δράσης  

Έχοντας αξιολογήσει καλύτερα τη φύση και την κλίμακα του λεγόμενου δημοκρατικού ελλείμματος, 

θα διερευνήσουμε τους τρόπους και τα μέσα ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας της Ένωσης, 

λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες.  

Τα εθνικά κράτη είναι και θα παραμείνουν, τουλάχιστον για μακρό χρονικό διάστημα, το κέντρο του 

δημοκρατικού βίου. Η μεγάλη ποικιλομορφία των δημοκρατικών συστημάτων και των πολιτικών 

παραδόσεών τους, που εγγυώνται οι Συνθήκες στον βαθμό που αυτά τηρούν τις βασικές αρχές, 

αποτελεί έκφραση του γενικού συνθήματος «ενότητα μέσω της πολυμορφίας» και δεν μπορεί να 

τεθεί υπό αμφισβήτηση.  

Υπάρχει μια γενική αίσθηση μεταξύ των μελών της ομάδας υψηλού επιπέδου ότι η απάντηση στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει «η δημοκρατία στην ΕΕ» και η «δημοκρατία της ΕΕ» –ιδίως η 

αντιπροσωπευτική δημοκρατία– πρέπει να βρεθεί στο πλαίσιο των ισχυουσών Συνθηκών για δύο 

βασικούς λόγους. Πρώτον, η ακραία δυσκολία να επιτευχθεί οποιαδήποτε συναίνεση σε 

διακυβερνητική διάσκεψη σχετικά με το περιεχόμενο οποιασδήποτε ουσιαστικής τροποποίησης των 

ισχυουσών Συνθηκών, καθώς και ο κίνδυνος –αν κατά τύχη επιτευχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα– 

πιθανής απόρριψης από τον λαό σε δημοψηφίσματα που θα υποχρεώνονταν να διοργανώσουν 

ορισμένα κράτη μέλη. Οι πληγές από προηγούμενα αποτυχημένα δημοψηφίσματα μεταρρύθμισης 

της Συνθήκης δεν έχουν ακόμη επουλωθεί. Δεύτερον, ο κύριος λόγος για τον οποίο πρέπει να 

αποφευχθεί αυτή η επικίνδυνη οδός έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι αντιμετώπισης 

των σημερινών δυσκολιών.  

Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι, για διάφορους λόγους, όσον αφορά τόσο τη «δημοκρατία στην Ευρώπη» 

όσο και τη «δημοκρατία της Ευρώπης», το περιθώριο για εισαγωγή κοπερνίκειων –ή ακόμη και 

σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών– είναι πολύ περιορισμένο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 

σκέψεις έχουν στραφεί προς περισσότερο ρεαλιστικές και πραγματιστικές βελτιώσεις, με βάση 

γενικούς στόχους συμβατούς με τους νομικούς και πολιτικούς περιορισμούς, που είναι απίθανο να 

εξαφανιστούν. Οι τροποποιήσεις των Συνθηκών δεν αποτελούν αυτοσκοπό (αν και τελικά θα 

μπορούσαν να εξεταστούν ορισμένες πολύ περιορισμένες αλλαγές). Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 

ουσιαστικών πτυχών της διακυβέρνησης της ΕΕ εντός του υφιστάμενου πλαισίου, αξιοποιώντας 

περισσότερο αυτά που ήδη υπάρχουν και καθιστώντας τα αποτελεσματικότερα. Επομένως, θα πρέπει 

να αρχίσουμε εξετάζοντας πιθανές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του παρόντος συστήματος, και να 

δώσουμε έμφαση στην ενίσχυση των δεσμών και των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 

διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού και περιφερειακού. Στο πλαίσιο αυτό, θα 

μπορούσαν να ακολουθηθούν οι ακόλουθες γραμμές σκέψης.  
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3.1.2 Μείωση του χάσματος μεταξύ των πολιτών και των φορέων λήψης αποφάσεων 

(δημοκρατία της διαδικασίας)  

Ένα κοινό χαρακτηριστικό των διαφόρων προσπαθειών για τη βελτίωση της δημοκρατίας είναι η 

μείωση του αυξανόμενου χάσματος μεταξύ των κυβερνώντων και των κυβερνώμενων, και η εκ νέου 

τοποθέτηση του πολίτη στο επίκεντρο της δημοκρατικής διαδικασίας . Για τον σκοπό αυτό, είναι 

απαραίτητο να αποκατασταθεί η αίσθηση ότι ο πολίτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων και ότι η φωνή του έχει σημασία, σε αντίθεση με την αίσθηση 

αδυναμίας και αποξένωσης από την πολιτική που επικρατεί σήμερα. Η υλοποίηση αυτού του στόχου 

σημαίνει ότι ο πολίτης πρέπει να έχει τη δύναμη αφενός να διαμορφώνει το μέλλον του και αφετέρου 

να προστατεύεται από την κατάχρηση της δημοκρατίας, που ορισμένοι θεωρούν, μεταξύ άλλων, 

συνδεόμενη με τον νέο ψηφιακό κόσμο (βλέπε ανωτέρω). Αποτελεί ειρωνεία το γεγονός είναι ότι 

σήμερα πολλοί πολίτες απαιτούν περισσότερη δημοκρατική συμμετοχή, αλλά ταυτόχρονα ψηφίζουν 

υπέρ των κομμάτων που βλέπουν τη δημοκρατία καθαρά ως μέσο για την απόκτηση εξουσίας, χωρίς 

να συμφωνούν με τις υποκείμενες αξίες της, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ανοιχτή κοινωνία μας. Τα 

βαθύτερα αίτια αυτού του παραδόξου πρέπει να προσδιοριστούν και να αντιμετωπιστούν.  

Μια από αυτές τις αιτίες είναι η αρνητική ανάδραση μεταξύ του κοινωνικού αποκλεισμού και της 

πολιτικής συμμετοχής. Οι κοινωνικές ανισότητες αποτελούν εμπόδιο για την καλή λειτουργία της 

δημοκρατίας, διότι τα άτομα από μειονεκτούντα περιβάλλοντα συχνά δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα 

για να συμμετέχουν στον πολιτικό διάλογο (που είναι συχνά υπερβολικά αφηρημένος ή πολύ 

μακρινός για αυτούς) και δελεάζονται από την αποχή ή από απλοϊκές λύσεις. Για τον λόγο αυτό, οι 

κοινωνικά αποκλεισμένοι συνήθως απέχουν από τις εκλογικές και άλλες πλατφόρμες δημόσιων 

συζητήσεων και διαβουλεύσεων, και η απουσία αυτή εμποδίζει την ένταξη των αιτη μάτων τους στην 

πολιτική ατζέντα. Όσο για τις μεσαίες τάξεις, αν δεν εγκαταλείψουν την πολιτική σκηνή, πολύ συχνά 

δελεάζονται από την παγίδα της προεκλογικής πλειοδοσίας και του λαϊκισμού.  

Για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, η δημοκρατία πρέπει να γίνει περισσότερο συμπεριληπτική. 

Πώς θα γίνει αυτό; Η πρώτη απάντηση περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας κοινωνικής πολιτικής που 

ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διάφορες τρέχουσες προκλήσεις στην κοινωνία. Ακόμη και αν 

τα κράτη μέλη πρωτοστατούν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, πρέπει να μπορούν να 

βασίζονται, σε κάποιο βαθμό, στην αποφασιστική και στοχευμένη δράση της ΕΕ, η κοινωνική 

διάσταση της οποίας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στις αντικειμενικές ανάγκες που 

συνδέονται με τον αντίκτυπο άλλων πολιτικών της ΕΕ στους πολίτες. 

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό οι πολιτικοί ηγέτες και οι αξιωματούχοι να χρησιμοποιούν γλώσσα και 

έννοιες που μπορούν να γίνουν κατανοητές από όλους. Οι υποθέσεις και οι πολιτικές διαδικασίες της 

ΕΕ πρέπει να γίνουν περισσότερο ανιχνεύσιμες, τόσο εσωτερικά όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Είναι επίσης 

σημαντικό να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να εκφράζονται με τα δικά τους λόγια και να 

λαμβάνουν ανατροφοδότηση με τον ίδιο απλό και άμεσο τρόπο. Αυτή η συμπεριληπτικότητα θα 

πρέπει επίσης να επιδιώκεται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του πολίτη μέσω καλύτερης εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η αποφασιστική καταπολέμηση της 

παραπληροφόρησης και της επιθετικότητας, καθώς και η ανάπτυξη μιας κουλτούρας διαλόγου και 

μετριοπάθειας είναι υψίστης σημασίας, μεταξύ άλλων και εκτός των πολιτικών δομών, ιδίως στον 

τομέα της εκπαίδευσης και στις ιδιωτικές εταιρείες. Όσον αφορά τις πληροφορίες, είναι σημαντικό 

να έχουμε υπόψη ότι οι πάρα πολλές πληροφορίες σκοτώνουν την κατανόηση και ότι η ποιότητα έχει 
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μεγαλύτερη σημασία από την ποσότητα. Πρέπει να χρησιμοποιείται γλώσσα που κατανοούν οι 

πολίτες. Η ΕΕ πρέπει να ακούει τους πολίτες και οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν 

όσα λέγονται και/ή αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών πρέπει να αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με τις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές, με βάση την κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και μέσω της 

εκπαίδευσης. Πρέπει να αναπτυχθούν μαθήματα ευρωπαϊκής αγωγής του πολίτη  σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενώ τα προγράμματα τύπου Erasmus και Δημιουργική Ευρώπη πρέπει να 

προσαρμοστούν στις διαφορετικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας κατάλληλες μεθόδους για όλους και 

εστιάζοντας στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και της ικανότητας αξιοποίησης των 

ψηφιακών εργαλείων στο έπακρο.  

Τέλος, μεταξύ των συμμετεχόντων σε όλες αυτές τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της 

πραγματικής και αρχικής έννοιας της δημοκρατίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα πολιτικά κόμματα, που 

διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο εξηγώντας στον πολίτη την οικονομική και πολιτική 

πραγματικότητα του σημερινού κόσμου και επιδεικνύοντας, στο πλαίσιο αυτό, την αναντικατάστατη 

αξία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Μεταξύ αυτών, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα έχουν, βεβαίως, 

έναν ειδικό ρόλο να κινητοποιήσουν τους πολίτες για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού σκοπού.  

3.1.3 Αντιμετώπιση των ανησυχιών και των αναγκών των πολιτών (δημοκρατία του 

αποτελέσματος)  

Πέρα από τις θεσμικές αντιπαραθέσεις που είναι απρόσιτες για τους απλούς πολίτες, οι πολιτικές της 

ΕΕ πρέπει πρωτίστως να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ανησυχιών, των αναγκών και των 

συμφερόντων των πολιτών της. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αλλαγή των αντίστοιχων 

αρμοδιοτήτων της ΕΕ, των κρατών μελών της και των υποεθνικών επιπέδων. Υπάρχει πράγματι 

επαρκής ευελιξία στην ερμηνεία του παρόντος συστήματος ώστε να καθίσταται δυνατή η 

προσαρμογή της δράσης της ΕΕ στην επιτόπια πραγματικότητα (δυναμική ερμηνεία). Στο πλαίσιο 

αυτό, θα πρέπει να αντληθούν διδάγματα από τον χειρισμό πρόσφατων γεγονότων, όπως η Μεγάλη 

Ύφεση του 2008 και η τρέχουσα πανδημία της νόσου COVID-19. Η έγκριση μιας εκτενούς δέσμης 

μέτρων ανάκαμψης, η οργάνωση κοινής προμήθειας εμβολίων και η ταχεία έκδοση ενωσιακού 

πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 κατέδειξαν ότι μπορεί να αναληφθεί 

καινοτόμος και αποτελεσματική δράση εντός του σημερινού θεσμικού πλαισίου, εάν υπάρχει η 

αναγκαία πολιτική βούληση.  

Υπό το πρίσμα αυτό, είναι αναγκαίο να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη της 

ανθεκτικότητας και της ικανότητας δράσης της ΕΕ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της υγείας, θα πρέπει 

να διερευνηθεί περαιτέρω η ιδέα της Ένωσης Υγείας, καθώς και κάποια δυναμική ερμηνεία των 

Συνθηκών στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, της στρατηγικής αυτονομίας (π.χ. στην 

οικονομική, ενεργειακή και ψηφιακή πολιτική), της πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο και 

της πολιτικής για το κλίμα.  

Γενικότερα, οι δημοσκοπήσεις που διεξάγονται τακτικά από το Ευρωβαρόμετρο, καθώς και μια 

πρόσφατη δημοσκόπηση μεταξύ εκλεγμένων τοπικών πολιτικών, μας δείχνουν ότι οι κύριες 

ανησυχίες και προσδοκίες των πολιτών μας στην καθημερινή τους ζωή είναι οι μισθοί, οι θέσεις 

εργασίας και η κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί και, παρά το γεγονός ότι τα κράτη 
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μέλη πρωτοστατούν στα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα, η ΕΕ έχει να διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την πρόοδο που είναι αναγκαία προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η υποστήριξη των πολιτών. Η απόδειξη στην πράξη ότι η δημοκρατία μπορεί να 

αποφέρει αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα λήψης πολιτικών αποφάσεων είναι καίριας σημασίας για 

την επιτυχία του παρόντος εγχειρήματος. Εάν, σε κάποιο στάδιο, αυτό απαιτεί κάποια περιορισμένη 

τροποποίηση των Συνθηκών, αυτό θα μπορούσε να εξεταστεί (όπως έγινε για παράδειγμα με το 

άρθρο 136 της ΣΛΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ).  

3.1.4 Βελτίωση της ικανότητας λήψης αποφάσεων της Ένωσης  

Προκειμένου να αποφέρει αποτελέσματα, η ΕΕ πρέπει να μπορεί να αποφασίζει.  Για τον λόγο αυτό, 

η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει τη διακυβέρνηση και τις διαδικασίες της. Αυτό θα πρέπει να 

συμπεριλάβει την εύρυθμη λειτουργία της εκτελεστικής ικανότητας και τη στενή αλληλεπίδραση 

μεταξύ των Βρυξελλών, του εθνικού και του περιφερειακού επιπέδου. Ορισμένα εμπόδια μπορούν 

να αρθούν με τη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι παρούσες Συνθήκες («μεταβατικές 

ρήτρες») για την επέκταση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία σε ορισμένους στρατηγικούς 

τομείς. Άλλα μέσα ή διαδικασίες που περιλαμβάνονται στις παρούσες συνθήκες, όπως η αυξημένη 

διαφοροποίηση, η ενισχυμένη συνεργασία ή η εποικοδομητική αποχή (η έννοια αυτή επανέρχεται 

στις τρέχουσες συζητήσεις για την «πυξίδα») θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην εξεύρεση 

γρήγορων και ευέλικτων λύσεων για την υπέρβαση των εμποδίων, εφόσον υπάρχει ελάχιστη κοινή 

βούληση να χρησιμοποιηθούν.  

Προκειμένου να εδραιωθεί αυτή η πολιτική βούληση, η πολιτική δέσμευση των κρατών μελών να 

εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να είναι ένα από τα αποτελέσματα της 

Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Εξ αντιδιαστολής, ο στόχος της ενίσχυσης της ικανότητας 

λήψης αποφάσεων απαιτεί να αντιμετωπιστεί με προσοχή ο πειρασμός της προσθήκης νέων 

περιορισμών, όπως οι πρόσθετες απαιτήσεις υποχρεωτικής διαβούλευσης.  

3.1.5 Ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών και τοπικών αρχών γενικά 

Όλες οι προαναφερθείσες προτεραιότητες θα πρέπει να εφαρμοστούν σε όλα τα επίπεδα 

διακυβέρνησης, προκειμένου να ανανεωθεί το ευρωπαϊκό πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης. Η 

αύξηση της εγγύτητας των πολιτών προς τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της 

επιρροής του τοπικού/περιφερειακού επιπέδου στους κύκλους πολιτικής πρέπει να αποτελεί διαρκές 

μέλημα των πολιτικών ηγετών. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι ο σχεδιασμός της  

εσωτερικής αποκέντρωσης εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, με την 

επακόλουθη αναπόφευκτη ετερογένεια. Η άμεση δημοκρατία και η τοπική δημοκρατία κατανοούνται 

και βιώνονται διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη. Ανεξαρτήτως των διαφορετικών παραδόσεων 

και πολιτισμών των κρατών μελών εν προκειμένω, αναγνωρίζεται γενικά ότι ο επιμερισμός της 

εξουσίας μεταξύ του κεντρικού και του περιφερειακού/τοπικού επιπέδου (πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση) αποτελεί πηγή οικονομιών κλίμακας, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την καλύτερη 

προσαρμογή της νομοθεσίας στις ανάγκες των υποεθνικών αρχών.  

Όντας εξ ορισμού πιο κοντά στον πολίτη, περισσότερο αποτελεσματική και υπόλογη, η πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση (με τα τέσσερα αλληλένδετα επίπεδα της: ΕΕ, κράτη μέλη, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο) αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, το οποίο πρέπει να 
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ληφθεί υπόψη και να ενθαρρυνθεί ως προνομιακό μέσο σε οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει από 

αυτούς τους προβληματισμούς. Αυτό το γενικό μέσο (πολυεπίπεδη διακυβέρνηση) πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί βάσει κοινής μεθοδολογίας που θα καθοριστεί και θα αναπτυχθεί σε στενή 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, της οποίας ο ειδικός ρόλος πρέπει να 

αναγνωριστεί και να υποστηριχθεί δεόντως κατά την εφαρμογή των αρχών αυτών στην πράξη 

(πλατφόρμες κ.λπ.). Βάσει αυτής της λογικής, όλες οι συζητήσεις που διεξάγονται σε τοπικό ή 

περιφερειακό επίπεδο και των οποίων το πεδίο εφαρμογής υπερβαίνει το οικείο κράτος μέλος πρέπει 

να συνδέονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τις συζητήσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Το ευρωπαϊκό πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης, η αλληλεπίδραση προς τα πάνω και 

προς τα κάτω μεταξύ των διαφόρων επιπέδων, θα πρέπει να είναι ισχυρότερη και καλύτερα 

οργανωμένη. Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι 

Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), που ασχολούνται με προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος.  

3.1.6 Ενίσχυση της άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία 

Η αυξημένη άμεση συμμετοχή των πολιτών στις  δημοκρατικές διαδικασίες (δηλαδή η εισαγωγή 

στοιχείων συμμετοχικής δημοκρατίας) συχνά αναφέρεται ως αποτελεσματική απάντηση για τη 

φθίνουσα εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς. Νέες μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας θα 

πρέπει να αποτελέσουν μέρος των λύσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των θεσμών έναντι 

της αυξανόμενης πίεσης στα δημοκρατικά μοντέλα διακυβέρνησης και αξιών.  

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σκόπιμο να εξεταστούν οι ακόλουθες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες: 

• Δημιουργία ομάδων για τη συζήτηση πρωτοβουλιών και ιδεών που αφορούν 

μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούν, μεταξύ άλλων, ένα μέσο που επιτρέπει στους πολίτες 

να εκφράζονται με δικά τους λόγια. Τα πορίσματά τους θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και 

να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές. Στο ίδιο πνεύμα, θα ήταν επίσης χρήσιμο να 

διερευνηθεί η ιδέα των τοπικών κόμβων για τη διάδοση και τη συζήτηση θεμάτων της ΕΕ σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι  αυτοί θα οργανωθούν με τη 

χρήση ψηφιακών εργαλείων, ενδεχομένως σε συνδυασμό με υφιστάμενες υποδομές, και 

αποφεύγοντας γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό, και στις δύο 

περιπτώσεις, να είναι πολύ σαφές ότι η τελική ευθύνη της λήψης αποφάσεων έγκειται στις 

εκλεγμένες πολιτικές αρχές. 

• Διερεύνηση τρόπων βελτίωσης της χρήσης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ), η 

οποία δεν έχει λειτουργήσει πολύ καλά μέχρι στιγμής, είτε λόγω του πολύ περιορισμένου 

αριθμού των πρωτοβουλιών ή των θεμάτων με τα οποία ασχολούνται, είτε λόγω ανεπαρκούς 

ενημέρωσης και κατανόησης των στόχων και των οφελών κάθε πρωτοβουλίας. Βελτιώσεις 

μπορούν ενδεχομένως να επιτευχθούν με τη μείωση των κατώτατων ορίων για τη χρήση 

αυτής της διαδικασίας. Ταυτόχρονα, έχουν επισημανθεί ορισμένοι κίνδυνοι που συνδέονται 

με αυτήν τη μείωση, όπως η απόσπαση της ΕΠΠ από τον σκοπό της προς όφελος 

συγκεκριμένων συμφερόντων. Μια άλλη ιδέα θα ήταν να συνδεθεί η διαδικασία της 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με μια συγκεκριμένη διαδικασία διαβούλευσης, ώστε να 

καταστεί δυνατή η προκαταρκτική και πολύπλευρη εξέταση της σκοπιμότητας και της 

επάρκειας της πρωτοβουλίας από μια ομάδα Ευρωπαίων πολιτών.  
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• Έμφαση στη σημασία της συμμετοχής του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου στην 

εφαρμογή πολιτικών ή πρωτοβουλιών της ΕΕ με περιφερειακή διάσταση, όπως οι 

διαρθρωτικές πολιτικές, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η στέγαση, το 

περιβάλλον κ.λπ., με παράλληλο σεβασμό των δικαιωμάτων των κρατών μελών να 

οργανώνουν τις δικές τους διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η συμμετοχή αυτή θα αναδείξει 

τα θετικά χαρακτηριστικά κάθε επιπέδου, τις πιθανές επιπτώσεις των μέτρων της ΕΕ στις 

τοπικές και περιφερειακές οικονομίες, καθώς και τα πιθανά διασυνοριακά έργα και τη 

συνεργασία. Σε γενικές γραμμές, η καλύτερη ενσωμάτωση της διάστασης των ευρωπαϊκών 

υποθέσεων στα θεσμικά πλαίσια των κρατών μελών μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση 

κάποιων από τα τυφλά σημεία του συστήματος.  

• Αξιοποίηση της εμπειρίας και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από τη Διάσκεψη για το 

μέλλον της Ευρώπης. Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι ένα εξαιρετικό φόρουμ 

για τον καθορισμό νέων και καλύτερων τρόπων εξασφάλισης συμμετοχικής/διαβουλευτικής 

δημοκρατίας και καθιέρωσης συνεχούς διαλόγου με τους πολίτες. Ειδικότερα, οι 

συγκεκριμένες προτάσεις των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να αξιολογούνται δεόντως 

και να λαμβάνονται υπόψη κατά την παρακολούθηση και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων 

και των συστάσεων της Διάσκεψης. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τη 

δημιουργία μόνιμων ή ημιμόνιμων μηχανισμών της ΕΕ κατά το πρότυπο εκείνου που 

χρησιμοποιήθηκε στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (ενδεχομένως σε απλουστευμένη 

μορφή), υπό την προϋπόθεση ότι θα διαπιστωθεί ότι έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά. Αν 

και αυτές οι καινοτόμες διαδικασίες είναι σημαντικές για την αναζωογόνηση της 

δημοκρατίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι είναι επιπρόσθετες και συμπληρωματικές της 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, η οποία είναι και θα παραμείνει ο βασικός τρόπος της 

δημοκρατικής μας λειτουργίας.  

• Όσον αφορά την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, εκτός από τον προαναφερθέντα γενικό 

στόχο της μείωσης του χάσματος μεταξύ των πολιτών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, 

και της καλύτερης εκπαίδευσης και ενημέρωσης των πολιτών, θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να 

διερευνηθεί πώς μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία της, για παράδειγμα μέσω της 

συστηματικότερης χρήσης νέων ηλεκτρονικών μέσων στις διαδικασίες ψηφοφορίας. Στο 

πλαίσιο αυτό, τίθεται επίσης το ζήτημα περισσότερο φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων, όπως η 

μείωση του ορίου ηλικίας ψήφου στα 16 έτη, τα πλεονεκτήματα των οποίων θα πρέπει  να 

εξεταστούν. 

3.1.7 Επανεκτίμηση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης  

Μολονότι οι Συνθήκες αναγνωρίζουν τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη χρηστή διακυβέρνηση 

της ΕΕ και τονίζουν την ανάγκη να έχει η ΕΕ ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις κοινωνικές 

οργανώσεις, φαίνεται ότι, σε κάποιο βαθμό, η κοινωνία των πολιτών περιθωριοποιείται. Αυτό είναι 

λυπηρό, δεδομένου ότι, όταν η δημοκρατία βρίσκεται υπό πίεση, τα μέσα ενημέρωσης, οι 

δημοσιογράφοι και η κοινωνία των πολιτών γενικά, βρίσκονται περισσότερο στο στόχαστρο.  

Ο ελεύθερος, πλουραλιστικός και ποιοτικός Τύπος σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του 

τοπικού επιπέδου, αποτελεί βασική υποδομή της δημοκρατίας, ακόμη περισσότερο σε μια εποχή με 
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διάχυτη παρουσία διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων και ισχυρών πλατφορμών που 

χρηματοδοτούνται από τη διαφήμιση και εκτελούνται από αδιαφανείς αλγορίθμους.  

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να εξεταστεί ποιες νέες προκλήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα οι οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών, πώς αυτές οι προκλήσεις επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα, ακόμη 

και την ίδια την ύπαρξη των εν λόγω οργανώσεων, καθώς και πώς μπορούν οι οργανώσεις να 

αντιδράσουν σε αυτές. Μεταξύ των προκλήσεων αυτών συγκαταλέγονται η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση, το νομικό πλαίσιο και η ρυθμιστική πίεση, η συμμετοχή (έλλειψη πρόσβασης στους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής), καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η παρενόχληση και ο 

εκφοβισμός. 

3.2 Ο ειδικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών 

Συνέπεια του πιθανού σεναρίου μη τροποποίησης των Συνθηκών είναι να αποκλειστεί de facto 

οποιαδήποτε επίσημη ουσιαστική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ή 

οποιωνδήποτε τοπικών και περιφερειακών αρχών, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ (όπως 

η συναπόφαση, η άσκηση βέτο, η διαδικασία πράσινης κάρτας, η δομή των τριών σωμάτων, κ.λπ.) 

πέραν αυτής που ήδη υπάρχει σήμερα. Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημανθεί ότι η ΕτΠ έχει το 

αναμφισβήτητο πλεονέκτημα 1) να απαρτίζεται από εκλεγμένους αντιπροσώπους, γεγονός που της 

προσδίδει την ίδια δημοκρατική νομιμότητα με τους άλλους κύριους θεσμικούς παράγοντες του 

συστήματος της ΕΕ, 2) να συνδέεται άμεσα με όλες τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ και, σε 

κάποιο βαθμό, να υποστηρίζεται από αυτές, και 3) να είναι η φωνή και ο φυσικός εκπρόσωπος των 

περιφερειακών και τοπικών αρχών. Αυτή η προνομιακή θέση πρέπει να χρησιμοποιηθεί, αφενός, για 

τη δημιουργία ενός μοναδικού δικτύου επιρροής που θα κινητοποιεί τους περισσότερους από ένα 

εκατομμύριο τοπικά εκλεγμένους πολιτικούς και, αφετέρου, για την εδραίωση της θέσης της ΕτΠ στο 

θεσμικό παιχνίδι.  

3.2.1 Η ΕτΠ ως ο πυρήνας ενός εξαιρετικού δικτύου τοπικά εκλεγμένων πολιτικών 

Η τρέχουσα συζήτηση για τη δημοκρατία στην ΕΕ και της ΕΕ παρέχει μια ευκαιρία να αναγνωριστεί 

και να ενισχυθεί ο κεντρικός ρόλος που θα μπορούσε να παίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 

Περιφερειών τόσο ως συντονιστής όσο και ως φορέας επικοινωνίας μεταξύ των υποεθνικών 

επιπέδων, των πολιτών και της ΕΕ. Το έργο αυτό συνίσταται κυρίως στη διάδοση πληροφοριών και 

προς τις δύο κατευθύνσεις (προς τα άνω και προς τα κάτω), δηλαδή  με την ενημέρωση των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ σχετικά με την ψυχική κατάσταση, τις επιλογές και τις προσδοκίες των πολιτών, και 

με την ενημέρωση των πολιτών για τις διάφορες γενικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, καθώς 

και με την παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση των ανησυχιών τους. Για 

λόγους αποτελεσματικότητας, αυτός ο κεντρικός ρόλος, λίγο ή πολύ άτυπος μέχρι σήμερα, θα 

μπορούσε να πλαισιωθεί και να διαρθρωθεί καλύτερα εάν παρέχονταν στην ΕτΠ τα απαραίτητα μέσα 

για τη δημιουργία μόνιμων σημείων επαφής και συντονιστικών οργάνων. Αυτό θα προωθούσε τη 

μεγαλύτερη οικειοποίηση και κατανόηση του τι κάνει η ΕΕ, και θα επέτρεπε στους πολιτικούς των 

τοπικών και περιφερειακών θεσμικών οργάνων να είναι αποτελεσματικότεροι πρεσβευτές της ΕΕ.  
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3.2.2 Η ΕτΠ ως πολιτικό θεσμικό όργανο, με αναβαθμισμένο ρόλο 

Εξετάζοντας τα τέσσερα κύρια στάδια του νομοθετικού κύκλου χάραξης πολιτικής , παραθέτουμε 

ορισμένα παραδείγματα του πώς θα μπορούσε να συμμετέχει περισσότερο η ΕτΠ, βραχυπρόθεσμα 

έως μεσοπρόθεσμα, τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μέσω διοργανικών συμφωνιών, όπως:  

α) στο προπαρασκευαστικό στάδιο: 

• Μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕτΠ στον ετήσιο και πολυετή σχεδιασμό, στις διαδικασίες 

κατάρτισης θεματολογίων και προτεραιοτήτων, όπως αυτών που προβλέπονται στη 

διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας –π.χ. η ετήσια κοινή δήλωση για τις 

νομοθετικές προτεραιότητες ή τα πολυετή κοινά συμπεράσματα σχετικά με τους στόχους και 

τις προτεραιότητες πολιτικής.  

 

β) στο νομοθετικό στάδιο λήψης αποφάσεων: 

• Όταν ζητούν και λαμβάνουν τη γνώμη της ΕτΠ, τα θεσμικά όργανα υποχρεούνται να σέβονται 

τις θεσμικές αρμοδιότητες της ΕτΠ, σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, ιδίως 

αιτιολογώντας με σαφήνεια την υιοθέτηση ή μη των κύριων συστάσεων της ΕτΠ·  

• Η ΕτΠ πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στον σχεδιασμό των πολιτικών και της νομοθεσίας 

σε τομείς όπως οι πολιτικές και οι δραστηριότητες της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση, 

η κοινή γεωργική πολιτική και η αλιεία, οι πολιτικές για το περιβάλλον, το κλίμα και την 

ενέργεια, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα που ενέχει σημαντικές οικονομικές 

υποχρεώσεις·  

• Η ΕτΠ θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο του 

συνολικού συντονισμού των πολιτικών της ΕΕ και έχει επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα 

διακυβέρνησης. 

Αυτή η μεγαλύτερη προς τα άνω συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στην 

προετοιμασία, τη διαμόρφωση και τη σύνταξη της νομοθεσίας θεωρείται απαραίτητη για την 

εδραίωση και την ενίσχυση του ρόλου της. Πρέπει να γίνει ένα αποφασιστικό βήμα στον τομέα αυτό 

με τη θέσπιση φιλόδοξων μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αρχικά με τη μορφή 

πιλοτικών σχεδίων ή δοκιμών.  

γ) στο στάδιο της εφαρμογής: 

• Οι αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης πρέπει να επεκταθούν 

και να ενσωματωθούν στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις όλων των πολιτικών που 

έχουν περιφερειακό αντίκτυπο, όπως συμβαίνει επί του παρόντος στο πλαίσιο της πολιτικής 

συνοχής της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η συνεκτικότερη εφαρμογή τους σε 

μεγαλύτερο αριθμό τομέων πολιτικής. Η ΕτΠ έχει ζητήσει να κωδικοποιηθούν οι αρχές της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης σε έναν διοργανικό κώδικα 

δεοντολογίας, και να αποτυπωθούν στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της 

νομοθεσίας. 
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δ) στο στάδιο της αξιολόγησης: 

• Η αμεσότερη ανάδραση σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ 

σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα βελτίωνε την ποιότητα και τη νομιμότητά τους και θα 

προωθούσε την απλούστευση και τη διαπεριφερειακή ανταλλαγή γνώσεων κατά την 

εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΕ. Η πρωτοβουλία RegHub της 

ΕτΠ, η οποία συνίσταται σε ένα δίκτυο περιφερειακών κόμβων που επανεξετάζει την 

εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ, καλύπτει το κενό αυτό, και τα θεσμικά όργανα και οι φορείς 

λήψης αποφάσεων της ΕΕ έχουν επικροτήσει το έργο της. Με τους απαραίτητους πόρους, το 

μοντέλο αυτό θα μπορούσε να αναπτυχθεί, και η ΕτΠ θα μπορούσε να διαδραματίσει 

ισχυρότερο ρόλο στη συστηματικότερη συμπερίληψη των προϊόντων της πρακτικής 

εμπειρίας στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ.  

• Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων που διενεργούνται πριν από την αναθεώρηση των κανόνων ή των 

προγραμμάτων της ΕΕ πρέπει να είναι περισσότερο εστιασμένες και έγκαιρες όσον αφορά τη 

συνεκτίμηση των στοιχείων που λαμβάνονται από το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο. 

3.2.3 Η «ενεργός επικουρικότητα» ως γενικό μέσο για την επίτευξη αυτών των στόχων 

Παράλληλα με τα εθνικά κοινοβούλια, η ΕτΠ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της 

τήρησης της αρχής της επικουρικότητας. Τα εθνικά κοινοβούλια συμμετέχουν στη διαδικασία της 

επικουρικότητας μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 

Περιφερειών μπορεί να ασκήσει προσφυγή ακύρωσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω παραβίασης 

της επικουρικότητας. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί νομικά κατά πόσον τα κράτη μέλη μπορούν 

να επιτύχουν καλύτερα από την ΕΕ έναν στόχο πολιτικής. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος της δράσης στο 

πλαίσιο της επικουρικότητας από το Δικαστήριο παραμένει μάλλον θεωρητικός. Επομένως, θα ήταν 

ίσως λογικότερο να ενταχθεί η ΕτΠ στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, που παρέχει μια 

περισσότερο πολιτική οδό προς τη διασφάλιση της επικουρικότητας.  

Μια δεύτερη οδός που θα μπορούσε να ακολουθηθεί θα ήταν η εφαρμογή της προσέγγισης που 

ορισμένοι αναλυτές έχουν ονομάσει ενεργό (ή εποικοδομητική) επικουρικότητα. Μια θεωρητική 

επιλογή θα μπορούσε να είναι η αναδιατύπωση των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με την 

επικουρικότητα, ώστε το τοπικό επίπεδο να θεωρείται ως το πρωταρχικό επίπεδο πολιτικής ευθύνης, 

εκτός εάν παρουσιάζονται σαφείς λόγοι και πειστικά αποδεικτικά στοιχεία που επιτάσσουν ανάληψη 

δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Αυτή, όμως, η προσέγγιση έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, αν λάβουμε 

υπόψη την ύπαρξη πολύ διαφορετικών απόψεων όσον αφορά την ουσία, την εξαιρετικά μεγάλη 

πολιτική ευαισθησία του θέματος και τη λίγο ή πολύ συμφωνημένη παραίτηση από οποιαδήποτε 

σκέψη τροποποίησης των Συνθηκών. Ως εκ τούτου, είναι προτιμότερο να ακολουθηθεί μια πιο 

ρεαλιστική επιλογή με στόχο την εδραίωση της θέσης της Επιτροπής των Περιφερειών ως σταθερού 

παράγοντα στο προ-νομοθετικό στάδιο (βλέπε ανωτέρω). Για τον σκοπό αυτό, η ΕτΠ πρέπει να 

διαπραγματευτεί τους όρους μιας φιλόδοξης διοργανικής συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα περιλαμβάνει σαφή αναφορά στην αρχή των 

συστηματικών τοπικών/περιφερειακών εκτιμήσεων επιπτώσεων για όλους τους τομείς πολιτικής. Ο 

όρος αυτός θα είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί οι «πολιτικοί» έλεγχοι 

της επικουρικότητας, και ακόμη, σε κάποιο βαθμό, να δοθούν στο ΔΕΚ νέα μέσα ώστε να μπορεί να 

αποφαίνεται έχοντας πλήρη γνώση των γεγονότων. Γενικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 
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πρέπει να επιδιώξει τη δημιουργία νόμιμων οδών πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μια 

μόνιμη κοινή ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής θα αποτελούσε τον καλύτερο τρόπο εξασφάλισης αυτής της ειδικής πρόσβασης.  

Γενικότερα, η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να ενισχυθεί με την καλύτερη ενσωμάτωση των 

υποκρατικών και εθνικών αρχών στο σύνολο του κύκλου νομοθετικής διαδικασίας και εφαρμογής 

πολιτικών. Με πλήρη σεβασμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ και με πλήρη σεβασμό 

των διαφόρων εθνικών συστημάτων, πρέπει να επιτραπεί η συμμετοχή όλων των επιπέδων 

διακυβέρνησης στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Όπως υπογραμμίζεται στον Χάρτη για την Πολυεπίπεδη 

Διακυβέρνηση (ΕτΠ 2014), αυτό μπορεί να ενισχύσει την ενωσιακή νοοτροπία στα πολιτικά όργανα 

και τις διοικήσεις μας.  

3.2.4 Βελτίωση των αποτελεσμάτων της ΕτΠ και του ρόλου της στη συνολική ευρωπαϊκή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Η ενισχυμένη θέση της ΕτΠ στη νομοθετική διαδικασία πρέπει λογικά να συμβαδίζει με τη βελτίωση 

της ποιότητας των γνωμοδοτήσεών της, οι οποίες πρέπει να βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο 

σε τεκμηριωμένα στοιχεία και να στηρίζονται σε αξιόπιστη έρευνα που λαμβάνει υπόψη το υπάρχον 

πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων μελετών, δημοσκοπήσεων, διαβουλεύσεων, κ.λπ. Επιπλέον, η ΕτΠ 

πρέπει να γίνει πιο δημιουργική όσον αφορά το πώς και σε ποιους κοινοποιούνται οι γνωμοδοτήσεις. 

Οι γνωμοδοτήσεις που εκδίδονται γρήγορα και περιέχουν πληροφορίες υψηλής ποιότητας 

θεωρούνται πολύτιμες από άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και είναι πιθανότερο να καταλήξουν στο 

κείμενο των τελικών αποτελεσμάτων πολιτικής. Επιπλέον, η ΕτΠ πρέπει να διαθέτει επαρκείς 

ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους ώστε να μπορεί να επιτελεί αποτελεσματικά αυτόν τον 

ενισχυμένο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Ο διάλογος με τα εθνικά κοινοβούλια/τη Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC), 

που είναι οι φυσικοί σύμμαχοι της ΕτΠ, πρέπει να αναπτυχθεί και να γίνει περισσότερο δομημένος. 

Πράγματι, και τα δύο όργανα έχουν την ίδια χαρακτηριστική ιδιότητα να αποτελούνται από 

εκλεγμένους αντιπροσώπους οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι για να κατανοήσουν την πολύπλοκη 

σχέση μεταξύ του πεδίου δράσης της Ένωσης και της εθνικής πραγματικότητας. Για τον σκοπό αυτό, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών πρέπει να έχει τακτικές και επίσημες επαφές και να διεξάγει 

διαπραγματεύσεις με τα εθνικά κοινοβούλια μέσω του δικτύου της, καθώς και με την COSAC, τον 

κύριο συνομιλητή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεργασία θα μπορούσε να οδηγήσει, μεταξύ 

άλλων, στην από κοινού υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν κυρίως τους 

πολίτες, και στην κοινή διερεύνηση των τρόπων αντιμετώπισής τους μέσω ευρωπαϊκών 

πρωτοβουλιών.  

Ένα άλλο συγκεκριμένο μέτρο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο επιπέδων 

δημοκρατικού βίου στα κράτη μέλη (εθνικό και περιφερειακό) θα μπορούσε να είναι η καλύτερη  

συνάρθρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. 

Αυτό θα απαιτούσε, μεταξύ άλλων, την παράταση της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων που 

παρέχεται στα εθνικά κοινοβούλια για την υποβολή αιτιολογημένης γνώμης σχετικά με την 

επικουρικότητα (πρωτόκολλο 2, ΣΕΕ – άρθρο 6), παρέχοντας έτσι περισσότερο χρόνο στις τοπικές 

διοικήσεις και στην ΕτΠ να ασκήσουν πιέσεις και να διαβιβάσουν τις γνωμοδοτήσεις τους στα εθνικά 

κοινοβούλια και την COSAC. 
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Εξάλλου, η ευρωπαϊκή νομιμότητα είναι το άθροισμα των δημοκρατικών νομιμοτήτων που 

αλληλοενισχύονται. Η ΕΕ είναι κάτι περισσότερο από τα 27 κράτη μέλη της. Είναι επίσης 

242 περιφέρειες και 90 000 τοπικές αρχές, με πάνω από 1 εκατομμύριο αιρετούς τοπικούς και 

περιφερειακούς αντιπροσώπους, που μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό σύνδεσμο μεταξύ της ΕΕ 

και των πολιτών της. Εντός των διαφόρων συνταγματικών πλαισίων που ρυθμίζουν την κατανομή των 

εξουσιών, η ορθή εφαρμογή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της επικουρικότητας είναι καίριας 

σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συντρέχουσες αρμοδιότητες ασκούνται στο επίπεδο ή 

στα επίπεδα που είναι περισσότερο ικανά να παράγουν προστιθέμενη αξία για τους πολίτες και μέσω 

συντονισμένων, αποτελεσματικών και αποδοτικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων.  

Αντικατοπτρίζοντας αυτόν τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, μπορούν να 

γίνουν ορισμένες βελτιώσεις στο πλαίσιο των ισχυουσών συνθηκών, οι οποίες μπορούν να 

ενισχύσουν τους δεσμούς και τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Στο 

πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών που τις εκπροσωπεί, μπορούν να συμμετέχουν διαρθρωτικά 

στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών σε όλα τα στάδια του νομοθετικού κύκλου, με στόχο την 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας της νομοθεσίας της ΕΕ για τους πολίτες.  

*** 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η πολιτική συνέλευση της ΕΕ που απαρτίζεται από 329 τοπικούς και 
περιφερειακούς εκπροσώπους προερχόμενους από το σύνολο των 27 κρατών μελών. Τα μέλη μας είναι εκλεγμένοι 
περιφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι και τοπικοί σύμβουλοι, δημοκρατικά υπόλογοι απέναντι σε πάνω από 446 
εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Κύριοι στόχοι της ΕτΠ είναι η διασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών 
αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στην ενωσιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων και η ενημέρωσή τους 
σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο οφείλουν να ζητούν τη γνώμη 
της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο ∆ικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέσο για την προάσπιση του δικαίου της ΕΕ σε περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας ή 
έλλειψης σεβασμού προς τις τοπικές ή τις περιφερειακές αρχές.
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