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Φύλακες των συνόρων στο Ανατολικό Βερολίνο
προσθέτουν αγκαθωτό συρματόπλεγμα στο νεοανεγερθέν τείχος τον Νοέμβριο του 1961. Κατά τη
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, το Τείχος του Βερολίνου
θεωρούνταν τόσο ένα φυσικό όσο και ένα ιδεολογικό
σύνορο που χώριζε την αυταρχική Ανατολή από τη
δημοκρατική Δύση.
Το Τείχος του Βερολίνου, εδώ το 1961, ήταν ένα
φυλασσόμενο χτιστό τείχος που διαχώριζε το Δυτικό
από το Ανατολικό Βερολίνο. Η πτώση του Τείχους
του Βερολίνου το 1989 θεωρήθηκε παγκοσμίως ότι
συμβόλιζε τον θρίαμβο της δημοκρατίας έναντι άλλων
μορφών διακυβέρνησης.
Κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα πλήθυναν οι
εκκλήσεις για δημοκρατία σε όλο τον κόσμο. Το 1989 μια
φοιτητική διαμαρτυρία που ζητούσε δημοκρατία στην
Κίνα οδήγησε στρατεύματα εναντίον των διαδηλωτών
στην Πλατεία Τιανανμέν στο Πεκίνο. Αυτή η φωτογραφία
ενός διαδηλωτή που στέκεται μπροστά στα τανκς
για να τα εμποδίσει να προχωρήσουν είναι μία από
τις καθοριστικές εικόνες ανθρώπων που ύψωσαν το
ανάστημά τους ενάντια στην αυταρχική διακυβέρνηση.
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Ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα
που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα
είναι: «Έχει αποτύχει η δημοκρατία;»
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Η απάντηση έχει σημαντικές συνέπειες για όλους
μας, επειδή κανένα σύστημα διακυβέρνησης στην
ιστορία δεν μας έχει προσφέρει περισσότερη
ελευθερία, ευημερία, ειρήνη και σταθερότητα από
τη δημοκρατία.
Από το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, η δημοκρατία
θεωρείται παγκοσμίως το πολιτικό σύστημα με τη
μεγαλύτερη νομιμότητα. Πράγματι, κατά το δεύτερο μισό
του 20ού αιώνα εμφανίστηκαν μαζικά κινήματα σε όλο τον
κόσμο που ζητούσαν να αντικατασταθούν οι δικτατορίες
από δημοκρατικές κυβερνήσεις που δίνουν τη δυνατότητα
στους λαούς να έχουν λόγο στον τρόπο διακυβέρνησης
των κοινωνιών τους.

Όμως λιγότερο από 30 χρόνια μετά την πτώση του Τείχους του
Βερολίνου το 1989 –ένα γεγονός που για πολλούς σηματοδοτούσε
τον θρίαμβο της δημοκρατικής διακυβέρνησης έναντι άλλων
πολιτικών συστημάτων– η δημοκρατία βρίσκεται υπό απειλή
παγκοσμίως. Η άνοδος της εθνικιστικής πολιτικής οδήγησε στην
ανέλιξη ηγετών στις δημοκρατικές χώρες, από τις ΗΠΑ μέχρι την
Ουγγαρία, οι οποίοι συνέτριψαν την αντιπολίτευση, καταπίεσαν την
ελεύθερη έκφραση και την έκφραση αντίλογου, επιτέθηκαν στον
Τύπο, περιόρισαν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
περιόρισαν την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και
καταπάτησαν τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Με λίγα λόγια,
επιχείρησαν να διαλύσουν τους πολιτικούς θεσμούς που αποτελούν
τη βάση της δημοκρατίας. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι αυτοί οι
ηγέτες ήρθαν στην εξουσία ως αποτέλεσμα μιας ευρείας
δυσαρέσκειας για τη δημοκρατική πολιτική. Αυτό τροφοδότησε
αυξανόμενες ανησυχίες ότι η δημοκρατία δημιουργεί απογοήτευση.
Ωστόσο, πολλοί αμφισβητούν αυτήν τη θλιβερή άποψη για τις
πρόσφατες τάσεις στη δημοκρατία.
Πολιτικοί Θεσμοί γενικά θεωρούνται ένα
σύνολο κανόνων, οργανωμένων πρακτικών
και κοινών αντιλήψεων που καθορίζουν την
πολιτική συμπεριφορά και τις σχέσεις σε μια
κοινωνία.

Γ
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Η πλειονότητα των ηγετών που προκάλεσαν ανησυχία για την
κατάσταση της δημοκρατίας, όπως ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ (γεν. 1946), ανήλθαν στην εξουσία μέσω
δημοκρατικών εκλογών. Στην πραγματικότητα, πρώτη φορά
εκλέγονται παγκοσμίως τόσο πολλοί ηγέτες δημοκρατικά. Για
παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, η δημοκρατία άρχισε να ριζώνει
ακόμα και σε χώρες όπως η Μπούρμα, όπου για καιρό
κυριαρχούσε μια βάρβαρη δικτατορία. Επομένως, πώς είναι
δυνατό η δημοκρατία να φθίνει;

Οι διαφορετικές απόψεις για την κατάσταση της
δημοκρατίας οφείλονται κυρίως σε διαφορές
στον τρόπο που οι λαοί αντιλαμβάνονται τη
δημοκρατία. Γι’ αυτόν τον λόγο, προκειμένου να
απαντήσουμε στο ερώτημα αν η δημοκρατία
φθίνει, χρειάζεται πρώτα να ορίσουμε τι εννοούμε
με τον όρο «δημοκρατία».
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Ο όρος «δημοκρατία» είναι ενδεχομένως ο πιο πολυχρησιμοποιημένος και
κακοχρησιμοποιημένος όρος στην πολιτική. Προέρχεται από τις λέξεις της αρχαίας
ελληνικής δήμος (λαός) και κράτος (ισχύς). Επομένως, η κυριολεκτική σημασία του
είναι η «ισχύς του λαού». Αυτή η έμφαση στην κυριαρχία του λαού –ή την απόλυτη
εξουσία του– είναι η βάση κάθε ερμηνείας της δημοκρατίας. Όμως τι σημαίνει ο
λαός να έχει την εξουσία ή να είναι η απόλυτη αρχή; Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί
αυτό το ερώτημα, και πολλά, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, πολιτικά συστήματα
ισχυρίζονται ότι βασίζονται στην εξουσία του λαού.

Σχεδόν κάθε δικτάτορας κατά τον 20ό αιώνα δήλωσε ότι διέθετε τη
στήριξη και την εξουσιοδότηση «του λαού». Ακόμα και η
κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για
ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, ισχυρίζεται ότι είναι δημοκρατική.
Στην πραγματικότητα, το επίσημο όνομα της χώρας είναι Λαϊκή
Δημοκρατία της Κορέας. Ωστόσο, ελάχιστοι εκτός των συνόρων
της θα την θεωρούσαν κατά οποιονδήποτε τρόπο δημοκρατική.

Α

Ολοκληρωτική είναι μια απολυταρχική
μορφή διακυβέρνησης στην οποία η
εξουσία είναι εξαιρετικά συγκεντρωτική και
απαιτεί απόλυτη υποταγή στο κράτος. Τα
ολοκληρωτικά καθεστώτα ελέγχουν όλες τις
πτυχές της ζωής του λαού.
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Η νίκη της Αούνγκ Σαν Σου Κι στις εκλογές στην Μπούρμα το
2015 σηματοδότησε τη μετάβαση της χώρας από μια βάρβαρη
στρατιωτική δικτατορία δεκαετιών σε μια αναδυόμενη δημοκρατία.
Είχε τεθεί υπό κατ’ οίκον κράτηση από το στρατιωτικό καθεστώς
για χρόνια ως αντίδραση στην εκλογική της νίκη το 1990, την οποία
ο στρατός αρνήθηκε να αναγνωρίσει.
Η Βόρεια Κορέα είναι ένα από τα τελευταία ολοκληρωτικά
καθεστώτα. Η κυβέρνηση, με τη στήριξη του ισχυρού στρατού της,
ελέγχει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής των πολιτών.

Αυτό αποκαλύπτει ένα από
τα βασικά προβλήματα στη
συζήτηση σχετικά με την
επιτυχία ή την αποτυχία της
δημοκρατίας: πρόκειται για
έναν ουσιαστικά επίμαχο όρο.
Παρόλο που η δημοκρατία αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών
ακαδημαϊκών κλάδων, εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία ως προς τον
καλύτερο ορισμό της. Για κάποιους, η δημοκρατία απλώς αναφέρεται
στη διεξαγωγή εκλογών για την επιλογή κυβέρνησης. Άλλοι θεωρούν
ότι δημοκρατία σημαίνει ευρύτερα καλή διακυβέρνηση, ή ότι είναι
μια αρχή ή ένα ιδανικό. Και άλλοι πιστεύουν ότι αναφέρεται σε ένα
συγκεκριμένο σύνολο πολιτικών θεσμών.

Ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας Larry
Diamond όρισε τη δημοκρατία ως ένα πολιτικό
σύστημα που αποτελείται από τέσσερα στοιχεία:
ανταγωνισμό για την εξουσία, μέσω του οποίου
επιλέγονται οι κυβερνήσεις και αντικαθίστανται
μέσω ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, ενεργή
Ο Larry Diamond (γεν. 1951) είναι

A

καθηγητής Κοινωνιολογίας και Πολιτικών
Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του
Στάνφορντ. Είναι ένας από τους κορυφαίους
μελετητές της δημοκρατίας.
Α
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Η περιγραφή του Αμερικανού προέδρου Αβραάμ
Λίνκολν για μια «κυβέρνηση του λαού, από τον
λαό, και για τον λαό», στο τέλος της Ομιλίας του
στο Γκέτισμπεργκ το 1863, αποτελεί έναν από
τους ευρύτερα χρησιμοποιημένους ορισμούς της
δημοκρατίας.
`Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Γκέτισμπεργκ
λίγο πριν να εκφωνήσει ο Λίνκολν μία από τις πιο
σημαντικές ομιλίες στην αμερικανική ιστορία.
Η Ομιλία στο Γκέτισμπεργκ ανακήρυξε τον
Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο σε έναν αγώνα για
την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων και υπέρ της
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.
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συμμετοχή του λαού, των πολιτών, στην
πολιτική και στη δημόσια ζωή, προστασία των
βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των
πολιτών, και κράτος δικαίου, στο οποίο οι νόμοι
και οι διαδικασίες εφαρμόζονται ισότιμα για
όλους τους πολίτες.
Αυτά τα τέσσερα στοιχεία στηρίζονται σε μια
ευρεία γκάμα πολιτικών θεσμών, όπως τα πολιτικά
κόμματα, οι εκλογές, το σύνταγμα, ο ελεύθερος
Τύπος, η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία και
πολλοί άλλοι.
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Θα εξετάσουμε κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία
του δημοκρατικού συστήματος, καθώς και
τους διαφορετικούς πολιτικούς θεσμούς, ενδελεχώς
στα επόμενα κεφάλαια.

Ωστόσο, πολλοί διαφωνούν με τον ορισμό του
Diamond. Κάποιοι αισθάνονται ότι η έμφαση στην
προστασία των ατομικών δικαιωμάτων συγχέει τη
δημοκρατία με τη φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία
είναι ένας τύπος δημοκρατίας (βλ. Κεφάλαιο 1).
Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για τους οποίους
θα χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό του Diamond σε
αυτό το βιβλίο.
Πρώτον, το ερώτημα αν η δημοκρατία έχει αποτύχει προκύπτει μόνο
αν θεωρήσουμε ότι η δημοκρατία είναι κάτι περισσότερο από απλώς
εκλογές και κυβερνήσεις που προκύπτουν με τη στήριξη της πλειοψηφίας
της κοινωνίας. Οι φόβοι ότι η δημοκρατία θα αποτύχει βασίζονται σε μια
αντίληψη σύμφωνα με την οποία η δημοκρατία περιλαμβάνει το κράτος
δικαίου, τα ατομικά δικαιώματα, μια ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών
και πολλούς άλλους θεσμούς που συνδέονται με τα τέσσερα στοιχεία
του Diamond. Δεύτερον, ο ισχυρισμός ότι η δημοκρατία είναι η πιο
αποτελεσματική μορφή διακυβέρνησης αφορά μόνο σε κυβερνήσεις που
διαθέτουν όλους αυτούς τους πολιτικούς θεσμούς. Τρίτον, υπάρχουν πολλά
πολιτικά συστήματα στην ιστορία που είχαν λαϊκή στήριξη και ακόμα και
εκλογές, τα οποία ελάχιστοι άνθρωποι –συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
διαφωνούν με τον ορισμό που δίνουμε σε αυτό το βιβλίο– θα τα θεωρούσαν
δημοκρατικά.
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Το Παλάτι του Γουέστμινστερ
στο Λονδίνο στεγάζει τα δύο
κοινοβούλια. Το κοινοβούλιο
παίζει ουσιαστικό ρόλο στη
βρετανική δημοκρατία από
διάφορες απόψεις, όπως την
ψήφιση νόμων, τη λογοδοσία
της κυβέρνησης και τη δημόσια
συζήτηση βασικών ζητημάτων
για τη χώρα. Το Παλάτι του
Γουέστμινστερ είναι ένα
σύμβολο της κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας παγκοσμίως.
Ομπρέλες ανοίγουν καθώς
δεκάδες χιλιάδες επιστρέφουν
στον βασικό χώρο διαμαρτυρίας
στο Χονγκ Κονγκ έναν μήνα
μετά τη χρήση δακρυγόνων από
την αστυνομία για να διαλύσει
τους διαδηλωτές τον Οκτώβριο
του 2014. Η Επανάσταση της
Ομπρέλας είναι ένα κίνημα υπέρ
της δημοκρατίας που ξεκίνησε
ως αντίδραση στην απόφαση
της κινεζικής κυβέρνησης να
περιορίσει το δικαίωμα ψήφου
στο Χονγκ Κονγκ.
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Εξετάζοντας το ερώτημα αν η δημοκρατία απέτυχε, αυτό το βιβλίο παραθέτει διάφορα
βασικά επιχειρήματα. Πρώτον, μια λειτουργική δημοκρατία απαιτεί πολλά περισσότερα
από εκλογές – χρειάζεται να εξασφαλίσει ότι όλα τα διαφορετικά μέρη του δημοκρατικού
συστήματος λειτουργούν. Δεύτερον, η δημοκρατία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις,
και ιδιαίτερα τη χρήση της λαϊκής στήριξης για την υπονόμευση βασικών στοιχείων της
δημοκρατίας, όπως το κράτος δικαίου, και την άνοδο της οικονομικής ανισότητας. Η
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων απαιτεί την καλύτερη κατανόηση όλων των μερών
του δημοκρατικού συστήματος και τη δέσμευση για διαρκή εμβάθυνση και προσαρμογή
των δημοκρατικών διαδικασιών. Τρίτον, η δημοκρατία έχει αντιμετωπίσει τέτοιες
προκλήσεις σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της.
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Όπως θα δούμε, η εξέλιξη της
δημοκρατίας υπήρξε περίπλοκη και
αμφιλεγόμενη, και αντιμετώπισε πολλά
εμπόδια που ξεπεράστηκαν μόνο
μετά από μεγάλους αγώνες.

