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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, 

τα επεξεργάστηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές 

της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα 

και την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται 

από αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των 

στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δε συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία 

μου». 
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Εισαγωγή 

Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ξεκίνησε με την δημιουργία της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) το 1951, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(ΕΟΚ) το 1957 και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) το 

1957. Ο σκοπός ήταν η δημιουργία μιας Γηραιάς Ηπείρου όπου θα 

επικρατούσε η ειρήνη, η ευημερία και ένωση μεταξύ των λαών που με τη σειρά 

τους θα οδηγούσαν τους πολίτες στο αίσθημα της ασφάλειας ύστερα από 

ταραγμένα χρόνια που επικρατούσαν πόλεμοι και αιματοχυσίες. Η Ένωση 

βασίζεται στη δημοκρατία, την ελευθερία και το σεβασμό των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων αλλά και στην αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες της Ένωσης 

και στον σεβασμό ανάμεσα στους λαούς. Όπως, αναφέρει ο Ν. Μαριάς για τη 

διακήρυξη του Robert Schuman, «πορεία της οικοδόμησης της ενωμένης 

Ευρώπης μπορεί να είναι επιτυχής, όταν στηρίζεται κυρίως στους ίδιους τους 

λαούς της και όχι σε επιτελικές προσπάθειες επιβολής της ενοποίησης απ’ τα 

πάνω.»1 

 

Η εξέλιξη αυτή της ενοποιητικής διαδικασίας και η σημερινή μορφή της ΕΕ είναι 

αυτά τα οποία έδωσαν το έναυσμα για την παρακάτω εργασία. Η Ένωση στη 

σημερινή μορφή της φαίνεται απομακρυσμένη από τις ιδρυτικές της διακηρύξεις 

και από τους αρχικούς στόχους που είχε θέσει. Αποτελεί πλέον μια ήπειρο 

ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας, αλλά ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει ένα όλο 

και αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα σε αυτήν και την κύρια πηγή νομιμοποίησης, 

τους πολίτες. Εξαιτίας αυτής της απομάκρυνσης, η σημερινή μορφή της ΕΕ 

χαρακτηρίζεται από το δημοκρατικό έλλειμμα που διέπει τη λειτουργία της. 

Θεσμοί και πολιτικές ελίτ συμβάλουν στην απομόνωση της ΕΕ από τους 

πολίτες και στην επιβολή της ενοποιητικής διαδικασίας εκ των άνω. Σημαντική 

πτυχή της εργασίας αποτελεί και η νέα γενιά, η οποία σύμφωνα με τα ποσοστά 

αποχής από τις κάλπες που καταγράφει, φαίνεται να έχει γυρίσει την πλάτη και 

να δείχνει απροθυμία στήριξης του σημερινού μοντέλου λειτουργίας της 

Ένωσης. 

1 Ν. Μαριάς,1997, Για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολιτών και της Αλληλεγγύης η πορεία προς το Άμστερνταμ, 

τυπωθήτω-ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ, σ.25. 
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Οι υπό εξέταση τομείς της Ένωσης είναι, η λειτουργία των θεσμών της, η 

διάκριση εξουσιών εντός της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων, η ενημέρωση των 

πολιτών και οι πηγές νομιμοποίησης των πολιτικών της (policies). Στο τελευταίο 

κεφάλαιο, εξετάζεται η συμμετοχή των νέων στις εκλογές, η άποψη τους για τη 

λειτουργία της Ένωσης, ο βαθμός επηρεασμού της συμμετοχής τους από την 

οικονομική κρίση και η διαφορά συμμετοχής τους στις ανεπτυγμένες χώρες του 

Βορρά και του Νότου, δηλαδή, σε εκείνες που ταλανίζονται από δημοσιονομικά 

προβλήματα. Σημαντική για την έρευνα υπήρξε η συμμετοχή των πολιτών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και ο βαθμός 

δυνατότητας παρέμβασης τους στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας. Τα 

ολοένα και αυξανόμενα αιτήματα των πολιτών για περισσότερη και 

ουσιαστικότερη ενημέρωση, αλλά και για δημόσιο διάλογο και 

αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών κάνουν την έρευνα του 

δημοκρατικού ελλείμματος, πρωταρχικό στόχο, όχι μόνο για το παρόν αλλά και 

για το μέλλον της ενοποιητικής διαδικασίας. 

 

Η έλλειψη δημοκρατικότητας εντός της ΕΕ και η ενδελεχής έρευνα των πτυχών 

της, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αν λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για 

ένα sui generis υπερεθνικό οργανισμό, ο οποίος απευθύνεται σε 28 πλέον, 

διαφορετικούς δήμους και αποζήτα την έγκριση και τη νομιμοποίηση τους. Η 

έρευνα εκτείνεται και στο λειτουργικό και στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και 

ειδικότερα στα υπερεθνικά εκείνα όργανα και στην νομιμοποίηση που 

προσφέρουν μέσω της λειτουργίας τους. Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη ότι, το 

πρόβλημα δημοκρατικής διακυβέρνησης, αποτελεί διαχρονικά προσδιοριστικό 

χαρακτηριστικό του πλαισίου λειτουργίας της Ένωσης και ειδικότερα στις μέρες 

μας δίνει λαβές περαιτέρω κριτικής στους πολέμιους της. Οι τάσεις 

αποχώρησης κρατών αυξάνονται, ο ευρωσκεπτικισμός είναι πλέον μια ισχυρή 

τάση στους κόλπους της ΕΕ και η ανάγκη επίλυσης του δημοκρατικού 

ελλείμματος αποκτά επείγοντα χαρακτήρα για το μέλλον της αλλά και πρόκληση 

για περαιτέρω επιτεύγματα.  
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Κεφάλαιο 1ο: Δημοκρατία 

Λαμβάνοντας υπόψη και την ετυμολογική σημασία του όρου ‘’δημοκρατία’’ 

αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει έλλειμμα και σε επίπεδο συστατικών στοιχείων 

του όρου. Η συμμετοχή του ‘’δήμου’’, των πολιτών σε μια σύγχρονα δομημένη 

κοινωνία, είναι ζωτικής σημασίας στη λειτουργία του δημοκρατικού 

πολιτεύματος. Στη σημερινή φάση λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

συμμετοχή των πολιτών περιορίζεται σε μια αντιπροσωπευτική πτυχή μόνο. Η 

απουσία του βασικού συστατικού στοιχείου του δημοκρατικού πολιτεύματος, 

δηλαδή, του ‘’δήμου’’ καθιστά και δομικά, εκτός από λειτουργικά, τη 

δημοκρατική δομή της Ένωσης. Μια ενέργεια που θα μπορούσε συνταγματικά 

να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών τόσο σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, 

όσο και σε επίπεδο λειτουργίας, θα ήταν η ενίσχυση σε συνταγματικό επίπεδο 

των εξουσιών του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατ’ επέκταση η αναβάθμιση 

του ρόλου του. 

 

Η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θεσμική συγκρότηση της στηρίζεται 

περισσότερο σε ουμανιστικές πολιτισμικές αξίες παρά στην ενεργή συμμετοχή 

των ανθρώπων. Το σύνολο των αξιών που διέπουν τη λειτουργία της Ένωσης, 

δημιουργούν ένα αξιακό σύστημα το οποίο επανανοηματοδοτει την έννοια του 

λαού, κάτι που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Η δυνατότητα του ατόμου να αυτοκαθορίζεται εντός ενός πολυεθνικού 

περιβάλλοντος μπορεί να εξυπηρετηθεί σε υπερεθνικό επίπεδο, με ενίσχυση 

του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατικότητας. Ένα βήμα προς τον 

περαιτέρω εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν η επίρρωση των 

δομών του κοινοβουλευτισμού και αν είναι δυνατόν λαϊκού ελέγχου των 

αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας σε εθνικό επίπεδο. 
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Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, 

ασκείται από το λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία των πολιτών και η 

αρχή τη πολιτικής ισότητας, διότι διασφαλίζει ότι κάθε μέλος του λαού έχει την 

ίδια αξία και ότι κανείς δεν θεωρείται ανώτερος από κάποιον άλλο.  

 

Με την πάροδο των αιώνων από την δημιουργία της μέχρι σήμερα μπορεί να 

διαπιστωθεί ότι η έννοια της δημοκρατίας δεν έχει εξασθενήσει αλλά έχει 

δυναμώσει ακόμα πιο πολύ. Παρόλα αυτά έχει βρεθεί σε κίνδυνο λόγω της 

δημοτικότητας της και λόγω της αλόγιστης χρήσης της λέξης δημοκρατία, ενώ 

είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Bernard Crick  «η δημοκρατία είναι ίσως η 

πλέον επιπόλαια λέξη στον κόσμο των δημόσιων υποθέσεων», δηλαδή, «ένας 

όρος που μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε για τον καθένα, κινδυνεύει να μη 

σημαίνει απολύτως τίποτα.»2 

 

Η λέξη ‘’δημοκρατία’’ παράγεται από τις λέξεις κράτος και δήμος, όπου η λέξη 

κράτος συμβολίζει την εξουσία και η λέξη δήμος συμβολίζει το λαό. Επομένως, 

όταν αναφερόμαστε στην δημοκρατία εννοούμε την εξουσία που πηγάζει από 

το δήμο, δηλαδή από το λαό. Αναφερόμαστε δηλαδή στη λαϊκή κυριαρχία που 

είναι ο κύριος πυλώνας της  αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.  

 

Όπως αναφέρει και ο Andrew Heywood, «στην Αρχαία Ελλάδα η δημοκρατία 

συχνά εμφανιζόταν με αρνητικούς όρους, ενώ ακόμα και στοχαστές όπως ο 

Πλάτων και ο Αριστοτέλης για παράδειγμα, θεωρούσαν τη δημοκρατία ένα 

σύστημα κυβέρνησης από τις μάζες εις βάρος της φρόνησης και της 

ιδιοκτησίας.»3 

 

2 Andrew Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2006, σελ.106. 

3 Andrew Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2006, σελ. 105. 
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Χαρακτηριστικά ο Πλάτωνας αναφέρει στην Πολιτεία ότι η δημοκρατία γίνεται, 

«όταν οι φτωχοί, έχοντας υπερισχύσει, άλλους τους σκοτώνουν, κι άλλους τους 

εξορίζουν, στους υπόλοιπους όμως δίνουν  τα ίδια πολιτικά δικαιώματα και την 

ίδια συμμετοχή στα αξιώματα στη βάση της ισότητας, και ως επί το πλείστον τα 

αξιώματα σ’ αυτό το πολίτευμα τα αναθέτουν με κλήρο».4 Υποστηρίζει δηλαδή, 

ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε δημοκρατικά καθεστώτα δεν διαθέτουν το 

στοιχείο της τάξης και της υπευθυνότητας στη ζωή τους αλλά, φέρονται 

σύμφωνα με τις διαθέσεις και τις επιθυμίες τους. 

 

Για να μπορούμε να μιλάμε για μία δημοκρατική διαδικασία θα πρέπει να δίνεται 

στους πολίτες το δικαίωμα της συμμετοχής και «όλα τα μέλη θα πρέπει να 

έχουν ίσες και ουσιαστικές ευκαιρίες προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους 

όσον αφορά την πολιτική που θα υιοθετηθεί.»5 Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό 

είναι η ίδια βαρύτητα στη ψήφο κάθε πολίτη, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται η 

προσωπική ελευθερία και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 

πολιτών. 

 

Ο  David Held αναφέρει ότι «η ιδέα της δημοκρατίας είναι σημαντική επειδή δεν 

αντιπροσωπεύει απλώς μια αξία ανάμεσα σε άλλες όπως η ελευθερία, η 

ισότητα ή η δικαιοσύνη, αλλά επειδή είναι η αξία εκείνη, η οποία μπορεί να 

συνδέει και να διαμεσολαβεί ανάμεσα σε ανταγωνιστικές ρυθμιστικές 

ανησυχίες. Αποτελεί μάλλον έναν καθοδηγητικό προσανατολισμό, ο οποίος 

μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας βάσης που θα καθορίζει τις σχέσεις 

ανάμεσα σε διαφορετικούς κανονιστικούς προβληματισμούς.»6 

 

 

4 Manfred G. Schmidt, Θεωρίες της Δημοκρατίας, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σελ. 25. 

5 Robert Dahl, Περί Δημοκρατίας, Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα 2001, σελ.62. 

6 David Held, Μοντέλα Δημοκρατίας, Εκδόσεις Πολύτροπον, Αθήνα 2007, σελ.359. 
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Η λέξη δημοκρατία σύμφωνα με τον Andrew Heywood «μπορεί να έχει διάφορα 

νοήματα, τα οποία είναι:  

❖ ένα σύστημα κυβέρνησης των φτωχών και των μη προνομιούχων 

❖ μία μορφή κυβέρνησης στην οποία ο λαός άρχει άμεσα και διαρκώς 

❖ μια κοινωνία βασισμένη στις ίσες ευκαιρίες και την ατομική αξία αντί στην 

ιεραρχία και τα προνόμια, 

❖ ένα σύστημα πρόνοιας και αναδιανομής με στόχο την άμβλυνση των 

κοινωνικών ανισοτήτων, 

❖ ένα σύστημα λήψης αποφάσεων βασισμένο στην αρχή της πλειοψηφίας, 

❖ ένα πολιτικό σύστημα που διασφαλίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα 

των μειοψηφιών επιβάλλοντας ελέγχους στην εξουσία της πλειοψηφίας, 

❖ ένα μέσο κάλυψης των δημόσιων αξιωμάτων μέσω της εκλογικής 

αναμέτρησης για τη λαϊκή ψήφο, 

❖ ένα σύστημα κυβέρνησης που υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού, 

ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του στην πολιτική ζωή.»7 

 

Ο Τόμας Χόμπς «ήταν μεγάλος υποστηρικτής της αριστοτελικής και της 

πλατωνικής θεωρίας όσον αφορά τη δημοκρατία. Για το λόγο αυτό η 

δημοκρατία για τον Χόμπς συνδέεται με την άμεση δημοκρατία και τη λαϊκή 

συνέλευση»,8 ενώ ασκεί σκληρή κριτική στο δημοκρατικό πολίτευμα της λαϊκής 

συνέλευσης. 

 

 

7 Andrew Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2006, σελ. 106. 

8 Manfred G. Schmidt, Θεωρίες της Δημοκρατίας, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σελ.71. 

 

 

 

Ο στοχαστής Τζων Λοκ «ξεχωρίζει τρείς βασικές μορφές διακυβέρνησης του 

κράτους, την απόλυτη δημοκρατία, την ολιγαρχία και τη μοναρχία. Έτσι στην 
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απόλυτη δημοκρατία η πλειονότητα των πολιτών κατέχει τη συνολική κρατική 

εξουσία.»9 Η κρατική εξουσία χρησιμοποιείται ώστε να υπάρξουν νόμοι οι 

οποίοι ασκούνται από κατάλληλα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί από τη λαϊκή 

κυριαρχία. Με βάση τα προηγούμενα ο Λοκ θεωρεί ότι ένα πολύ σημαντικό 

στοιχείο για τη δημοκρατία είναι το γεγονός ότι η νομοθετική εξουσία θα πρέπει 

να προέρχεται από τη λαϊκή κυριαρχία. 

 

Ο Μοντεσκιέ ήταν υπέρμαχος του δημοκρατικού πολιτεύματος. Πίστευε ότι σε 

μια δημοκρατική πολιτεία θα πρέπει ο λαός  να έχει κάθε είδους εξουσία. Καθώς 

η ελευθερία και η ισότητα είναι οι δύο βασικές αρχές της δημοκρατίας ο 

Μοντεσκιέ παρατήρησε ότι «η δημοκρατία είναι το πολίτευμα, στο οποίο οι 

άνθρωποι ζουν μέσω και χάριν της κοινότητας, στο οποίο αισθάνονται πολίτες, 

πράγμα που συνεπάγεται ότι είναι και νιώθουν ίσοι μεταξύ τους».10 

 

Ο Γιόζεφ Σουμπέτερ αναφερόμενος στη δημοκρατία τονίζει ότι «η δημοκρατική 

μέθοδος είναι η θεσμική οργάνωση λήψης πολιτικών αποφάσεων, στην οποία 

μεμονωμένα άτομα, μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες  για την απόκτηση 

των ψήφων του λαού, αποκτούν την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων».11 

 

 

9 Manfred G. Schmidt, Θεωρίες της Δημοκρατίας, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σελ.74. 

10 Γεώργιος Ε. Σκουλάς, Πολιτική Επιστήμη και ιδεολογίες: συστήματα εξουσίας και σύγχρονες ιδεολογίες, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 2010, σελ.104. 

11 Manfred G. Schmidt, Θεωρίες της Δημοκρατίας, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σελ. 222. 

 

 

 

Άμεση και Συμμετοχική Δημοκρατία 
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Όταν μιλάμε για την άμεση δημοκρατία αναφερόμαστε στην περίπτωση ενός 

πολιτεύματος κατά το οποίο ο λαός συμμετέχει με άμεση και διαρκή παρουσία 

στη λήψη αποφάσεων μέσω της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων ή μέσω 

συνελεύσεων ώστε να αποφασιστούν πολιτικές ή συνταγματικές αλλαγές. 

«Βασίζεται στην άμεση, αμεσολάβητη και διαρκή συμμετοχή των πολιτών στο 

έργο της κυβέρνησης και καταργεί τη διάκριση μεταξύ κυβερνώντων και 

κυβερνωμένων.»12 Ένα παράδειγμα άμεσης δημοκρατίας ήταν στην αρχαία 

Αθήνα όπου οι άνδρες πολίτες οι οποίοι ήταν ελεύθεροι και όχι δούλοι 

μπορούσαν να παίρνουν μέρος στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες.  

 

Η άμεση δημοκρατία θεωρείται η πιο καθαρή μορφή δημοκρατίας, καθώς δίνει 

στους πολίτες το δικαίωμα να είναι ενήμεροι για τα ζητήματα που υπάρχουν, 

να λαμβάνουν μέρος σε πρωτοβουλίες για το κοινό συμφέρον. Επιπλέον 

διευκολύνονται να εκφράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τις απόψεις 

τους και τα συμφέροντα τους άμεσα και χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν 

σε πολιτικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα. 

 

Παρόλα τα πλεονεκτήματα της άμεσης δημοκρατίας υπάρχουν και κάποια 

σημαντικά μειονεκτήματα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα 

στην κοινωνία, όπως αναφέρει ο Manfred Schmidt στο βιβλίο του Θεωρίες της 

Δημοκρατίας, όπου «μπορεί να καταστεί απειλητική για τη σταθερότητα, όταν 

οι πολιτικοί αρχηγοί τείνουν προς τη δημαγωγία και η πλειοψηφία του λαού δεν 

διαθέτει επαρκή πολιτική ενημέρωση, ενώ ταυτόχρονα πέφτει εύκολα θύμα 

προπαγάνδας».13 Η πλειοψηφία των πολιτών η οποία μπορεί να μην είναι 

κατάλληλα ενημερωμένη για τα τρέχοντα ζητήματα, να μην διαθέτει επαρκή 

μόρφωση και σωστή κρίση μπορεί να καταστεί επικίνδυνη για τη μειοψηφία 

αλλά και για την ίδια τη δημοκρατία.  

 

12 Andrew Heywood, Εισαγωγή Στην Πολιτική, εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, Αθήνα 2006, σελ.109. 

13 Manfred G. Schmidt, Θεωρίες της Δημοκρατίας, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σελ. 407. 
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Ενώ σύμφωνα με τον Tim Bale «η μειωμένη προσέλευση που παρατηρείται 

στα δημοψηφίσματα δείχνουν ότι τα δημοψηφίσματα δεν είναι το ‘’μαγικό 

φάρμακο’’ που μπορεί να αναβιώσει τις νοσούσες δημοκρατίες.»14 

Η συμμετοχική δημοκρατία είναι ένας όρος ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός τα 

τελευταία χρόνια και αποτελεί τη συνέχεια της άμεσης δημοκρατίας. Η βασική 

ιδέα της συμμετοχικής δημοκρατίας είναι ότι οι πολίτες θα πρέπει να μετέχουν 

στα κοινά. Να έχουν ενεργή συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες 

στη διαμόρφωση και στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που απασχολούν την 

κοινωνία. Σύμφωνα με τον Schumpeter «η θεωρία της συμμετοχικής 

δημοκρατίας ακολουθεί την πρωτοποριακή θέση, σύμφωνα με την οποία η 

πολιτική επιθυμία κάθε πολίτη και του συνόλου των ψηφοφόρων δεν 

προηγείται της διαμόρφωσης πολιτικής βούλησης και της διαδικασίας λήψης 

των αποφάσεων, αλλά είναι κυρίως προϊόν τους».15 

 

 

Η Δημοκρατία ως συνθετικό χαρακτηριστικό στην ΕΕ 

 

Η Ευρωπαϊκή κουλτούρα είναι πολυεθνική και πολυπολιτισμική και ευνοεί 

δημόσιους διαλόγους, ανταλλαγές απόψεων και ευρείας γκάμας πολιτικές 

επιλογές χωρίς ιδεολογικές μονομέρειες. Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά ήταν 

που οδήγησαν στην κατεύθυνση της σύμπραξης διαφορετικών κρατών υπό τη 

σκέπη της Ένωσης. Επιπλέον η ανάγκη για ειρηνική διαβίωση και αποφυγή 

συγκρούσεων εις το διηνεκές συνέβαλαν στη δημιουργία της Ένωσης, η οποία 

θα διέπεται από δημοκρατικές αρχές. Οι ιδρυτικές κατευθύνσεις της ΕΕ θέτουν 

τον πολίτη στο επίκεντρο.  

 

14 Tim Bale, Πολική στις χώρες της Ευρώπης: πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και αλληλεπιδράσεις, Εκδόσεις Κριτική, 

Αθήνα 2011, σελ.351. 

15 Manfred G. Schmidt ,  Θεωρίες  της Δημοκρατίας, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σελ. 282.  
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«Ο πολίτης παύει να είναι απλώς παθητικός φορέας ή δέκτης δικαιωμάτων και 

πολιτικών ελευθεριών. Καθίσταται ένας μεμονωμένος δρών, ο δρών που 

επιδιώκει να ορίζει το κοινό καλό για τον ίδιο ή την ίδια, μαθαίνοντας τα 

μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα όταν εξετάζει προτάσεις για τη δημόσια 

πολιτική.»16 

 

Ο Δ. Τσάτσος αναφέρει ότι «η προσαρμογή του νοήματος της δημοκρατικής 

αρχής στην Ενωσιακή λογική συνεπάγεται πως και η ενωσιακή θεσμική δομή 

πρέπει να ανταποκρίνεται στην ετερότητα του ευρωπαϊκού ενωσιακού χώρου 

τόσο έναντι της διακυβερνητικής, όσο και της ομοσπονδιακής εκδοχής της 

κρατικό-κεντρικής λογικής, δηλαδή, στον ιστορικό-πολιτικό του δυισμό τόσο ως 

χώρου μιας ενότητας όσο και ως χώρου μιας και πολύ-κρατικά αποτυπωμένης 

διαφορετικότητας.»17 

 

Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας ζων οργανισμός, εξελίσσεται και 

προσαρμόζεται στα κελεύσματα και τις ανάγκες της κάθε εποχής. Η Συνθήκη 

του Μάαστριχτ αρχικά και εκείνες του Άμστερνταμ και της Νίκαιας αργότερα 

συνέβαλαν στην αλλαγή της έννομης συγκρότησης της Ευρωπαϊκής 

Συμπολιτείας. «Η μορφή που έκτοτε λαμβάνει με τη διαμόρφωση των 

ενωσιακών θεσμών μετά την απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής των 

Βρυξελλών στις 21 και 22/6/2007, συνιστά έτσι κι αλλιώς μια νέα, έναντι του 

παρελθόντος, ιστορική φάση της ενωσιακής διαδικασίας, και σχετίζεται με την 

ανατολή μιας ιστορικής περιόδου κατά την οποία η νομική της συγκρότηση 

παύει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις κατηγορίες του διανθούς 

δικαίου.»18 

 

 

16 Larry Siedentop, Δημοκρατία στην Ευρώπη, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2002, σελ.44. 

17 Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Η έννοια της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Εκδόσεις Πόλις, 2007, σελ.84-85. 

18 Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Η έννοια της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Εκδόσεις Πόλις, 2007, σελ.67. 
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Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος συνύπαρξης πολλών διαφορετικών κρατών 

μέσα σε μια Συμπολιτεία ήταν μια άκρως δημοκρατική και πολυφωνική μορφή 

πολιτικής λειτουργίας. Βεβαίως σημασία έχει και το πρίσμα υπό το οποίο 

εξετάζεται η δημοκρατική ευρυθμία της Ένωσης. «Οι επικριτές του σημερινού 

συστήματος της ΕΕ κρίνουν τα δημοκρατικά χαρακτηριστικά της από τη σκοπιά 

μιας κανονιστικής προοπτικής, και σημειώνουν ανησυχίες για την τάση 

ολοκλήρωσης για περιορισμό των πολιτικών επιλογών που είναι διαθέσιμη 

στους πολίτες τόσο στο επίπεδο της Ένωσης όσο και στο εθνικό επίπεδο.»19 

 

Η θεσμική νομοτέλεια του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος χρήζει νομιμοποίησης, 

εξαιτίας κυρίως της σύνθετης δομής της. Εφόσον δεν υπάρχει ένας κοινός 

δήμος πολιτών να προσφέρει νομιμοποίηση μέσω της λαϊκής κυριαρχίας των 

εκλογών ζητούμενο είναι ένας δήμος ως μόνη αναγνωρίσιμη πηγή 

νομιμοποίησης. «Ο Ευρωπαϊκός δήμος είναι η σύνθεση των υποκειμένων που 

αναδεικνύει η θεσμικά πολύ-επίπεδη και πολύ-κρατικά οργανωμένη συμβίωση 

των πολιτών της.»20 Ως συμπέρασμα εξάγεται, ότι ο πολυμορφικός χαρακτήρας 

του ευρωπαϊκού δήμου διαδραματίζει ένα μείζονα, διττό ρόλο. Αφενός 

προσδίδει ιδιαιτερότητα στα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και 

αφετέρου είναι το σημείο αναφοράς που τη χαρακτηρίζει και την ορίζει.  

 

 

 

 

19 Andrew Glencross, Η Πολιτική Της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 2015,σελ.418. 

20 Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Η έννοια της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Εκδόσεις Πόλις, 2007, σελ.93. 

 

 

«Τελικά, όπως εύστοχα υποστηρίζει ο Δ. Ν. Χρυσοχόου, το ζητούμενο είναι να 

ανταποκριθούν οι κοινοί θεσμοί στο ηχηρό αίτημα για διευρυμένη συμμετοχή 

σε μια κοινή δημόσια σφαίρα, προκειμένου να διευθετηθούν αποτελεσματικά τα 
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δημοκρατικά αιτήματα των πολιτών, μεταφέροντας τους κανονιστικούς 

προσανατολισμούς τους πέραν του εθνικού κράτους ή έστω σε ένα σύνθετο 

δημόσιο χώρο κρατών και πολιτών, παράλληλα με αυτό.»21 Όσο διευρυμένος 

είναι ο Δήμος τόσο σημαντικότερη γίνεται η ανάγκη για θεσμικούς 

σχηματισμούς που θα ανταποκρίνονται στις ανάλογες δημοκρατικές αιτήσεις 

των πολιτών. 

 

Άλλωστε δεν είναι τυχαία τα όλο και αυξανόμενα αιτήματα των ευρωπαϊκών 

λαών για περισσότερη δημοκρατία, ακόμα και σήμερα, εξήντα χρόνια από την 

πρώτη ένωση κρατών. Τα αιτήματα για ενίσχυση του κοινοβουλίου, ως 

σύμβολο δημοκρατίας εντός της ΕΕ, εκτείνεται ως και τη μορφή μιας κανονικής 

δημοκρατικής βουλής, αντίστοιχης μιας εθνικής. Κατά τη διάρκεια της ιστορικής 

της διαδρομής η ΕΕ δημιούργησε ένα θεσμικό σύστημα και σύστημα λήψης 

αποφάσεων που αντικατόπτριζαν τους συσχετισμούς ισχύος εντός της. Ο 

παραπάνω τρόπος λειτουργίας χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει τη 

δημοκρατικότητα της Ένωσης και όχι για να την αναστείλει. Οι κατευθύνσεις 

αποτελούσαν αναμφίβολα, εχέγγυα ανταπόκρισης στις δημοκρατικές ανάγκες 

των ετερόκλητων ευρωπαϊκών λαών και έκφρασης της ποικιλομορφίας της 

Γηραιάς Ηπείρου. Η επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων της Ένωσης, 

προϋποθέτουν την ύπαρξη δημοκρατικότητας και διαφάνειας.   

 

21  Δημήτρης Θ. Τσάτσος , Η έννοια της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Εκδόσεις Πόλις, 2007, σελ.43. 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 2ο: Τα όργανα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα εξής: το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, επιπλέον, άλλα όργανα είναι η 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των 

Περιφερειών. Ανάλογα με τη συγκρότηση τους έχουν τη δυνατότητα να 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες και να ονομάζονται είτε υπερεθνικά όργανα ή 

θεσμοί είτε διακυβερνητικά όργανα ή διακυβερνητικοί θεσμοί, καθώς τα 

υπερεθνικά όργανα προωθούν το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ενώ στα διακυβερνητικά όργανα προωθούνται μέσω των εκπροσώπων των 

κρατών-μελών τα εθνικά συμφέροντα του κάθε κράτους-μέλους. Στα 

υπερεθνικά όργανα ανήκουν: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών, ενώ στους 

διακυβερνητικούς θεσμούς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δημιουργήθηκε το 1974 και λειτούργησε ως ένας 

χώρος συζήτησης μεταξύ των αρχηγών και των πρωθυπουργών των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου αντάλλασσαν ελεύθερα τις απόψεις 

τους. «Το 1986 η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη έδωσε για πρώτη φορά νομική 

βάση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενώ επισημοποιήθηκαν και οι σύνοδοι των 

αρχηγών κρατών. Το 1992 στη Συνθήκη του Μάαστριχτ όπου δημιουργήθηκε 

η Ευρωπαϊκή Ένωση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίστηκε ως θεσμικό 

όργανο. Στη Συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθίσταται ως 

πλήρες θεσμικό όργανο.»22 

22 http://www.consilium.europa.eu/el/history/?taxId=600 

http://www.consilium.europa.eu/el/history/?taxId=600
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Επιπλέον, καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και τις 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ απαρτίζεται εκτός από τους 

πρωθυπουργούς και τους αρχηγούς των 28 κρατών μελών και από τον 

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και από τον Πρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκλέγεται 

από το ίδιο το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία και η θητεία του 

διαρκεί δυόμιση έτη και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια φορά.   Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο συνέρχεται δύο φορές το εξάμηνο, συνήθως κάθε τρείς μήνες, 

συγκαλούμενο από τον πρόεδρό του, ο οποίος έχει το δικαίωμα όταν το 

απαιτούν οι περιστάσεις να συγκαλεί έκτακτες συνόδους. «Όσον αφορά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, στις περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνεται 

μέσω της συναίνεσης, δηλαδή με ομοφωνία, πράγμα που σημαίνει ότι, αν ένας 

αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης διαφωνεί, απόφαση δεν παίρνεται»23, ενώ σε 

ορισμένες μόνο περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται σε Συνθήκες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 

πλειοψηφία. Η λειτουργία του Συμβουλίου διέπεται από δημοκρατικές αρχές, 

όπως αυτή της ομοφωνίας που απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις και οι 

καταβολές του  καταδεικνύουν μιας υπερεθνικής αντίληψης θεσμό. Επιπλέον, 

το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι του είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των κρατών 

μελών ενισχύει το δημοκρατικό του χαρακτήρα, όμως οι συνεχείς διευρύνσεις, 

η έλλειψη αποτελεσματικότητας και η κρίση δυσπιστίας ενάντια στην ΕΕ δεν 

επιτρέπουν στο Συμβούλιο να αποτελεί θεμέλιο λίθο Δημοκρατίας εντός της 

Ένωσης. 

Θεωρείται το ανώτατο πολιτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτό 

τo λόγο οι συνεδριάσεις του αποκαλούνται ‘’σύνοδοι κορυφής’’ , όμως δεν 

θεσπίζει νομοθεσία. «Είναι ο αρχιτέκτονας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και 

καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και τις πολιτικές προτεραιότητες της 

Ένωσης. Η έλλειψη γραφειοκρατίας και τυπικότητας είναι η δύναμη του και του 

επιτρέπουν τη δημιουργία ενός συναδελφικού πνεύματος, τις περισσότερες 

φορές, μεταξύ των πολιτικών ηγετών της Ευρώπης.»24 

23http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/4/1/1/?lang=gr&all=1&s=1&e=10 

24 Νίκος Μούσης Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010 σελ 43. 

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/4/1/1/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η μοναδική πολυεθνική κοινοβουλευτική 

συνέλευση στον κόσμο και το μοναδικό θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία.»25 Από το 1979 οι Ευρωβουλευτές εκλέγονται 

με άμεση και καθολική ψηφοφορία, ενώ οι εκλογές διενεργούνται κάθε πέντε 

χρόνια. Αποτελεί το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

το οποίο εκπροσωπεί τους πολίτες της Ένωσης και τα συμφέροντα τους. 

Αποτελείται από 751 βουλευτές, ενώ ο αριθμός για κάθε χώρα είναι ανάλογος του 

πληθυσμού της, ισχύει όμως η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας όπου, καμία 

χώρα δεν μπορεί να έχει λιγότερους από 6 ή περισσότερους από 96 βουλευτές. 

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν εννέα πολιτικές ομάδες στις οποίες 

εισχωρούν οι βουλευτές του Κοινοβουλίου με βάση τις πολιτικές τους πεποιθήσεις 

και τον πολιτικό χώρο από όπου προέρχονται. Κάθε ομάδα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 βουλευτές για να μπορεί να είναι σε λειτουργία, ενώ 

είναι απαγορευτικό να είναι κάποιος βουλευτής εγγεγραμμένος σε περισσότερες 

από μια πολιτικές ομάδες. Τέλος υπάρχουν και κάποιοι ευρωβουλευτές οι οποίοι 

δεν ανήκουν σε καμία πολιτική ομάδα. Οι πολιτικές αυτές ομάδες είναι οι εξής: 

❖ Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 

(Χριστιανοδημοκράτες)  

❖ Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

❖ Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών 

❖ Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 

❖ Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 

Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 

❖ Ομάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 

❖ Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

❖ Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας» 

❖ Μη Εγγεγραμμένοι 

25 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Εκδόσεις από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου, 

2013,σελ 3. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/search.html?politicalGroup=4280
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/search.html?politicalGroup=4280
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/search.html?politicalGroup=4271
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/search.html?politicalGroup=4279
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/search.html?politicalGroup=4277
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/search.html?politicalGroup=4277
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/search.html?politicalGroup=4281
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/search.html?politicalGroup=4276
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/search.html?politicalGroup=4907
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/search.html?politicalGroup=2970
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«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

το οποίο συνεδριάζει και αποφασίζει δημόσια, ενώ οι πολίτες έχουν τη 

δυνατότητα να επικοινωνούν με τους βουλευτές οι οποίοι είναι και 

αντιπρόσωποι τους.»26 Έχει τις εξής τρείς αρμοδιότητες:  

❖ Νομοθετική 

❖ Εποπτική 

❖ Δημοσιονομική 

Μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί από κοινού τη 

νομοθετική εξουσία, διότι εγκρίνουν τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, αποφασίζει 

για τα θέματα των διεθνών συμφωνιών και των διευρύνσεων της Ένωσης. Η 

δημοκρατική νομιμότητα της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ενισχύεται λόγω του ότι 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται από τους ίδιους τους πολίτες της Γηραιάς 

Ηπείρου.  

Η νομοθετική εξουσία του Κοινοβουλίου ενισχύθηκε σημαντικά από τις 

Συνθήκες του Άμστερνταμ, της Νίκαιας και της Λισαβόνας χάρη στη διαδικασία 

της συναπόφασης όπου το Κοινοβούλιο κατέχει ισότιμη θέση με αυτήν του 

Συμβουλίου και έχει την ίδια εξουσία όσον αφορά την έκδοση νομοθετικών 

πράξεων για όλους τους τομείς πολιτικής για τους οποίους είναι απαραίτητη 

ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 

αυξήθηκαν και οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ η 

«διαδικασία συναπόφασης» του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο μετονομάστηκε 

σε «συνήθη νομοθετική διαδικασία» και εξαπλώθηκε σε διάφορους νέους 

τομείς όπως είναι οι εσωτερικές υποθέσεις και η δικαιοσύνη. Συνεπώς 

μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

λειτουργεί ως μια Βουλή η οποία εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες, ενώ 

το Συμβούλιο εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ. 

26 Αθηνά Σιπητάνου, Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια Βίου Μάθηση Μια κριτικό-ερμηνευτική 

προσέγγιση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2005,σελ.65. 
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Επιπλέον το Κοινοβούλιο ασκεί  δημοκρατικό έλεγχο σε όλα τα θεσμικά όργανα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως επί της Επιτροπής καθώς έχει δικαίωμα να 

εκλέγει τον πρόεδρο της, ενώ μπορεί να καταθέσει και πρόταση μομφής 

υποχρεώνοντας την Επιτροπή σε παραίτηση. Τέλος, η Επιτροπή είναι 

υποχρεωμένη να λογοδοτεί πολιτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Σε συνεργασία με το Συμβούλιο κατέχει ίση αρμοδιότητα με το Συμβούλιο για 

την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ τον οποίο προτείνει η Επιτροπή. 

Διαθέτει μια επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου 

(COCOBU) η οποία και  παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και 

κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο αποφασίζει αν θα εγκρίνει την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού του προηγουμένου οικονομικού έτους. Έχει το δικαίωμα να 

απορρίψει τον προϋπολογισμό κάτι που έχει ήδη συμβεί αρκετές φορές στο 

παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να επηρεάσει τις πολιτικές 

αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Ωστόσο, ανασταλτικός παράγοντας της δημοκρατικής λειτουργίας είναι ο 

σχεδόν αποκλειστικά εποπτικός του ρόλος στη λειτουργία της ΕΕ. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει εξουσία ελέγχου στα έσοδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ταυτόχρονα γίνεται δέκτης ενστάσεων των κρατών μελών για τις 

εισφορές τους. Η απροθυμία των κρατών μελών να συνεισφέρουν στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ γίνεται αντιληπτή επιπλέον και από τη συνεχή πίεση 

των «καθαρών συνεισφερόντων» να αυξήσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια από τη 

στιγμή, ειδικά κάτω από δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες κάνουν τα 

κονδύλια απολύτως απαραίτητα στους «καθαρούς δικαιούχους». «Η εξουσία 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μηδενική τόσο επί του ύψους όσο και επί 

της φύσης των εσόδων. Τα έσοδα εξαρτώνται αποκλειστικά από τη βούληση 

των κρατών μελών.»27 

27 Guy Verhofstadt, Η ασθένεια τη Ευρώπης και η αναγέννηση του ευρωπαϊκού ιδανικού, Εκδόσεις 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθήνα 2016,  σελ. 249. 
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Ο χαρακτήρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέχει πολύ από τη λειτουργία 

ενός εθνικού κοινοβουλίου, καθώς ελέγχει μόνο τις πιστώσεις και τις δαπάνες 

αλλά όχι και τα έσοδα, δηλαδή δεν έχει αρμοδιότητα επί της ασκήσεως του πιο 

βασικού καθήκοντος μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Όμως γίνονται 

προσπάθειες ενδυνάμωσης του ρόλου του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει 

το δημοκρατικό έλλειμμα που ταλανίζει την ΕΕ. «Η ενδυνάμωση του ρόλου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η λειτουργία του ως οργάνου προώθησης και 

όχι απλά επικύρωσης πολιτικών, αποτελεί προϋπόθεση εκδημοκρατισμού της 

Ένωσης.»28 

28 Γιώργος Α. Βοσκόπουλος ,Ευρωπαϊκή  Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009 σ. 74. 

 



23 
 

 



24 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα από τα κύρια θεσμικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κεντρική θέση σε όλα τα επίπεδα λήψης 

αποφάσεων αλλά είναι και ένας από τους κύριους φορείς λήψης αποφάσεων 

μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ένωσης ως συνόλου. «Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι βρίσκεται στην καρδιά του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»29 

«Αποτελεί εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, προασπίζει τα συμφέροντα της και 

εν γένει αποτελεί θεματοφύλακα της έννομης τάξης πραγμάτων της 

Ένωσης.»30 

 

Η Επιτροπή διευκολύνει την ομαλή λειτουργία της Ένωσης με πολιτικές και 

διοικητικές δράσεις, έχοντας υπερεθνικό χαρακτήρα. Ένα σώμα τεχνοκρατών, 

που θέτει το πλαίσιο λειτουργίας των κρατών σύμφωνα με τα κοινοτικά 

απαιτούμενα σε μια σειρά τομέων. «Μέχρι τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η 

Επιτροπή, παρά τις υπερεθνικές της εξουσίες, μπορούσε με βάση τις εγγυήσεις 

θεσμικής ανεξαρτησίας της ίδιας και προσωπικής ανεξαρτησίας των μελών της 

να εξομοιωθεί με γραμματεία διεθνούς οργανισμού.»31 

 

 

29  Neil Nugent, Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2009, σ.213. 

30 Γιώργος Α. Βοσκόπουλος ,Ευρωπαϊκή  Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009 σ.54. 

31 Κ. Στεφάνου, Μ. Τσινισιζελης ,Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τόμος Α’ Ενοποιητική Δυναμική Δικαιοταξία-

Διακυβέρνηση, Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2006, σ.546. 
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Το Μάαστριχτ αποτέλεσε τα ορόσημο αύξησης των αρμοδιοτήτων της και 

λήψης ενός είδους ψήφου εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο. Λόγω του 

τρόπου που γίνεται ο διορισμός της διαθέτει τη μικρότερη δημοκρατική 

νομιμότητα σε σύγκριση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο. Κάθε πέντε χρόνια διορίζεται μια νέα ομάδα 28 επιτρόπων (ένας 

από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ), ενώ, ο υποψήφιος για τη θέση του προέδρου 

της Επιτροπής προτείνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία λαμβάνοντας υπόψη το 

αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών. Έτσι δίνεται στον πρόεδρο της Επιτροπής 

μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Επιτροπής 

εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πλειοψηφία των μελών που το 

απαρτίζουν (δηλαδή, με τουλάχιστον 376 από τις 751 ψήφους).  

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής επιλέγει τους επιτρόπους με βάση τις προτάσεις 

που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη. Στη συνέχεια, κάθε υποψήφιος θα πρέπει 

να παρουσιαστεί στην κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία και θα ψηφίσει εάν 

κρίνει κατάλληλο τον υποψήφιο. Οι επίτροποι διορίζονται από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο μετά την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Επιπλέον, προτείνει νομοθεσία, πολιτικές και προγράμματα δράσης και είναι 

υπεύθυνη για την υλοποίηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, διαχειρίζεται και υλοποιεί πολιτικές και τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης, επιβάλλει δίκαιο από κοινού με το Δικαστήριο, ενώ είναι επίσημος 

εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον υπόλοιπο κόσμο με μοναδική 

εξαίρεση τους τομείς της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 

ασφάλειας. Επίσης, «προστατεύει τα συμφέροντα της ΕΕ και των πολιτών της 

σε ζητήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε εθνικό 

επίπεδο, καθορίζει τις προτεραιότητες δαπανών της ΕΕ, από κοινού με το 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και εποπτεύει το πώς δαπανώνται τα χρήματα 

της ΕΕ, μέσω εξονυχιστικού ελέγχου που πραγματοποιεί το Ελεγκτικό 

Συνέδριο.»32   

32 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_el 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_el
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Η συνεργασία της με τους άλλους θεσμούς και τα κράτη μέλη διέπεται από την 

αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΣΕΕ. Δηλαδή 

«όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Ένωσης πρέπει να αναλαμβάνουν όλες τις 

απαραίτητες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Συνθήκες και να 

αποφεύγουν οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει την ομαλή λειτουργία της 

Ένωσης.»33 Επίσης έχει αποφασιστεί να προβαίνουν σε κοινές δηλώσεις οι 

θεσμικοί φορείς της Ένωσης, ώστε να εκπέμπονται ενιαία κοινοτικά μηνύματα, 

παρ’ όλα αυτά φαίνεται να επικρατεί θεσμικός ανταγωνισμός και να ασκείται 

κριτική από τους ευρωπαίους πολίτες για αδιαφανείς διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων. 

 

 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπως είναι ευρέως γνωστό ως το 

Συμβούλιο των Υπουργών, αποτελείται από υπουργούς των εθνικών 

κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ και είναι διακυβερνητικό όργανο. Η 

Προεδρία του Συμβουλίου ασκείται εκ περιτροπής από τα 28 κράτη μέλη της 

ΕΕ για έξι μήνες. Ουσιαστικά «αποτελεί ένα βήμα διαλόγου, όπου οι 

εκπρόσωποι των κυβερνήσεων μπορούν να προωθήσουν τα συμφέροντα τους 

αλλά και να καταλήξουν σε συμβιβασμούς.»34 Οι υπουργοί που συμμετέχουν 

στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου έχουν καθήκοντα σε ένα συγκεκριμένο τομέα 

ο οποίος συζητείται, έτσι για παράδειγμα όταν το Συμβούλιο συνεδριάζει για 

οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υποθέσεις θα πρέπει να παρευρίσκεται ο 

υπουργός οικονομικών κάθε κράτους μέλους. Υπάρχουν δέκα συνθέσεις του 

Συμβουλίου οι οποίες ορίζουν διάφορους τομείς, όπως: εξωτερικές υποθέσεις, 

γενικές υποθέσεις, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υποθέσεις, δικαιοσύνη 

και εσωτερικές υποθέσεις, απασχόληση, κοινωνική πολιτική, υγεία και 

καταναλωτές, ανταγωνιστικότητα, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια, 

περιβάλλον, αλιεία και γεωργία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός και αθλητισμός. 

33 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10125_el.htm 

34 Αθηνά Σιπητάνου, Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια Βίου Μάθηση Μια κριτικό-ερμηνευτική 

προσέγγιση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2005,σελ.54. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10125_el.htm
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Το Συμβούλιο της ΕΕ θεσπίζει τη νομοθεσία της ΕΕ από κοινού με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφότου έχει καταθέσει πρόταση η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Επιπλέον, συντονίζει τις πολιτικές των κρατών μελών σε 

συγκεκριμένους τομείς όπως, οι οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές, η 

παιδεία, ο πολιτισμός, η νεολαία και ο αθλητισμός, και η πολιτική 

απασχόλησης. Αναπτύσσει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας της ΕΕ βάσει κατευθυντήριων γραμμών τις οποίες καθορίζει το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επιπρόσθετα, συνάπτει διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της 

ΕΕ και άλλων χωρών ή διεθνών οργανισμών. Οι συμφωνίες που κάνει 

καλύπτουν διαφόρους τομείς όπως είναι, το εμπόριο, η συνεργασία, η 

ανάπτυξη κ.λπ. Τέλος, μια ακόμα αρμοδιότητα του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ από κοινού 

με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 

 

Οι εργασίες του Συμβουλίου προετοιμάζονται από την Επιτροπή Μόνιμων 

Αντιπροσώπων η οποία αποτελείται από μόνιμους αντιπροσώπους των 

κρατών μελών της Ένωσης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο Συμβούλιο 

απαιτούν ειδική πλειοψηφία εκτός από ορισμένες περιπτώσεις όπου οι 

Συνθήκες απαιτούν διαφορετική διαδικασία, έτσι για τη λήψη αποφάσεων 

χρειάζεται το 55% των κρατών μελών να ψηφίσει θετικά, δηλαδή τα 16 από τα 

28 κράτη ή διαφορετικά να αντιπροσωπεύει τα κράτη μέλη που 

αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπλέον, μέσω του Συμβουλίου δίνεται η δυνατότητα έμμεσης επιρροής στους 

πολίτες, καθώς δύνανται να εκλέξουν το κυβερνών κόμμα μέσω των εθνικών 

εκλογών και κατ’ επέκταση τα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στο 

Συμβούλιο των Υπουργών. Η έμμεση εμπλοκή των πολιτών προσδίδουν 

νομιμοποίηση στο Συμβούλιο και ενισχύει τη δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ.  

 

 

 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 



28 
 

Το Δικαστήριο της ΕΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1952 και «έχει ως 

αποστολή του την ομοιόμορφη τήρηση του κοινοτικού δικαίου, κατά την 

ερμηνεία και την εφαρμογή της Συνθήκης και των νομικών πράξεων που 

θεσπίζονται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή την Επιτροπή.»35  Είναι 

υπεύθυνο για την επίλυση νομικών διαφορών μεταξύ κρατών μελών, θεσμικών 

οργάνων της Ένωσης, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. 

 

«Αποτελείται από δύο σώματα, το Δικαστήριο, το οποίο ασχολείται με αιτήματα 

των εθνικών δικαστηρίων για έκδοση προδικαστικών αποφάσεων, με 

ορισμένες προσφυγές ακύρωσης και εφέσεις και από το Γενικό Δικαστήριο το 

οποίο εκδικάζει όλες τις προσφυγές ακύρωσης που ασκούνται από ιδιώτες, 

εταιρείες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από κράτη μέλη της ΕΕ.»36 Επίσης, 

υπάρχει ένα ακόμα Δικαστήριο το οποίο ονομάζεται το Δικαστήριο Δημόσιας 

Διοίκησης και ασχολείται με τι διαφορές της ΕΕ και των υπαλλήλων της. 

 

Το Δικαστήριο αποτελείται από 28 δικαστές, έναν από κάθε κράτος μέλος με 

σκοπό να αντιπροσωπεύονται όλα τα εθνικά νομικά συστήματα της ΕΕ, ενώ 

επικουρείται από 11 γενικούς εισαγγελείς. Το Γενικό Δικαστήριο διαθέτει 47 

δικαστές ενώ από το 2019 θα διαθέτει δύο από κάθε κράτος μέλος, σύνολο 56. 

Οι δικαστές διορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για περίοδο έξι 

ετών με δικαίωμα ανανέωσης της θητείας. Διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην 

διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με το να αποσαφηνίζει δυσνόητες 

νομικές διατάξεις οι οποίες προκύπτουν ενίοτε υπό το καθεστώς πίεσης 

επίτευξης συμφωνίας μεταξύ νομοθετικών λειτουργών ποικίλων αντιλήψεων 

και προασπιζόντων ποικίλα εθνικά συμφέροντα.  

35 Νίκος Μούσης Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010 σελ. 53. 

36 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_el 

 

Αναφορικά με τη συνεισφορά του στη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης, 

αναλαμβάνει να αποσαφηνίσει την πολύπλοκη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως εκ 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_el
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τούτου να συνεισφέρει αφενός στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

νόμων της Ένωσης και αφετέρου στην εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου 

και της διατήρησης της έννομης τάξης, χωρίς ανομοιογένειες στην εφαρμογή 

των νόμων. 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1998 με έδρα τη Φρανκφούρτη 

και είναι ένα από τα επίσημα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ο επίσημος θεσμός 

της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Ο κύριος ρόλος της είναι  η 

διαφύλαξη της αξίας του ευρώ και της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του 

ευρώ, ενώ είναι υπεύθυνη για τη χάραξη και την εφαρμογή της οικονομικής και 

νομισματικής πολιτικής της ΕΕ. Είναι ανεξάρτητο όργανο και μπορεί να προβεί 

σε αποφάσεις χωρίς να χρειάζεται υποδείξεις και έγκριση από άλλα όργανα της 

ΕΕ ή τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι το βασικό 

όργανο λήψης αποφάσεων και διαθέτει έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

και τους 19 διοικητές των  εθνικών κεντρικών τραπεζών των χωρών που 

βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ. Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον 

πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από 

τέσσερα ακόμα μέλη που επιλέγονται από τις κυβερνήσεις των χωρών της 

ευρωζώνης και έχουν θητεία με διάρκεια οκτώ έτη. Το Γενικό Συμβούλιο 

περιλαμβάνει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους διοικητές των 

28 εθνικών κεντρικών τραπεζών των χωρών που βρίσκονται στην ΕΕ. 

 

 Η λειτουργία της δεν επικουρεί τη δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ και ιδιαίτερα 

κατά την οικονομική κρίση εκλαμβάνεται ως ένας απρόσωπος γραφειοκράτης 

που καθορίζει ανεξέλεγκτα την κοινή αγορά και συμβάλει στη δημιουργία της 

Ευρώπης των δύο ταχυτήτων, Βορρά και Νότου. Καταλυτικό ρόλο στο 
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παραπάνω γεγονός διαδραματίζει η απουσία ελεγκτικού μηχανισμού που να 

επεμβαίνει στη λειτουργία της. 

 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ιδρύθηκε το 1977, είναι ένα ανεξάρτητο 

θεσμικό όργανο και έχει ως στόχο να ελέγχει τα οικονομικά ζητήματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φροντίζει για τα συμφέροντα των πολιτών των 

κρατών μελών. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχει αν τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης 

είναι νόμιμα και εάν γίνεται σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων. Επίσης 

βοηθά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην έγκριση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ καθώς υποβάλλει την ετήσια έκθεση για το 

προηγούμενο οικονομικό έτος. 

 

Τέλος, λειτουργεί ως συλλογικό όργανο και διαθέτει 28 μέλη, ένα από κάθε 

κράτος μέλος, «τα οποία διορίζονται από το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση 

με το Κοινοβούλιο, για εξαετή θητεία η οποία είναι ανανεώσιμη. Από τα μέλη 

αυτά επιλέγεται πρόεδρος για τριετή θητεία, επίσης ανανεώσιμη.»37 Ο 

επικουρικός του ρόλος στο Κοινοβούλιο, ενισχύει τη δημοκρατικότητα της ΕΕ. 

Οι εκθέσεις του οι οποίες δημοσιοποιούνται, αποτελούν μια από τις κυριότερες 

εκφάνσεις διαφάνειας της Ένωσης. 

 

 

37 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_el 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είναι ένα 

συμβουλευτικό όργανο και ιδρύθηκε το 1957. Απαρτίζεται από 350 μέλη από 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_el
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όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία διορίζονται από το Συμβούλιο της ΕΕ, ενώ 

η θητεία τους έχει διάρκεια τα πέντε έτη με δυνατότητα ανανέωσης. Παρέχει 

εμπειρογνωμοσύνη στα τρία μεγάλα θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ 

εκδίδει γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας για θέματα που θεωρεί ότι πρέπει να 

μελετηθούν. 

 

«Ένα από τα κύρια καθήκοντα της είναι να λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της ’’κοινωνίας των πολιτών’’.»38 Με τον τρόπο 

αυτό προωθεί τη συμμετοχική δημοκρατία στην ΕΕ. Τα μέλη της χωρίζονται 

στις ακόλουθες τρείς ομάδες, εργοδότες, εργαζόμενοι ή μισθωτοί και διάφορες 

δραστηριότητες όπως καταναλωτές, αγρότες, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.α. 

Όλες μαζί οι ομάδες αυτές δημιουργούν την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών 

και συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμφίβολα η ενίσχυση του ρόλου 

της ΕΟΚΕ θα συμβάλει στην ενίσχυση της δημοκρατικότητας της Ένωσης, 

καθώς θα προωθήσει τη συμμετοχή των πολιτών και των αιτημάτων τους, 

κάνοντας ταυτόχρονα ισχυρότερο τον ρόλο τους. 

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών 

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι επίσης ένα συμβουλευτικό όργανο και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ 

πρέπει να ζητούν τη γνώμη της κατά την κατάρτιση νομοθεσίας ιδιαίτερα όταν 

το θέμα της αφορά την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ιδρύθηκε το 

1994 και αποτελείται από εκπροσώπους των αρχών περιφερειακής ή τοπικής 

αυτοδιοίκησης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

38 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.el.home 

Τα μέλη της ΕτΠ είναι 350 και πρέπει να είναι εκλεγμένα στις περιφέρειες τους 

και να προτείνονται από τα κράτη μέλη. Διορίζονται από το Συμβούλιο και έχουν 

πενταετή θητεία. 

 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.el.home
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Η Επιτροπή των Περιφερειών δίνει τη δυνατότητα στις περιφέρειες της ΕΕ να 

συμμετέχουν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και να ελέγχει εάν υλοποιούνται 

οι τοπικές ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Επιπλέον, έχει 

το δικαίωμα να «εκφέρει γνώμη όταν θεωρεί ότι διακυβεύονται συγκεκριμένα 

περιφερειακά συμφέροντα, αλλά και σε θέματα του περιβάλλοντος, της 

παιδείας, του πολιτισμού, της δημόσιας υγείας.»39 

 

Θεωρείται ως ένας φορέας ο οποίος φέρνει πιο κοντά τους πολίτες στην ΕΕ 

καθώς τα μέλη της είναι εκλεγμένοι τοπικοί εκπρόσωποι οι οποίοι ζουν και 

εργάζονται στις περιφέρειες που εκπροσωπούν. Έτσι με τον τρόπο αυτό η 

Επιτροπή των Περιφερειών συμβάλλει στη μείωση του δημοκρατικού 

ελλείμματος και καθιστά την ΕΕ πιο δημοκρατική. 

 

 

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ή αλλιώς ο συνήγορος του πολίτη έχει το ρόλο 

του ενδιάμεσου μεσολαβητή μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των οργάνων ή άλλων υπηρεσιών της ΕΕ. Στις κύριες αρμοδιότητες του 

βρίσκεται η λήψη και η διερεύνηση καταγγελιών πολιτών, επιχειρήσεων, 

οργανισμών και ιδρυμάτων για την κακοδιοίκηση των οργάνων και οργανισμών 

της ΕΕ.  

 

39 Αθηνά Σιπητάνου, Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια Βίου Μάθηση Μια κριτικό-ερμηνευτική 

προσέγγιση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2005,σελ.70. 

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ιδρύθηκε το 1995 και εκλέγεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια θητεία που διαρκεί πέντε έτη η οποία είναι 

ανανεώσιμη.  «Διερευνά διάφορα είδη κακοδιοίκησης όπως: 

❖ αθέμιτες ενέργειες 
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❖ διακριτική μεταχείριση 

❖ κατάχρηση εξουσίας 

❖ απουσία ή άρνηση ενημέρωσης 

❖ αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 

❖ παράτυπες διαδικασίες.»40 

Στις αρμοδιότητες του βρίσκονται μόνο οι καταγγελίες που αφορούν σε όργανα 

και οργανισμούς της ΕΕ και όχι καταγγελίες που αφορούν εθνικές ή 

περιφερειακές αρχές ή οργανισμούς, ενώ είναι ένα όργανο που λειτουργεί 

ανεξάρτητα και αμερόληπτα καθώς δεν δέχεται υποδείξεις από τις κυβερνήσεις 

των κρατών μελών ή από οποιοδήποτε οργανισμό. Ο ρόλος του είναι μείζονος 

σημασίας για τη δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 

αποτελεί τον εγγυητή της έννομης τάξης στη διοίκηση της Ένωσης. Σημαντική 

είναι η δυνατότητα να απευθύνεται αμεσολάβητα στο πλέον δημοκρατικό 

θεσμικό όργανο, αυτό του Κοινοβουλίου. Η ανεξαρτησία του αποτελεί εχέγγυο 

δημοκρατικής διοίκησης της ΕΕ. 

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας υπογράφτηκε το 2007 αλλά τέθηκε σε ισχύ στις 17 

Δεκεμβρίου 2009. Έπειτα από τα δυο αρνητικά αποτελέσματα στα 

δημοψηφίσματα της Γαλλίας και της Ολλανδίας για τη Συνταγματική Συνθήκη 

και ουσιαστικά την άρνηση της ύπαρξης ενός συντάγματος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η Συνθήκη της Λισαβόνας θεωρήθηκε η συνέχεια της καθώς περιείχε 

πολλά σημαντικά στοιχεία της Συνταγματικής Συνθήκης. 

40 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-ombudsman_el 

 

Η πρώτη σημαντική μεταρρύθμιση της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι το 

γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έπαψε να έχει ισχύ καθώς ενσωματώθηκε 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον ενιαία νομική 

προσωπικότητα με την οποία διαπραγματεύεται, υπογράφει και εφαρμόζει όλες 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-ombudsman_el
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/union_legal_personality_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/union_legal_personality_el.htm
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τις εξωτερικές υποχρεώσεις, πολιτικές και δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν 

την εμπορική πολιτική, την ενίσχυση στην ανάπτυξη, την εκπροσώπηση σε 

τρίτες χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς και την εξωτερική πολιτική και 

άμυνας.»41 

 

Επιπλέον, ένας καίριος στόχος της νέας συνθήκης είναι η ΕΕ να είναι 

περισσότερο δημοκρατική και διαφανέστερη. Για το σκοπό αυτό 

δημιουργήθηκαν διατάξεις που ενισχύουν το ρόλο του Κοινοβουλίου και οι 

αρμοδιότητες του αυξήθηκαν και επεκτάθηκαν σε νέους τομείς όπως είναι η 

δικαιοσύνη, η ασφάλεια και οι εσωτερικές υποθέσεις, η γεωργία και η αλιεία. 

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ από κοινού με το Συμβούλιο έχουν 

ίσες εξουσίες για τη λήψη αποφάσεων για τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης. 

 

Η συνεισφορά της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ενίσχυση της δημοκρατίας 

στην ΕΕ φαίνεται από το γεγονός ότι «για πρώτη φορά ορίζονται τα 

δημοκρατικά θεμέλια της Ένωσης, τα οποία στηρίζονται σε τρεις αρχές: την 

αρχή της δημοκρατικής ισότητας, την αρχή της αντιπροσωπευτικής 

δημοκρατίας και την αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας.»42 

 

41 http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/5/?lang=gr&all=1&s=1&e=10 

42 http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/5/?lang=gr&all=1&s=1&e=10 

 

 

 

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στα εθνικά κοινοβούλια να έχουν μεγαλύτερη 

συμμετοχή στις εργασίες και στα δρώμενα της ΕΕ και σε συνδυασμό με τον 

ενισχυμένο ρόλο του Κοινοβουλίου προωθείται η δημοκρατία και η νομιμότητα 

της λειτουργίας της Ένωσης. Ειδικότερα, «προβλέπεται το δικαίωμα των 

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/5/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/5/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
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εθνικών Κοινοβουλίων να ενημερώνονται για τα υπό θέσπιση νομοθετικά μέτρα 

της Ένωσης στο χώρο της ελευθερίας, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και να 

μετέχουν στη διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών.»43 

 

Η πρωτοτυπία που εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας συνίσταται στο εάν 

ελέγχεται η τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. «Ο στόχος της είναι να 

εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατό πλησιέστερα στους 

πολίτες, και ότι διενεργούνται διαρκείς έλεγχοι ώστε να εξακριβώνεται ότι η 

δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι δικαιολογημένη υπό το φως των διαθέσιμων 

δυνατοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.»44 Με την εφαρμογή 

της παραπάνω καινοφανούς αρχής, ενισχύεται η διακυβερνητική λειτουργία της 

ΕΕ αλλά και η εθνική νομοθετική εξουσία. Η εμπλοκή της Ένωσης έγκειται μόνο 

σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των προβλεπόμενων δράσεων.  

 

Η αρχή της επικουρικότητας έρχεται σε συνάρτηση με την αρχή της 

αναλογικότητας, δηλαδή για την εκπλήρωση μιας δράσης εφαρμόζεται η 

λιγότερο επαχθής πολιτική και οι πολιτικές της ΕΕ δεν υπερβαίνουν τα 

απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. Έτσι και οι δύο αρχές 

αποσκοπούν στην επίτευξη αποτελεσματικότητας από πλευράς ΕΕ και την 

εφαρμογή αυτής στα κράτη μέλη. 

 

43 Β. Χριστιανός-Μ. Περάκης, Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013, σ.15. 

44 http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/subsidiarity.html?locale=el 

 

Επίσης, η Συνθήκη της Λισαβόνας προωθεί τη συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ 

στη λήψη αποφάσεων και τους βοηθά να έχουν ισχυρότερη φωνή χάρη στην 

πρωτοβουλία πολιτών. Η πρωτοβουλία πολιτών βοηθά στην καταπολέμηση 

του δημοκρατικού ελλείμματος και στην ενίσχυση της συμμετοχικής 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/subsidiarity.html?locale=el
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δημοκρατίας, διότι, εφόσον συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ 

από ένα σημαντικό αριθμό κρατών μελών μπορούν να καλέσουν την Επιτροπή 

να υποβάλει νέες προτάσεις πολιτικής. Η Συνθήκη της Λισαβόνας υπήρξε ένα 

αποφασιστικό βήμα προς τη Δημοκρατία, τουλάχιστον σε επίπεδο 

διακηρύξεων, φάνηκε ως μια κατανόηση του προβλήματος της αδιαφάνειας και 

της έλλειψης Δημοκρατίας και έδωσε βαρύτητα στην επεμβατική δυνατότητα 

των πολιτών. 

 

 

Σύγκρουση Θεσμικών Αρμοδιοτήτων 

Οι πολιτικές ως αποτέλεσμα δημοκρατικής διενέργειας έχουν καταστεί σχεδόν 

ανέφικτες καθώς το θεσμικό τρίγωνο Κοινοβουλίου -Επιτροπής -Συμβουλίου 

υπόκειται σε ένα είδος αυτό- ελέγχου. Αποφάσεις και οδηγίες της Επιτροπής 

περνούν από τον έλεγχο Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Μπορεί ο έλεγχος 

αυτός να αποτελούσε αρχικά δικλείδα νομιμοποίησης και δημοκρατικής 

λειτουργίας, ειδικότερα όμως μετά από την απόρριψη της Συνταγματικής 

Συνθήκης σε Γαλλία και Ολλανδία ο ρόλος της Επιτροπής αμφισβητήθηκε 

καθώς θεωρήθηκε ότι ως θεσμικό όργανο της Ένωσης δεν συνέβαλε στην 

επίλυση διαχρονικών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που 

ταλανίζουν τους Ευρωπαϊκούς λαούς. 

«Η ικανότητα ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των δαπανών που 

προτείνει το Συμβούλιο οδήγησε σε συγκρούσεις μεταξύ των δύο θεσμών με 

αφορμή κυρίως ‘’τις νομικές βάσεις αυτών των δαπανών’’.»45 

45 Γιώργος Α. Βοσκόπουλος ,Ευρωπαϊκή  Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009 σ.73. 

 

«Η ενδυνάμωση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η λειτουργία του 

ως οργάνου προώθησης και όχι απλά επικύρωσης πολιτικών, αποτελεί 

προϋπόθεση εκδημοκρατισμού της Ένωσης. Ουσιαστικά απαιτείται η 
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διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που να αναγνωρίζει δικαιοδοσίες, σε 

κάποιο βαθμό, ανάλογες με αυτές που διαθέτουν τα εθνικά κοινοβούλια.»46 

 

Η Ευρώπη έχει εξελιχθεί σε επωφελή -και ενίοτε επικερδή- «επιχείρηση» για 

πολιτικούς, ομάδες πίεσης και οργανωμένα συμφέροντα, καθώς και για όλους 

εκείνους που σε ολοένα και μεγαλύτερη έκταση επωφελούνται από τις παροχές 

των Ευρωπαϊκών θεσμών. Όλοι αυτοί μαζί δεν αποτελούν, ωστόσο, παρά 

μειοψηφία στην κοινωνία, την ίδια στιγμή που για το ευρύτερο κοινό το 

Ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα γίνεται ολοένα και λιγότερο ελκυστικό. «Μεγάλο 

μέρος της κοινής γνώμης θεωρεί ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε κάποια 

απόμακρα γραφεία, πίσω από κλειστές πόρτες, συχνά από άχρωμους και 

απρόσωπους τεχνοκράτες, με ελάχιστη διαφάνεια και ακόμη λιγότερη 

υποχρέωση των αρμοδίων που λογοδοτούν.»47 

 

 

 

46 Γιώργος Α. Βοσκόπουλος ,Ευρωπαϊκή  Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009,  σ. 74. 

47 Λουκάς Τσούκαλης, Ποια Ευρώπη; ,Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2004, σελ. 327. 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 3ο: Το Δημοκρατικό Έλλειμμα 

Ορισμός του δημοκρατικού ελλείμματος 
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Το δημοκρατικό έλλειμμα στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 

έλλειψη διαφάνειας κατά τη λήψη αποφάσεων από τους ευρωπαϊκούς 

θεσμικούς φορείς, αποτελούν διαχρονικά προβλήματα του sui generis 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η δομική σύσταση της Ένωσης δεν επέφερε 

μείωση στο πρόβλημα του δημοκρατικού ελλείμματος, τουναντίον τα τελευταία 

χρόνια το επιτείνει. Θεσμική πολυπλοκότητα, δια-θεσμικές συγκρούσεις, 

ενίσχυση των πολιτικών ελίτ και απομάκρυνση από τον πυρήνα της κοινωνίας 

συνέτειναν στην εξάπλωση των προαναφερθέντων προβλημάτων. Ενώ 

διαχρονικά η ΕΕ συνέβαλε αποφασιστικά στη «βελτίωση της δημοκρατίας όσον 

αφορά τις ατομικές ελευθερίες, ταυτόχρονα ωστόσο, δημιούργησε γκρίζες 

ζώνες στα πεδία της διαφάνειας, της λήψης αποφάσεων, εκπροσώπησης, 

συμμετοχικής δημοκρατίας και ουσιαστικά πολιτικής συμμετοχής.»48 

Μια σημαντική διαφοροποίηση της ΕΕ από τον τρόπο λειτουργίας και δομής 

ενός εθνικού κράτους είναι ότι στην ΕΕ δεν διαδραματίζει κάποιο ρόλο το 

ζωτικής σημασίας για όλες τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες διττό σχήμα 

κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, αλλά ούτε και αποφασίζουν οι πολίτες άμεσα 

ή έμμεσα για την εκλογή ή την καθαίρεση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι «στο πλαίσιο της Ένωσης η 

πολιτική βούληση και η λήψη αποφάσεων δεν έχουν πανευρωπαϊκό  

χαρακτήρα.»49 Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι μια από τις ρίζες του 

προβλήματος του δημοκρατικού ελλείμματος είναι ότι «η εκτελεστική εξουσία 

της Ένωσης δεν εκλέγεται από τους πολίτες της Ευρώπης ή από εκλεγμένους 

αντιπροσώπους τους, αλλά διορίζεται από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών 

μελών.»50 

48 Γιώργος Α. Βοσκόπουλος ,Ευρωπαϊκή  Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009 σελ.38. 

49 Manfred G. Schmidt, Θεωρίες της Δημοκρατίας, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σελ.484. 

50 Manfred G. Schmidt, Θεωρίες της Δημοκρατίας, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σελ.487.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η επωδός των ευρωπαϊκών λαών για 

αποφάσεις για αυτούς, μακριά από αυτούς νοηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό. 

Διορισμένες πολιτικές ελίτ λαμβάνουν αποφάσεις για εκατομμύρια ανθρώπους 
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πίσω από κλειστές πόρτες και χωρίς ανταπόκριση στις πραγματικές κοινωνικές 

ανάγκες. 

 

«Η οικονομική ολοκλήρωση της ΕΕ οδήγησε στη μετάβαση ουσιαστικών 

αρμοδιοτήτων από το κράτος στα όργανα της Ένωσης, κάτι που αφαίρεσε από 

τη λαϊκή κυριαρχία το περιεχόμενο για να το παραδώσει στα θεσμικά όργανα, 

χωρίς να εξασφαλίζει τον δημοκρατικό έλεγχο των τελευταίων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ είναι η μια πλευρά του νομίσματος. 

Η άλλη του πλευρά είναι οι δημοκρατικές εκπτώσεις στα ίδια τα κράτη μέλη. Η 

καθόλου ουδέτερη πολιτικά και οικονομικά τεχνοκρατική διαχείριση του μετά-

εθνικού επιπέδου αντικαθιστά τη δημοκρατική διαχείριση στο επίπεδο των 

κρατών μελών.»51 Αναμφίβολα η τεχνοκρατική επίλυση ζητημάτων, και 

ιδιαιτέρως αυτών που έχουν κοινωνική υφή, δημιουργεί χάσμα ανάμεσα σε 

πολίτες και πολιτικές ηγεσίες. 

 

Ο εξ αρχής ανασταλτικός παράγοντας της απουσίας ενός ενιαίου δήμου-

κοινότητας, είναι καθοριστικός και για την απροθυμία των ευρωπαϊκών λαών 

να εμπιστευτούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και τη μη εξάπλωση της 

ολοκλήρωσης. Συνεπώς, «η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση παραμένει ένα πολιτικό 

σχέδιο εν εξελίξει, χωρίς ένα καταληκτικό σημείο.»52 «Ο όρος δημοκρατικό 

έλλειμμα αναφέρεται ‘’στο κενό ανάμεσα στη δημοκρατική πρακτική στη θεωρία 

και στην πράξη’’ και παραπέμπει στο δημόσιο διάλογο για το βαθμό στον οποίο 

η ΕΕ λειτουργεί δημοκρατικά.»53 

51 Σταύρος Τομπάζος, Ευρώπη Ποια Ευρώπη; Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εναλλακτικές πολιτικές, Εκδόσεις 

Πολύτροπον, Αθήνα 2008, σελ. 89. 

52 Andrew Glencross, Η Πολιτική Της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 2015,σελ.417. 

53 Γιώργος Α. Βοσκόπουλος ,Ευρωπαϊκή  Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009 ,σελ.29. 

Επιπλέον, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να ενισχυθεί η άποψη ότι 

«τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεών  τους 
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στερούνται δημοκρατικής νομιμότητας και ότι φαίνονται απρόσιτα στον πολίτη, 

εξαιτίας της πολυπλοκότητάς τους.»54 

 

Το δημοκρατικό έλλειμμα στην πορεία των χρόνων 

«Βάσει των αρχικών Συνθηκών, το Συμβούλιο ήταν η μόνη νομοθετική εξουσία 

στην Κοινότητα και αυτός ήταν ο κύριος λόγος για το τότε δημοκρατικό έλλειμμα 

της Κοινότητας.»55 Επίσης δείγμα ότι προϋπήρχε το δημοκρατικό έλλειμμα ήταν 

και οι δυσκολίες επικύρωσης της Συνθήκης του Μάαστριχτ λόγω «αρνητικής 

στάσης μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού η οποία καταγράφηκε σε σχετικές 

δημοσκοπήσεις στα περισσότερα κράτη μέλη και κατέδειξαν το μέγεθος του 

δημοκρατικού ελλείμματος της Κοινότητας αλλά και την ανάγκη αναζήτησης 

μιας ευρείας στήριξης του συνολικού εγχειρήματος από τους Ευρωπαίους 

πολίτες.»56 «Υπήρξε έντονη κριτική για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ καθώς 

αποτέλεσε προϊόν του γραφειοκρατικού ελιτισμού και δημιουργήθηκε ερήμην 

της κοινωνίας. Όπως αναφέρει ο Π. Ιωακειμίδης ‘’ο αποφασιστικός ρόλος και η 

συμβολή στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων ανήκει στις ομάδες 

των τεχνοκρατών, των εμπειρογνωμόνων και των διπλωματών που 

χειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις των διακυβερνητικών διασκέψεων στις 

πρωτεύουσες των κρατών μελών.’’ ενώ ‘’ο ρόλος των εκλεγμένων πολιτικών 

ελίτ (υπουργών, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων) υπήρξε περιορισμένος’’ 

και θεωρήθηκε ως ‘’εντελώς ανύπαρκτη η συμβολή των εθνικών κοινοβουλίων 

και των οργανωμένων κοινωνικών ομάδων’’.»57 

54 http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/democratic_deficit.html?locale=el 

55 Νίκος Μούσης, Η Ευρωπαϊκή Ένωση με ή χωρίς Σύνταγμα: απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 2006, σελ.73. 

56 Γεώργιος Κ. Πασιάς, Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση Θεσμικός Λόγος Και Εκπαιδευτική Πολιτική (1950-1999), 

GUTENBERG, Αθήνα 2006, σελ.128. 

57 Γεώργιος Κ. Πασιάς, Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση Θεσμικός Λόγος Και Εκπαιδευτική Πολιτική (1950-1999), 

GUTENBERG, Αθήνα 2006, σελ. 129. 

Ας μην ξεχνάμε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση προέκυψε από Συνθήκες οι οποίες 

συμφωνήθηκαν με σύννομο τρόπο από εκπροσώπους δημοκρατικά 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/democratic_deficit.html?locale=el
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νομιμοποιημένων κυβερνήσεων και νομιμοποιήθηκαν ως προς τη λαϊκή 

κυριαρχία μέσω της συμφωνίας των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών. 

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης και της επέκτασης της ΕΕ το δημοκρατικό 

περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε ουσιαστικότερο. Σε αυτό 

συνέβαλαν η άμεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1979, η 

αναβάθμιση του Κοινοβουλίου μέσω της αναθεώρησης των Συνθηκών του 

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (1986), του Μάαστριχτ (1992) και του Άμστερνταμ 

(1997). Ενώ σε ότι αφορά σημαντικές λειτουργίες, όπως ο διορισμός και ο 

έλεγχος της Επιτροπής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταστεί ‘’τουλάχιστον 

ισότιμο’’ των εθνικών κοινοβουλίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ελέγχου 

και διαφάνειας δεν υστερεί σε τίποτα από τα κράτη μέλη.»58 Βεβαίως κάποιες 

από τις παραπάνω προσπάθειες εκδημοκρατισμού σε μεγάλο βαθμό 

παρέμειναν σε επίπεδο διακηρύξεων και αναφοράς στις Συνθήκες και δεν 

απέκτησαν άμεση εφαρμογή στη λειτουργία της Ένωσης και κατ’ επέκταση στη 

ζωή του Ευρωπαίου πολίτη, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της 

ΕΕ και την πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

 

«Κάτι που ανέκαθεν επέτεινε το δημοκρατικό έλλειμμα εντός Ένωσης είναι η 

αντιπαράθεση μεταξύ των τάσεων υπερεθνικού και διακυβερνητικού σκέλους 

της ΕΕ.»59 Ανατρέχοντας στο παρελθόν, τότε που ακόμα μια ένωση κρατών 

αποτελούσε σκέψη και όραμα υπήρχαν πολιτικοί ηγέτες των επικεφαλής 

χωρών που εναντιώνονταν στον υπερεθνικό χαρακτήρα της όποιας 

μελλοντικής ένωσης. Ο συγκεκριμένος δυισμός αποτελεί τροχοπέδη στην 

επέκταση της ενοποίησης και στην ομοσπονδοποίηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και δεν επιτρέπει τη δημιουργία του πλαισίου εκείνου που θα επιτρέψει 

την πιο εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας εντός της.  

 

58 Manfred G. Schmidt, Θεωρίες της Δημοκρατίας, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σελ.479. 

59  Andreas Staab ,THE EUROPEAN UNION EXPLAINED, Institutions. Actors. Global Impact, Indiana University 

Press, Bloomington Indianapolis 2008, σελ.65. 

Εσχάτως, «η ιδεολογική αποστεοποίση του ευρωπαϊκού οράματος και η μη 

κοινή συναντίληψη για τα κοινά οφέλη από τη δημιουργία ενός 
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εξισορροπημένου διεθνούς πολιτικού στίβου δεν επιτρέπει μια ουσιαστική, όχι 

κατ’ ανάγκη υπερεθνικής μορφής, στρατηγική σύμπραξη των Ευρωπαίων. Η 

υπερκάλυψη σημαντικών ιδεαλιστικών πτυχών  της ενοποιητικής διαδικασίας 

από διαχειριστικές ανάγκες και δημοσιονομικές αναγκαιότητες περιορίζει το 

εύρος της δυναμικής της διαδικασίας ολοκλήρωσης.»60 

Μια υπερεθνικού τύπου τάση που άτυπα επικράτησε τη δεκαετία του 1980 

επιτάχυνε τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, μεταθέτοντας εξουσίες 

και αρμοδιότητες από το εθνικό κράτος στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και κυρίως 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Ωστόσο η Ευρωπαϊκή ενοποίηση 

πραγματοποιείται μονόπλευρα, δια μέσου της οικονομικής ολοκλήρωσης, 

χωρίς να συνοδεύεται από μια παράλληλη και εξίσου ταχεία πολιτική 

ολοκλήρωση.»61 

 

Η λειτουργία των θεσμών της ΕΕ και το δημοκρατικό έλλειμμα 

«Στα πλαίσια της παρούσας κρίσης διαφαίνεται η μετεξέλιξη της Ένωσης σε 

ένα οικοδόμημα ήπιου και θεσμοθετημένου πειθαναγκασμού. Στο παρελθόν η 

έννοια αφορούσε τη χρήση στρατιωτικής ισχύος. Η δημιουργία θεσμών στα 

πλαίσια της ΕΕ αποτελεί μια σημαντική διεργασία ενίσχυσης της κοινής δράσης 

των κρατών μελών. Αποτέλεσε τη Λυδία Λίθο μιας πρωτόγνωρης διαδικασίας 

εθελούσιας ολοκλήρωσης, θεσμικής διάδρασης και διαμόρφωσης μιας 

συναντίληψης για το κοινό μέλλον και την ουσιαστική επίδειξη αλληλεγγύης.»62 

60 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Εκφάνσεις ισχύος, αλληλόδραση και 

το ζήτημα της παγκόσμιας ηγεμονίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2012, σελ.44. 

61 Σταύρος Τομπάζος, Ευρώπη ποια Ευρώπη; Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εναλλακτικές πολιτικές, Εκδόσεις 

Πολύτροπον, Αθήνα 2008, σελ.84. 

62 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Εκφάνσεις ισχύος, αλληλόδραση και 

το ζήτημα της παγκόσμιας ηγεμονίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2012, σελ.89. 

 

«Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η ΕΕ μπορεί με βάση τη λειτουργία των 

θεσμών της και τον τρόπο αντίληψης της ενοποιητικής διαδικασίας από τις 



43 
 

ηγεσίες των κρατών μελών να είναι πράγματι δημοκρατική. Η μεταφορά 

αρμοδιοτήτων από τα εθνικά κέντρα λήψης αποφάσεων σε θεσμικά όργανα της 

ΕΕ δημιουργεί εκ των πραγμάτων συνθήκες δημοκρατικού ελλείμματος, αφού 

περιορίζεται η δυνατότητα άμεσης εμπλοκής των συλλογικοτήτων σε 

διαδικασία λήψης αποφάσεων.»63 

 

Η μεταφορά αρμοδιοτήτων δεν θα αποτελούσε πρόβλημα δημοκρατικότητας, 

αν η ενοποιητική διαδικασία προχωρούσε προς μια ομοσπονδοποίηση και 

δημιουργία μιας υπερεθνικής κυβέρνησης, μετατοπίζοντας το κέντρο λήψης 

αποφάσεων πέρα από τις τοπικές κυβερνήσεις. Η πολιτική ενοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να βαδίζει με βήμα σημειωτόν μέχρι και σήμερα. 

Επίσης, «η τελεολογική ασάφεια της ενοποιητικής διαδικασίας δεν επιτρέπει εκ 

του ασφαλούς την οριοθέτηση οροφής στην ικανότητα της Ένωσης να 

ενσωματώνει αποτελεσματικά και δημιουργικά νέα μέλη και να διαμορφώνει 

ένα συμπαγές δημοκρατικό οικοδόμημα.»64 

Ενώ «η Συνθήκη της ΕΕ και η ΟΝΕ οδήγησαν σε ουσιαστική απώλεια της 

εθνικής κυριαρχίας των μελών της ζώνης του ευρώ (που μεταβίβασαν τη 

νομισματική πολιτική τους σε μια υπερεθνική ευρωπαϊκή αρχή, την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα), καμία ποιοτική πρόοδος δεν πραγματοποιήθηκε σε 

πολιτικό επίπεδο.»65 

 

63 Γιώργος Α. Βοσκόπουλος ,Ευρωπαϊκή  Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009 ,σελ.36. 

64 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Εκφάνσεις ισχύος, αλληλόδραση και 

το ζήτημα της παγκόσμιας ηγεμονίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2012, σελ.26. 

65 Σταύρος Τομπάζος, Ευρώπη ποια Ευρώπη; Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εναλλακτικές πολιτικές, Εκδόσεις 

Πολύτροπον, Αθήνα 2008, σελ. 85. 

 

Γίνεται αντιληπτό ότι όσο υπάρχει χάσμα στη διαδικασία ολοκλήρωσης 

πολιτικής και οικονομικής ενοποίησης, τόσο θα διαφαίνεται δημοκρατικό 

έλλειμμα στον πολιτικό τομέα και έλλειψη αποτελεσματικότητας των 
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καθοριζόμενων στόχων. «Η δημοκρατία αφορά κυρίως τη λογοδοσία της 

εξουσίας απέναντι στο λαό, στο όνομα του οποίου ασκείται. Ωστόσο, η ΕΕ 

συνιστά ένα δημοκρατικό σύστημα που δεν περιλαμβάνει μόνο ένα λαό αλλά 

ένα πλήθος λαών στο όνομα των οποίων ασκείται η εξουσία.»66 

 

«Το δημοκρατικό έλλειμμα είναι γνωστό ως το πρόβλημα μη ύπαρξης ενός 

ευρωπαϊκού λαού/δήμου. Αυτό το ζήτημα αφορά το πόσο απαραίτητη είναι η 

αίσθηση ενός λαού για τη δημοκρατία και κατά πόσο η έλλειψη αισθήματος της 

ευρωπαϊκής ενότητας είναι εμπόδιο για τη δημοκρατία στην Ένωση.»67 

 

«Μια σειρά αξιολογήσεων επισημαίνουν το πρόβλημα του δημοκρατικού 

ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ‘’Η ΕΕ δεν μπορεί να λειτουργήσει 

δημοκρατικά καθώς δεν διαθέτει μιας κοινότητα επικοινωνίας, εμπειρίας και 

μνήμης. Δεν διαθέτει ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, πολιτικούς ηγέτες 

πανευρωπαϊκής αποδοχής, μια συνταγματική τάξη πραγμάτων, δεν συνιστά 

έναν ενιαίο ευρωπαϊκό δήμο αλλά πολλαπλούς δήμους’’ που διαμορφώθηκαν 

σε διαφορετικές συνθήκες με διαφορετικές αξίες και προτεραιότητες.»68 Αυτές 

οι ετερόκλητες καταβολές των Ευρωπαϊκών λαών είναι που κάνουν την ενιαία 

θέσπιση πολιτικών απαραίτητη. 

66 Andrew Glencross, Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 2015,σελ.416. 

67 Andrew Glencross, Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 2015,σελ.416. 

68 Γιώργος Α. Βοσκόπουλος ,Ευρωπαϊκή  Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009 ,σελ.38. 

 

 

 

«Ένας μακροπρόθεσμος στόχος για τη βελτίωση της ποιότητας της 

δημοκρατίας στην Ένωση είναι η ανάπτυξη πανευρωπαϊκών πολιτικών 
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κομμάτων, καθώς αποτελούν ζωτικό συστατικό της δημοκρατικής πολιτικής και 

προσφέρουν στους πολίτες την επιλογή μεταξύ εναλλακτικών 

προσωπικοτήτων και πολιτικών ως προς τη διακυβέρνηση. Η ανάπτυξη των 

διεθνικών κομμάτων στην ΕΕ θα είναι μια θετική κίνηση για τη δημοκρατία, 

επειδή θα κάνει το σύστημα της ΕΕ να ανταποκρίνεται περισσότερο στις 

προτιμήσεις των πολιτών.»69 

 

Η δημοκρατική λειτουργία των θεσμών της Ένωσης είναι απαραίτητη και για 

κοινωνικούς λόγους καθώς συμβάλλει στην εμπέδωση της συνοχής στον 

κοινωνικό ιστό της ποικιλόμορφης και πολυπολιτισμικής  Ευρώπης. Η 

λειτουργία των θεσμών υπέρ των πολιτών του καθιστά ενεργό κομμάτι της 

Ένωσης και τονώνει το συνεκτικό δεσμό ανάμεσα τους. Ένας θεσμός εκτός 

από το εθνικό κράτος και την Ένωση στο σύνολο της λειτουργεί για τους πολίτες 

και τις ανάγκες τους.  

 

 «Είναι μείζον ζήτημα έννοιες όπως η δημοκρατία να εντάσσουν τον 

κρατικογενή νοηματικό τους πυρήνα στην Ενωσιακή διαδικασία, λαμβάνοντας 

όμως υπόψη τις ιστορικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες της Ευρωπαϊκής 

Ηπείρου.»70 «Η Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία συνδέει κράτη που το καθένα τους έχει 

διαφορετική ιστορία, διαφορετική εθνική φυσιογνωμία, ενδεχομένως 

διαφορετική θρησκεία, κατά κανόνα διαφορετική γλώσσα.»71  

 

69 Andrew Glencross, Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 2015,σελ.430. 

70  Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Η έννοια της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Εκδόσεις Πόλις, 2007, σελ.72. 

71 Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Η έννοια της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Εκδόσεις Πόλις, 2007, σελ 79. 

 

Η ΕΕ μέσω της λειτουργίας των θεσμών της επεδίωξε την σύγκλιση και συνοχή 

των ετερόκλητων κρατών μελών κατά κύριο λόγο μέσω τεχνοκρατικών 

προσεγγίσεων. «Πρέπει να αναπτυχθεί μια δημοκρατική διάσταση ώστε να 
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επιτευχθεί μια απαραίτητη <<δημιουργική ένταση>> ανάμεσα στη δημοκρατική 

και την τεχνοκρατική διάσταση της Ευρώπης.»72 Είναι αναγκαίο για τη σημερινή 

λειτουργία της Ένωσης, το μέλλον της και τη συνέχιση της ολοκλήρωσης οι 

Ευρωπαίοι πολίτες να εμπεδώσουν τη δημοκρατικότητα και 

αποτελεσματικότητα των Ευρωπαϊκών θεσμών, να εμβαθύνουν σε αυτές και εν 

τέλει να καθιερωθούν στις συνειδήσεις τους ως σύμφυτες πτυχές της 

λειτουργίας της Ένωσης. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παύει να έχει απόλυτη 

ανάγκη οργανωτικών σχημάτων που θα συντονίζουν και θα εκφράζουν την 

πολιτική βούληση του Ευρωπαίου πολίτη».73 

 

«Η πολιτικοποίηση των ενωσιακών θεσμών με τη δραστηριοποίηση των 

Ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι ουσιαστικός όρος αντιμετώπισης του 

όποιου ελλείμματος δημοκρατίας χαρακτηρίζει τη λειτουργία του ενωσιακού 

θεσμικού συστήματος.»74 Ένας τρόπος εξάλειψης του ελλείμματος θα 

μπορούσε να έγκειται στον τρόπο λήψης αποφάσεων και στην ευδιάκριτη 

διάκριση εξουσιών. Ένας ανοιχτός τρόπος χάραξης πολιτικής με δημόσια 

διαβούλευση, πολιτική ζύμωση και ευρείες συναινέσεις θα επαναπροσδιόριζε 

τον όρο της δημοκρατίας εντός της Ένωσης και θα ερχόταν εγγύτερα και στις 

ιδρυτικές διακηρύξεις της αλλά και στα κελεύσματα ευρέων τμημάτων της 

κοινωνίας. «Με λίγα λόγια ο πολίτης ζητάει μια σαφή, διαφανή, αποτελεσματική, 

δημοκρατική, κοινοτική πολιτική η οποία θα συντελέσει σε μια Ευρώπη που θα 

δείχνει την κατεύθυνση για τη μελλοντική πορεία του κόσμου.»75 

72 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η συμβολή του στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, Επιμέλεια Σωτήρης Ντάλης, 

Εκδόσεις Παπαζήση , Αθήνα 2002, σελ.13. 

73 Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Η έννοια της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Εκδόσεις Πόλις, 2007, σελ.150. 

74 Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Η έννοια της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Εκδόσεις Πόλις, 2007, σελ.152. 

75 Γιώργος Α. Βοσκόπουλος ,Ευρωπαϊκή  Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009 ,σελ.33. 

Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα στην διαθεσμική συγκρότηση που 

χρήζουν εκδημοκρατισμού και σε επίπεδο δομής και σε επίπεδο λειτουργίας. 

«Αυτό το επίπεδο διακυβέρνησης το οποίο στοχεύει να αντιμετωπίσει 

οργανωτικές και διαχειριστικές αδυναμίες των ίδιων των κρατών μελών παράγει 
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νέα προβλήματα ή αναπαράγει υφιστάμενες αδυναμίες των κρατών μελών σε 

ένα διευρυμένο επίπεδο εντός του οποίου οι αποφάσεις λαμβάνονται από μη 

υπόλογα πολιτικά πρόσωπα ή θεσμικά όργανα.»76  «Η δομή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής πρέπει να εκδημοκρατιστεί, γιατί ο τεχνοκρατικός χαρακτήρας της 

συμβάλει στην αποξένωση της από τους πολίτες των κρατών μελών. Φαίνεται 

να παίζει το ρόλο μιας κυβέρνησης της Ένωσης, που δεν έχει πλήρη 

δημοκρατική νομιμοποίηση γιατί οι Επίτροποι, δεν εκλέγονται, αλλά ορίζονται 

από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Η λύση αυτού του προβλήματος θα 

ήταν η εκλογή των μελών της Επιτροπής απευθείας από τους πολίτες των 

κρατών μελών σε διευρυμένες ευρωπαϊκές εκλογές.»77 

 

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με έναν από τους βασικούς πυλώνες δημοκρατίας 

της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Παρά την ιδιότητα του ως οργάνου 

εκπροσώπησης των λαών, θεωρείται σε γενικές γραμμές ότι βρίσκεται μακριά 

από τους πολίτες και ότι τα εθνικά κοινοβούλια είναι οι μόνοι γνήσιοι εκφραστές 

της λαϊκής βούλησης.»78 Η μετάβαση αρμοδιοτήτων από το εθνικό κράτος σε 

υπερεθνικό, ενωσιακό επίπεδο δεν επαρκεί για την ύπαρξη μιας ουσιαστικής 

δημοκρατικής νομιμοποίησης στο κοινοτικό θεσμικό σύστημα. «Η απουσία μιας 

συλλογικής ταυτότητας και ενός λόγου-φορέα μιας πραγματικά ενωσιακής 

πολιτικής αντιπαράθεσης αντιστάθμισε την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σε ένα Κοινοβούλιο ισοδύναμο των εθνικών.»79  

76 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Εκφάνσεις ισχύος, αλληλόδραση και 

το ζήτημα της παγκόσμιας ηγεμονίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2012, σελ.37-38. 

77 Νίκος Μούσης Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010 σελ.63-64. 

78 Κ. Στεφάνου, Μ. Τσινισιζελης ,Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τόμος Α’ Ενοποιητική Δυναμική Δικαιοταξία-

Διακυβέρνηση, Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2006, σελ.536. 

79 Manfred G. Schmidt, Θεωρίες της Δημοκρατίας, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σελ.488. 

Στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων της Ένωσης βρίσκονται οι πολιτικές ελίτ 

και εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας των κρατών μελών και της ΕΕ. 

Συνεπώς οι πολίτες της Ευρώπης ακόμα και συγκροτημένοι σε οργανωμένες 

μορφές, όπως τα κοινωνικά κινήματα, αδυνατούν να παρέμβουν αποφασιστικά 
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στη χάραξη πολιτικής και αρκούνται περιοριζόμενοι σε ψηφίσματα, 

διαμαρτυρίες και αναποτελεσματικές παρεμβάσεις. 

 

Και σε επίπεδο Συνθηκών η Ένωση προσπάθησε να συμβάλει στην εξάλειψη 

του δημοκρατικού ελλείμματος. Η Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας αναφέρει ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ολοκλήρωση στο πλαίσιο της 

Ένωσης. Συμβάλουν στη δημιουργία της ευρωπαϊκής συνείδησης και στην 

έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης. Σήμερα γίνεται 

ευρύτερα γνωστό ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν 

κατ’ όνομα. Πρόκειται στην ουσία για χαλαρούς πολιτικούς σχηματισμούς-

συνομοσπονδίες εθνικών κομμάτων. Άρα και η ταύτιση των πολιτών με αυτά 

είναι αντιστοίχως χαλαρή και αδυνατούν να λειτουργήσουν ως φορείς 

κοινωνικών αιτημάτων και ως μέσα προώθησης και εκπλήρωσης τους.  

 

Η επιρροή των πολιτών παραμένει έμμεση για δύο λόγους. Αφενός για την 

αδυναμία των κομμάτων να εκπροσωπήσουν τους πολίτες ουσιαστικά και 

αφετέρου στην αδυναμία του Κοινοβουλίου να παρέμβει στη χάραξη πολιτικής. 

Επιπλέον, «έχοντας περιορισμένες αρμοδιότητες σε ζητήματα οικονομικής και 

κοινωνικής πολιτικής, το σύστημα της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε 

ορισμένες από τις απαιτήσεις που έχουν οι πολίτες.»80 Το ζήτημα της πολιτικής 

βούλησης είναι μείζονος σημασίας καθώς η ύπαρξη της σημαίνει αυτόματα και 

προσέγγιση εξεύρεσης λύσης.  

 

80 Andrew Glencross, Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 2015,σελ.423. 

 

Πιο συγκεκριμένα, όταν πρόκειται για την οικονομική ολοκλήρωση, που 

αποκαθιστά το κέρδος, οι ευρωπαϊκές ελίτ σημειώνουν εδώ και δύο δεκαετίες 

τη μια επιτυχία μετά την άλλη. «Όταν όμως πρόκειται για την πολιτική 

ολοκλήρωση, ακριβώς επειδή προϋποθέτει αμοιβαίες υποχωρήσεις και 



49 
 

συναινέσεις, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.»81 Η έλλειψη βούλησης και 

απροθυμίας συναίνεσης συμβάλουν κι αυτά με τη σειρά τους στην απουσία 

δημοκρατικότητας στη ΕΕ.  

 

«Ο όρος ‘’δημοκρατικό έλλειμμα’’ έχει χρησιμοποιηθεί και ως μέσο απόρριψης 

πολιτικών επιλογών των ηγεσιών και θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Το 

πρόβλημα νομιμοποίησης των πολιτικών της ΕΕ αποτελεί διαχρονικά ένα 

προσδιοριστικό χαρακτηριστικό του πλαισίου λειτουργίας της Ένωσης.»82 

 

Στην απόρριψη του τρόπου λειτουργίας της Ένωσης συνέβαλε και η 

προαναφερθείσα πολυμορφία σε πολλά επίπεδα η οποία υφίσταται στην 

Ευρωπαϊκή Ήπειρο, καθώς η ΕΕ δεν κατάφερε να επιλύσει μέσω καίριων 

παρεμβάσεων και αποτελεσματικότητας. Το αίσθημα της ελευθερίας και της 

ασφάλειας που κυριαρχεί εντός της Ηπείρου δεν επαρκεί ώστε να 

αποκαταστήσει τη δημοκρατικότητα των θεσμών στα μάτια των πολιτών. 

«Αφού ο Ευρωπαϊκός λαός δεν είναι δυνατό να συγκροτηθεί κατ’ εικόνα και 

ομοίωση της συγκρότησης των εθνικών λαών, δεν είναι δυνατό να συγκροτηθεί 

παρά στη βάση κοινών και θεσμικά κατοχυρωμένων αξιών.»83  

 

81 Σταύρος Τομπάζος, Ευρώπη ποια Ευρώπη; Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εναλλακτικές πολιτικές, Εκδόσεις 

Πολύτροπον, Αθήνα 2008, σελ.87. 

82 Γιώργος Α. Βοσκόπουλος ,Ευρωπαϊκή  Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009 ,σελ.31. 

83 Σταύρος Τομπάζος, Ευρώπη ποια  Ευρώπη; Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εναλλακτικές πολιτικές, Εκδόσεις 

Πολύτροπον, Αθήνα 2008, σελ.133-134. 

 

«Οι αντιλήψεις περί δημοκρατίας και δημοκρατικης διακυβέρνησης διαφέρουν, 

γεγονός που παραπέμπει σε μη ταυτόσημα αξιακά συστήματα και διαφορετική 

ικανότητα θεσμικής προσαρμογής σε νέα δεδομένα στα πεδία διακυβέρνησης, 

διεθνούς δράσης και χρήσης στρατιωτικής ισχύος.»84 
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Προκειμένου να μειωθούν τα φαινόμενα του δημοκρατικού ελλείμματος και της 

αδιαφάνειας και «η ευρωπαϊκή ενοποίηση να υπερβεί την πολιτική στασιμότητα 

στην οποία περιήλθε θα πρέπει να βασιστεί σε άλλες κοινωνικές δυνάμεις οι 

οποίες επιθυμούν μια πραγματική πολιτική ενοποίηση προκειμένου να 

τιθασεύσουν τον <<ανόθευτο ανταγωνισμό>>, δηλαδή του κοινωνικού 

ντάμπινγκ και την κοινωνική οπισθοδρόμηση που επιφέρει.»85 

 

Ένας απ’ τους κύριους λόγους της παρουσίας του ζωτικού προβλήματος του 

δημοκρατικού ελλείμματος είναι οι δια-θεσμικές δυσαναλογίες. «Σε αυτό 

συμβάλει και ένα κενό ισχύος που παρατηρείται στη λειτουργία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό προκύπτει από τη νομοθετική εξουσία, που 

μεταφέρθηκε στην ΕΕ, η οποία μοιράζεται και σε άλλα θεσμικά όργανα. Το 

Κοινοβούλιο δεν μπορεί να νομοθετήσει αυτοβούλως.»86 Ως συνέπεια της 

έλλειψης ισχύος του Κοινοβουλίου παρατηρείται «η Επιτροπή και η ΕΚΤ να 

παίρνουν αποφάσεις καθοριστικής σημασίας για την καθημερινή ζωή των 

πολιτών της ΕΕ, χωρίς οι τελευταίοι να είναι σε θέση να κατευθύνουν και να 

ελέγχουν αυτές τις αποφάσεις διαμέσου δημοκρατικών διαδικασιών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.»87  

84 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Εκφάνσεις ισχύος, αλληλόδραση και 

το ζήτημα της παγκόσμιας ηγεμονίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2012, σελ.105. 

85 Σταύρος Τομπάζος, Ευρώπη ποια Ευρώπη; Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εναλλακτικές πολιτικές, Εκδόσεις 

Πολύτροπον, Αθήνα 2008, σελ.131. 

86 Andreas Staab ,THE EUROPEAN UNION EXPLAINED, Institutions. Actors. Global Impact, Indiana University 

Press, Bloomington Indianapolis 2008, σελ.64. 

87 Σταύρος Τομπάζος, Ευρώπη ποια Ευρώπη; Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εναλλακτικές πολιτικές, Εκδόσεις 

Πολύτροπον, Αθήνα 2008, σελ.88-89. 

Οι κοινωνικές περιστάσεις της εποχής επιβάλλουν αποτελεσματικές λύσεις. 

Λύσεις οι οποίες θα είναι αποτέλεσμα διαφανών διαδικασιών και με λειτουργία 

πλειοψηφικής και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για 

να απαντήσει στα παραπάνω ευρωπαϊκά κοινωνικά κελεύσματα προτίμησε να 

ενισχύσει τη θεσμική δομή της. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένας 
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γραφειοκρατικός λαβύρινθος, ένας θεσμικός Λεβιάθαν, ο οποίος αναπόφευκτα 

δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Μπορεί το δημοκρατικό πολίτευμα να μην 

έχει αδιέξοδα αλλά σίγουρα ο <<ανόθευτος ανταγωνισμός>> των θεσμών, η 

πολυπλοκότητα των Συνθηκών και η όλο και πιο έντονη παρουσία των 

πολιτικών ελίτ καθιστά την ευρωπαϊκή δημοκρατία αναποτελεσματική και 

κοινωνικά μη αντιπροσωπευτική.  

 

Γλαφυρή αποτύπωση των παραπάνω ήταν «οι αντιθέσεις που καταγράφηκαν 

κατά τη διαδικασία επικύρωσης της Συνθήκης της ΕΕ από τα κράτη μέλη, 

θεωρήθηκε ως μια πράξη αντίδρασης από την πλευρά των ευρωπαίων 

πολιτών απέναντι και στην απουσία της κοινωνικής διάστασης από το 

γενικότερο πρότυπο της ενοποίησης, η οποία κινήθηκε στο πλαίσιο της 

νεοφιλελεύθερης αντίληψης για την οικονομία της αγοράς.»88 

 

«Η Ένωση κινδυνεύει να μετεξελιχτεί σε έναν απρόσωπο, διαχειριστικής υφής 

γραφειοκρατικό δαίδαλο αποκομμένο από τις ευρωπαϊκές συλλογικότητες.»89 

Κάτι το οποίο είναι φυσικό επακόλουθο εφόσον σε περίοδο οικονομικής και 

κοινωνικής κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προέβλεπε, αλλά επόταν των 

εξελίξεων.  

 

 

88 Γεώργιος Κ. Πασιάς, Ευρωπαϊκή  Ένωση και Εκπαίδευση Θεσμικός Λόγος και Εκπαιδευτική Πολιτική (1950-1999), 

GUTENBERG, Αθήνα 2006, σελ.128. 

89 Γιώργος Α. Βοσκόπουλος ,Ευρωπαϊκή  Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009 ,σελ.22. 

Ακόμα η Ένωση «διαθέτει επιπλέον πολύπλοκα πλουραλιστικά πολιτικά δίκτυα 

τα οποία λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τα διάφορα συμφέροντα, 

καθώς και διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις στις οποίες οι εκπρόσωποι 

δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων λαμβάνουν μέρος, διαθέτοντας εξουσία 

άσκησης βέτο.»90 
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Η πολιτική ολοκλήρωση της Ευρώπης προϋποθέτει ποιοτικά άλματα και όχι 

απλώς συσσωρευμένα μικρά βήματα. Η πολιτική καθυστέρηση της ΕΕ είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με το λεγόμενο δημοκρατικό έλλειμμα της. «Στον 

οικονομικό τομέα το ποιοτικό άλμα έγινε με την κατάργηση της νομισματικής 

κυριαρχίας των κρατών μελών της ΟΝΕ.»91 Στο πολιτικό σκέλος δεν έχει γίνει 

ούτε λειτουργικά κάποιο άλμα ποιοτικό, ούτε προς την κατεύθυνση της 

προσέγγισης των πολιτών.  

«Δεν υπάρχει ούτε ένας μηχανισμός για τη συγκέντρωση των προτιμήσεων των 

πολιτών (π.χ. πανευρωπαϊκό δημοψήφισμα), ούτε ένα ολοκληρωμένο 

κομματικό σύστημα.»92 Το κομματικό σύστημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της δημοκρατικής λειτουργίας και αυτό συνομολογείται από «το άρθρο 191 της 

Συνθήκης της ΕΚ ο θεσμός του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος είναι 

θεμελιώδης για τη δημοκρατική ποιότητα της Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας. Το 

γεγονός ότι υπολειτουργούν οι υπάρχοντες ευρωπαϊκοί κομματικοί σχηματισμοί 

συνιστά ενίσχυση του ελλείμματος δημοκρατίας.»93 

 

 

 

90 Manfred G. Schmidt, Θεωρίες της Δημοκρατίας, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σελ.481-482. 

91 Σταύρος Τομπάζος, Ευρώπη ποια Ευρώπη; Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εναλλακτικές πολιτικές, Εκδόσεις 

Πολύτροπον, Αθήνα 2008, σελ.88. 

92 Andrew Glencross, Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 2015,σελ.418. 

93 Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Η έννοια της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Εκδόσεις Πόλις, 2007, σελ.147-

148. 

 

 

Υποστηρικτές και αμφισβητίες του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος 

Η πρόσφατη οικονομική κρίση δημιούργησε μη αναμενόμενες συνέπειες στο 

Ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Διαφορετικές τάσεις δημιουργήθηκαν ανάμεσα στους 

πολίτες, με τις φωνές αμφισβήτησης της Ένωσης να αυξάνονται όπως και οι 

φωνές εναντίον των πολιτικών ελίτ και των υφιστάμενων πολιτικών επιλογών 
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της ΕΕ. Η αντιμετώπιση της κρίσης κρίθηκε αναποτελεσματική, η χρησιμότητα 

της ένωσης κρατών τέθηκε εν αμφιβόλω και οι διακυβερνητικές τάσεις στις 

διάφορες χώρες, σε μορφή αντί-ευρωπαϊστών, επέφεραν άνοδο ακραίων 

πολιτικών ομάδων και αύξησαν τη ζήτηση για δημοψηφίσματα για παραμονή ή 

μη στην ΕΕ. Σε περιπτώσεις όπως αυτή όπου ένας υπερεθνικός οργανισμός 

όπως η ΕΕ αδυνατεί να παρουσιάσει αποτελέσματα, είναι εύλογο οι πολέμιοι 

της να απαιτούν εθνικές περιχαρακώσεις και να τονίζουν την ανάγκη 

επικράτησης εθνικής ταυτότητας. Βεβαίως η σημερινή περίσταση ήταν αφορμή 

για το ξέσπασμα των αντί-ευρωπαϊστών, καθώς το έδαφος ήταν πρόσφορο 

από προηγούμενα κιόλας χρόνια. 

 

 

«Η ολοκλήρωση της δημοκρατίας προϋποθέτει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη 

δημοκρατική λειτουργία ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, ακριβώς όπως ο 

πλήρης έλεγχος της εθνικής εξουσίας προϋποθέτει εθνικά πολιτικά κόμματα.»94 

Δηλαδή οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν ανάλογη πολιτική λειτουργία της ΕΕ με 

τα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει:  

❖ Στενότερη συνεργασία των εθνικών ηγεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

❖ Ουσιαστικό ρόλο των κομμάτων στη λειτουργία της ΕΕ 

❖ Ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

❖ Δημοκρατικό έλεγχο των ευρωπαϊκών αποφάσεων 

❖ Διαφάνεια-δημόσιο διάλογο-ενημέρωση 

94 Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Η έννοια της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Εκδόσεις Πόλις, 2007, σελ.102. 

 

«Ο Hugo Klein αναφέρει ότι ‘’ο δυισμός του νομιμοποιητικού συστήματος της 

ΕΕ (διττός χαρακτήρας της ΕΕ ως Ένωσης και κρατών και πολιτών 

οργανωμένων σε λαούς) δεν δημιουργεί ευνοϊκούς όρους για τη δράση 

ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων’’.»95 Επιπλέον η έλλειψη των παραπάνω 

συνοψίζεται στο φαινόμενο του δημοκρατικού ελλείμματος και ενισχύει τις 

απόψεις των πολέμιων της ΕΕ για επιστροφή στα εθνικά κράτη. Φαινόμενα 
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όπως το Brexit καταδεικνύουν την απογοήτευση των λαών και την απόσταση 

που υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς και τα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. 

 

Ευρωσκεπτικισμός 

«Οι Ευρωσκεπτικιστές χρησιμοποιούν τις αδυναμίες δημοκρατικής διαχείρισης 

ζητημάτων που άπτονται της δημόσιας σφαίρας, προκειμένου να 

υπερκαλύψουν ή να υποτιμήσουν τα οφέλη της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης.»96 Εφόσον το πολιτικό σκέλος της ολοκλήρωσης δεν έχει 

τελεστεί σε επίπεδο που θα θεωρείτο μια πάγια πραγματικότητα της ΕΕ, 

εγείρονται ζητήματα αναγκαιότητας και επάρκειας της σε σχέση με ένα εθνικό 

κράτος. Οι φωνές για λιγότερη Ευρώπη εκκίνησαν το 2005 με την απόρριψη 

της Συνταγματικής Συνθήκης σε Γαλλία και Ολλανδία και φτάνουν στο σήμερα 

με τα δημοψηφίσματα εξόδου από την ΕΕ. Στο μεσοδιάστημα, οι αιτήσεις των 

πολιτών για περισσότερη δημοκρατία υποτιμήθηκαν και επιχειρήθηκε να δοθεί 

λύση μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας και όλο και πιο περίπλοκων 

νομοθεσιών στο όνομα μιας πιο ανοικτής και συμμετοχικής Ευρώπης. Ο νέο-

προστατευτισμός που προκύπτει τα τελευταία χρόνια, έχει να κάνει με το 

αίσθημα ασφάλειας εντός των εθνικών συνόρων και την αποφυγή περαιτέρω 

εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας σε υπερεθνικούς οργανισμούς. Επιπλέον, 

δημιουργείται ένας δυισμός ανάμεσα σε εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα των 

πολιτών. 

95  Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Η έννοια της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Εκδόσεις Πόλις, 2007, σελ.148. 

96 Γιώργος Α. Βοσκόπουλος ,Ευρωπαϊκή  Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009 ,σελ.31. 

Είναι εμφανές ότι οι κοινωνικές και οικονομικές δυσχερείς περιστάσεις 

αυξάνουν τις εθνικιστικές τάσεις των επιμέρους κρατών. Η πρόσφατη 

προσφυγική κρίση ενίσχυσε τα αιτήματα για προστασία των εθνικών συνόρων 

ακόμα και για υγειονομικούς λόγους. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, αυτό 

των χωρών της «Βίζενγκραντ», οι οποίες έβαλαν τις εθνικές προτεραιότητες 

υπεράνω των συνομολογημένων ευρωπαϊκών αρχών.  Όσο η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση και ομοσπονδοποίηση  θα μοιάζει ουτοπική, τόσο οι εθνικές 

ταυτότητες θα ενισχύονται και οι πολίτες θα αποστασιοποιούνται από την ΕΕ. 
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Σίγουρα η εθνική ταυτότητα δε δύναται να εξαλειφθεί πλήρως, αλλά δύναται να 

συνυπάρχει με την ευρωπαϊκή, ακόμα και αν υπάρξει ευρωπαϊκή ομοσπονδία. 

 

Η διαστρέβλωση του ιδρυτικού φεντεραλιστικού σχεδίου για την Ευρώπη, 

οδήγησε στη σημερινή Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων, σύμφωνα με τους 

αμφισβητίες της Ένωσης. Οι συγκεκριμένοι, αναπαράγοντας τις ιδέες 

Μοράβτσικ, θεωρούν απαραίτητο η εθνική κυριαρχία να μείνει ανέπαφη. Οι 

απαιτήσεις τους ενισχύονται από την υπάρχουσα κατάσταση της Ένωσης. 

Είναι αναντίρρητο ότι υπάρχει ανάγκη αποτελεσματικότητας, συμμετοχής και 

ουσιαστικά επαναπροσδιορισμού της διαδικασίας ολοκλήρωσης σε ένα 

περισσότερο ανθρωποκεντρικό και συμμετοχικό πλαίσιο. «Η μη διεξαγωγή 

δημοψηφισμάτων για καταλυτικής σημασίας ζητήματα που αφορούν το μέλλον 

και την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών καταδεικνύει την απροθυμία 

των πολιτικών ελίτ να καταστήσουν τους πολίτες συμμέτοχους, 

συνδιαμορφωτές και κοινωνούς της διαδικασίας ολοκλήρωσης.»97 « Υπό το 

βάρος εσωτερικών αντιφάσεων και μειωμένης αποτελεσματικότητας στο πεδίο 

της διεθνούς πολιτικής, τίθενται διλλήματα όσον αφορά τον προσανατολισμό 

της Ένωσης, την a priori ικανότητά της να επιλύσει πιο αποτελεσματικά 

ζητήματα πολιτικής και κοινωνικής υφής που άπτονται της δημόσιας 

σφαίρας.»98 

97 Γιώργος Α. Βοσκόπουλος ,Ευρωπαϊκή  Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009 ,σελ.34. 

98 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Εκφάνσεις ισχύος, αλληλόδραση και 

το ζήτημα της παγκόσμιας ηγεμονίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2012, σελ.29. 

Brexit και ακροδεξιά κινήματα 

Ενδεικτικό γεγονός της περιρρέουσας αρνητικής ατμόσφαιρας που επικρατεί 

ανάμεσα στους ευρωπαίους πολίτες για τη λειτουργία της Ένωσης, είναι η 

αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ μέσω δημοψηφίσματος. Το 

λεγόμενο Brexit, έθεσε για πρώτη φορά τόσο έντονα το στίγμα της αμφιβολίας 

και εν συνεχεία της αβεβαιότητας για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Το 

προειδοποιητικό μήνυμα είχε ηχήσει από την απόρριψη της Συνταγματικής 

Συνθήκης σε Ολλανδία και Γαλλία το 2005. Παρά το γεγονός ότι η Μ. Βρετανία 
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δεν ανήκει στον στενό πυρήνα της νομισματικής Ένωσης, η αποχώρηση της 

προκαλεί τριγμούς στα ευρωπαϊκά στεγανά, ειδικότερα αν συνυπολογιστεί η 

επικρατούσα άποψη ανάμεσα στους Βρετανούς ότι η παρουσία της χώρας τους  

στην Ένωση δεν επέφερε θετικές αλλαγές στην οικονομική τους κατάσταση. Η 

πραγματιστική προσέγγιση από πλευράς Μεγάλης Βρετανίας να μην 

προσχωρήσει στη νομισματική Ένωση, την κάνει να μη σχετίζεται άμεσα με τις 

εξελίξεις των άλλων κρατών της ζώνης του ευρώ αλλά εγείρει ερωτήματα, σε 

κάποιες περιπτώσεις και αιτήματα αλλαγής,  για τη βιωσιμότητα του ενιαίου 

νομίσματος και κατ’ επέκταση όλης της Ένωσης. Οι παραπάνω αντιδράσεις με 

αφορμή οικονομικά ζητήματα έρχονται να συμπληρώσουν τις φωνές τόσο για 

τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ, όσο και για τη δημιουργία της Ευρώπης των δύο 

ταχυτήτων. 

Ένα βασικό ζητούμενο για τη συνέχεια της Ένωσης, είναι η συνοχή των κρατών 

μελών της. Η αποσχιστική τάση της Μεγάλης Βρετανίας αντικατοπτρίζει το 

κοινό αίσθημα πολιτών σε διάφορες χώρες της Ένωσης. Τα αισθήματα που 

φαίνεται να κυριαρχούν είναι αυτά, του χάσματος υπό διεύρυνση ανάμεσα σε 

κοινωνικές  ομάδες και ολόκληρες χώρες πολλές φορές, της αδιαφάνειας που 

χαρακτηρίζει τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ, της αναποτελεσματικότητας που 

διαφαίνεται σε κάθε συγκύρια, με τελευταία και χαρακτηριστική αυτή των 

μεγάλων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη και της απαξίωσης των 

πολιτικών ελίτ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, το brexit 

αναδεικνύει την άνοδο των λαϊκιστικών κινημάτων που επιζητούν την 

περιχαράκωση των χωρών πίσω από τα εθνικά τους σύνορα και αντιμάχονται 

κάθε μορφής διακρατική συνεργασία, διατρανώνοντας με αυτό τον τρόπο την 

αντίθεση τους στην παγκοσμιοποίηση και στις συνέπειες που αυτή επέφερε. 

Είναι δεδομένο, ότι η κρίση που διέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και κρίση 

αξιών, καθώς το αξιακό σύστημα που χαρακτήριζε τις ιδρυτικές της διακηρύξεις 

υποχώρησε. Οι αξίες της ειρηνικής διαβίωσης στην Ευρώπη και η έλλειψη 

πολεμικής εμπλοκής, έχουν χάσει το έρεισμα τους στην κοινωνία, σε αντίθεση 

με τις οικονομικές αξίες, οι οποίες έχουν έλθει στο προσκήνιο. 

Η άνοδος ακροδεξιών και λαϊκιστικών κινημάτων,  φέρνει στην επιφάνεια τον 

κατακερματισμό των παραδοσιακών πολιτικών συστημάτων σε ολόκληρη της 

Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αναμφίβολα, η έντονη αμφισβήτηση τους και εν τέλει ο 
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κατακερματισμός τους εκκίνησαν με αφορμή την σχοινοτενή οικονομική κρίση 

που ταλανίζει τους ευρωπαίους πολίτες και ειδικότερα τα χαμηλότερα 

κοινωνικά στρώματα. Επιπλέον, οι ξενοφοβικές απόψεις των ακροδεξιών 

κινημάτων έρχονται σε ταύτιση με την άποψη πολλών ευρωπαίων πολιτών, 

καθώς η μη εξεύρεση άμεσης και αποτελεσματικής λύσης για το προσφυγικό 

ζήτημα ενέτεινε το αίσθημα αποδοκιμασίας τους για την ΕΕ και τις πολιτικές 

ελίτ. Έτσι, τα ακροδεξιά κινήματα εμφανίζονται ως κύριοι εκφραστές των 

αισθημάτων μεγάλης μάζας πολιτών. Η άνοδος των παραπάνω κινημάτων 

συνδέεται και με ένα άλλο ζήτημα, οντολογικό. Αυτό είναι, «η διαδικασία βίαιης 

μετάβασης της Ευρώπης σε ένα λιγότερο συναινετικό μοντέλο 

διακυβέρνησης»99.   

 

«Η οικονομική κρίση απέσυρε τον μανδύα της ευμάρειας και ιδιαίτερα στην 

πλούσια Δυτική Ευρώπη τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα δεν κατόρθωσαν  

να επιτύχουν κοινωνίες ισότητας, ούτε άνοδο του βιοτικού επίπεδου κάποιων 

κοινωνικών ομάδων»100. Ένας συνδυασμός οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτικών αιτιών οδήγησαν στην άνοδο της άκρας Δεξιάς στην Ευρώπη, με 

συνέπεια αρχικά την πόλωση ενάντια στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και εν 

συνεχεία τις όλο και αυξανόμενες αποσχιστικές τάσεις χωρών από την ΕΕ.  

99 http://www.presspublica.gr/marin-le-pen-ta-senaria-ke-togalliko-biliardo/ 

100http://www.tovima.gr/world/article/?aid=799261 

 

Σαφώς, κορωνίδα όλων των αιτιών είναι μη δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας 

της Ένωσης, που έδωσε το έναυσμα σε ακραίες ομάδες να εκφράσουν τις 

φανατικές και μισαλλόδοξες απόψεις τους και να αντιπροσωπεύσουν μεγάλα 

τμήματα των απογοητευμένων με την ΕΕ, κοινωνικών ομάδων.    

 

 

Υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

http://www.presspublica.gr/marin-le-pen-ta-senaria-ke-togalliko-biliardo/
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=799261
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Η έλλειψη δημοκρατικότητας είναι πια εμπεδωμένη ως γεγονός ακόμα και 

στους υπέρμαχους της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Άλλωστε «ένας απ’ τους 

ρόλους του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία είναι εκείνος του πολίτη του 

εθνικού κράτους, που νομιμοποιεί την εθνική πολιτειακή του ηγεσία κατά τη 

σύμπραξη της ως μέλους του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 

συμπράττοντας έτσι δια του κράτους του στις ενωσιακές 

αποφάσεις.»101Συνεπώς το ευρωπαϊκό sui generis εγχείρημα δεν στερείται 

λαϊκής νομιμοποίησης, αντιθέτως η συμμετοχή των πολιτών έστω και εμμέσως 

είναι πολύ σημαντική και για την πορεία της ολοκλήρωσης αλλά και για την 

υπερεθνική μετάβαση των εθνικών πολιτικών (policies).  

 

Επιπροσθέτως, «έχουν κι άλλη έμμεση επιρροή, μέσω της εκλογής του 

κόμματος το οποίο σχηματίζει την εθνική κυβέρνηση, η οποία συμμετέχει στη 

λήψη των αποφάσεων από το Συμβούλιο των Υπουργών.»102«Υπάρχει και 

άμεσης μορφής συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στη δημοκρατική 

διαδικασία. Αυτή λαμβάνει χώρα δια της εκλογής των βουλευτών, οι οποίοι τους 

εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»103 

101  Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Η έννοια της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Εκδόσεις Πόλις, 2007, σελ.97. 

102 Νίκος Μούσης Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010 σελ.167. 

103 Νίκος Μούσης Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010 σελ.167. 

 

Βεβαίως «οι Ευρωπαϊστές αναγνωρίζουν τα πολυεπίπεδα προβλήματα 

δημοκρατικής διακυβέρνησης της ΕΕ και επιδιώκουν τη βελτίωση τρόπου 

λήψης αποφάσεων, τη διαφάνεια αλλά και την ενίσχυση του ρόλου των 

Ευρωπαίων πολιτών μέσω του θεσμικού και παρεμβατικού ρόλου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»104 «Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν σχεδόν την ίδια 

επιρροή στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού δικαίου όπως και στη διαμόρφωση 

του εθνικού δικαίου.»105 
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Εξάλλου είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να αποσαφηνιστεί το ζήτημα της εθνικής 

και της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η έξαρση του εθνικισμού στην Ευρώπη οδηγεί 

σε παρερμηνείες σχετικά με την παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Το ίδιο 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχοντας την αίσθηση του ελλείμματος δημοκρατίας 

και στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης ανέφερε ότι «πρέπει να καταστεί σαφές 

ότι η ιθαγένεια της Ένωσης προσφέρει στους πολίτες μας επιπλέον δικαιώματα 

και προστασία χωρίς επ’ ουδενί να αντικαθιστά την εθνική τους ιθαγένεια.»106 

 

Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρεμβαίνει άσκοπα στις εθνικές πολιτικές 

των κρατών μελών, ούτε ζητά ασύστολα συνεχείς εκχωρήσεις εθνικής 

κυριαρχίας. Οι αρμοδιότητες αμφοτέρων Ένωσης και κρατών μελών είναι 

ξεκάθαρα καθορισμένες από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και διέπονται από την 

αρχή της επικουρικότητας. Η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης 

δεν υποκαθιστά τη λειτουργία των εθνικών κυβερνήσεων, ούτε είναι δυνατό να 

τις αντικαταστήσουν. Η λειτουργία τους έγκειται στην αντιπροσώπευση των 

λαών των κρατών μελών, ειδικότερα μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

104 Γιώργος Α. Βοσκόπουλος ,Ευρωπαϊκή  Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009 ,σελ.31. 

105 Νίκος Μούσης, Η Ευρωπαϊκή Ένωση με ή χωρίς Σύνταγμα: απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 2006, σελ.74. 

106 Γεώργιος Κ. Πασιάς, Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση Θεσμικός Λόγος και Εκπαιδευτική Πολιτική (1950-1999), 

GUTENBERG, Αθήνα 2006, σελ. 130. 

Επιπλέον «η Ένωση έχει επιτύχει έναν βαθμό δημοκρατικής λογοδοσίας που 

δεν υπάρχει σε κανένα άλλο διεθνή οργανισμό. Κανένας άλλος διεθνής 

οργανισμός δε διαθέτει έναν άμεσα εκλεγμένο διεθνικό νομοθέτη με τις 

αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε συνδυασμό με το νομοθετικό 

μονοπώλιο της Επιτροπής, οδηγούμαστε σε ένα υπερεθνικό σύστημα 

διακυβέρνησης, στο οποίο οι εισροές των εθνικών κυβερνήσεων υπόκεινται σε 

εξαιρετικούς ελέγχους και ισορροπίες.»107 
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Παρ’ όλη την κριτική για έλλειψη δημοκρατικότητας στην Ένωση είναι αποδεκτό 

ότι τουλάχιστον σε επίπεδο Συνθηκών επιδιώκεται εκδημοκρατισμός. «Οι 

περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού από το Συμβούλιο, που 

αντιπροσωπεύει τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις των χωρών της 

Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αντιπροσωπεύει άμεσα τους 

πολίτες.»108 Ας μην ξεχνάμε ότι η ΕΕ αποτελεί μια ένωση-σύμπραξη κρατών με 

σκοπό την ευημερία και την ασφάλεια των πολιτών. Η καταβολή της ΕΕ επαρκεί 

ώστε να καταδείξει τον δημοκρατικό της χαρακτήρα παρ’ όλες τις τυχόν 

δημοκρατικές δυσλειτουργίες. 

 

 

 

107 Andrew Glencross, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ, Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 

2015,σελ.425. 

108 Νίκος Μούσης Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010 σελ.167. 

 

 

 

 

Το δημοκρατικό έλλειμμα στην πράξη 

Σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις εξάγεται το συμπέρασμα ότι όντως 

η ΕΕ διατρέχει τον κίνδυνο αλλοίωσης του χαρακτήρα της. Αναπτύσσει 

δυσανάλογα το γραφειοκρατικό της σκέλος έναντι του πολιτικού και του 

δημοκρατικού της. «Αν και οι αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας είναι 

παρούσες στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, οι αρχές αυτές δεν γίνονται αντιληπτές 

ως ένα θεμελιώδες συστατικό της δομής, αλλά ως ένα περισσότερο τυπικό 

παρά ουσιαστικό χαρακτηριστικό.»109 Εκτός της απουσίας του δημόσιου 

διαλόγου, υπάρχει και απουσία ενημέρωσης γεγονός που αντικατοπτρίζεται 
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στην αδιαφορία των πολιτών για τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα αλλά και για τις 

Ευρωεκλογές. Είναι βασική έλλειψη, η απουσία της κοινωνικής διάστασης από 

την καθημερινότητα της ΕΕ. Οι οικονομικές επιδιώξεις μπορεί να είναι άκρως 

σημαντικές για την καθημερινότητα των πολιτών αλλά δεν μπορούν να 

υποκαταστήσουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης για περαιτέρω ενωσιακή 

διαδικασία, για  δημοκρατία και αποτελεσματικότητα στις κοινωνικές πολιτικές. 

 

«Στο πλαίσιο της νομικής διαδικασίας, οι αρμοδιότητες πρότασης και λήψης 

αποφάσεων είναι ξεχωριστές και διαμοιρασμένες στο Συμβούλιο των 

Υπουργών και στην Επιτροπή, στην οποία η ιδέα της υπερεθνικότητας 

‘’θεσμοποιείται ως ιδιαίτερη γραφειοκρατική πρωτοβουλία και 

συντονισμός’’.»110 Βεβαίως, η έλλειψη δημοκρατικότητας δεν πρέπει να 

αποδοθεί μόνο στις διαθεσμικές δυσλειτουργίες ή σε δομικές αστοχίες της 

Ένωσης αλλά θα πρέπει να αποδοθεί και στις πολιτικές ηγεσίες οι οποίες  

καθορίζουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές κατευθύνσεις. «Το δημοκρατικό έλλειμμα 

επιφέρει και περαιτέρω συνέπειες, όπως η έλλειψη συγκατάθεσης(ενίσχυση 

πρακτικών ενισχυμένης πλειοψηφίας), έλλειμμα σε επίπεδο απόδοσης 

ευθυνών(λειτουργία Επιτροπής και ΕΚΤ), έλλειψη προστασίας(αδυναμίες 

κοινωνικής πολιτικής).»111 

109 Γιώργος Α. Βοσκόπουλος ,Ευρωπαϊκή  Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009 ,σελ.30. 

110 Manfred G. Schmidt, Θεωρίες της Δημοκρατίας, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σελ.487. 

111 Βλ. Γ. Βοσκόπουλος, ο., π., σ.30. 

Κεφάλαιο 4ο: Εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμμετοχή των 

νέων 

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο 

αντιπροσωπεύει μια πραγματική πανευρωπαϊκή πλειοψηφία. Παρατηρείται 

όμως ότι οι Ευρωεκλογές αδυνατούν να ενθουσιάσουν τους ψηφοφόρους. Ενώ 

οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν αυξηθεί, οι ευρωπαϊκές 

βουλευτικές εκλογές συχνά περιγράφονται, περιφρονητικά, ως αναμετρήσεις 

δεύτερης τάξης, διότι οι πολίτες ψηφίζουν σύμφωνα με τα εθνικά θέματα, όχι 
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σύμφωνα με ότι σκέφτονται για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και επίσης, για το 

λόγο ότι οι πολίτες μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να εκφράσουν τις 

απόψεις τους για την εθνική κυβέρνηση και όχι για το έργο της Ένωσης.»112 

 

«Οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσφέρουν στους πολίτες τακτική 

και άμεση δυνατότητα συμμετοχής στην πολιτική διαδικασία σε επίπεδο ΕΕ. 

Όμως, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ευκαιρία να εκφράσει ο λαός τις 

προτιμήσεις του σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική, καθώς στην 

πραγματικότητα δεν τις διεκδικούν ευρωπαϊκά κόμματα πάνω σε θέσεις 

σχετικές με διάφορα ευρωπαϊκά ζητήματα.»113 Η έλλειψη ευρωπαϊκών 

κομμάτων δεν δίνει την εικόνα ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού προγράμματος, 

αλλά αναμειγνύει και εθνικές πολιτικές στα ευρωπαϊκά ζητήματα. 

 

 

112 Andrew Glencross, Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης , Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 2015,σελ.409, 441. 

113 Neil Nugent, Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σ.605. 

 

 

 

«Η χαμηλή συμμετοχή στις Ευρωεκλογές δημιουργεί ανησυχία για την έλλειψη 

ενδιαφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 

ΕΕ γενικότερα και ενισχύει την πεποίθηση ότι οι πολίτες έχουν απομακρυνθεί 

και ενδεχομένως, απογοητευτεί από την ΕΕ και τις πολιτικές της, καθώς η 

μείωση της συμμετοχής και η έλλειψη ενδιαφέροντος συνθέτουν συνήθεις 

εκδηλώσεις φαινομένων δυσαρέσκειας σε ένα πολιτικό σύστημα.»114 Επιπλέον, 

«η ΕΕ δεν έχει μια κυβέρνηση που εκλέγεται με λαϊκή πλειοψηφία και οι εθνικές 

και ευρωπαϊκές εκλογές έχουν μικρή άμεση επίπτωση στη σύνθεση της 

Επιτροπής και στη νομοθετική ατζέντα της.»115 



63 
 

 

«Είναι γεγονός ότι η προσέλευση των ψηφοφόρων είναι στις περισσότερες 

περιπτώσεις χαμηλή και μειώνεται συνεχώς σε όλη την Ευρώπη από το 1979 

που διεξήχθησαν οι πρώτες Ευρωεκλογές.»116 Ενώ «ένας τρόπος για να 

εισαχθεί ο εκλογικός ανταγωνισμός στο σύστημα της ΕΕ ενεργοποιώντας αυτές 

τις εκλογές <<δεύτερης τάξης>> είναι η διασύνδεση αντίπαλων υποψηφίων με 

ανταγωνιστικές πολιτικές ομάδες.»117 

 

 

 

114 Neil Nugent, Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σ.315. 

115 Andrew Glencross, Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής  Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 2015,σελ.409. 

116 Neil Nugent, Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σ.605. 

117 Andrew Glencross, Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής  Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 2015,σελ.428. 

 

 

 

Η πτωτική πορεία συμμετοχής στις Ευρωεκλογές στο πέρασμα των 

χρόνων 

Οι πρώτες Ευρωεκλογές πραγματοποιήθηκαν το 1979 και είχαν συμμετοχή 

61,99% παρόλο που ψήφισαν μόνο οι πολίτες των εννιά κρατών μελών που 

υπήρχαν στην Ένωση τότε. Στην πορεία των χρόνων παρατηρείται μια συνεχής 

πτωτική τάση όσον αφορά την προσέλευση στις κάλπες για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο με τελευταίο δείγμα τις Ευρωεκλογές του 2014 που υπήρξε 

ποσοστό μικρότερο του 43% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών. 
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Παρατηρείται ότι μέχρι και τις εκλογές του 1994 όπου η ΕΕ αποτελούνταν από 

12 κράτη μέλη το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ήταν μεγαλύτερο του 50% 

και άρχισε σταδιακά να μειώνεται από τις εκλογές του 1999 και να βρίσκεται σε 

ποσοστό 49,51%, ενώ μετά τη μεγάλη διεύρυνση του 2004 βλέπουμε ότι το 

ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 45,47%. 
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Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές από το 1979 έως το 2014 

 

 

 

Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές του 2009 ανά κράτος μέλος 
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Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές του 2014 ανά κράτος μέλος 

 

Είναι φανερό ότι πολλά από τα κράτη που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

με τη μεγάλη διεύρυνση του 2004 και του 2007 έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά 

συμμετοχής. Όσον αφορά τις Ευρωεκλογές του 2014 βλέπουμε ότι σημειώθηκε 

η μικρότερη προσέλευση στις κάλπες αφού το ποσοστό σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Ευρωκοινοβουλίου είναι 42,54% και είναι το μικρότερο από το 

1979. 

 

 

Οι Ευρωεκλογές του 2014 

 Το ποσοστό των Ευρωεκλογών του 2014 κρύβει σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των 28 κρατών μελών, με μια ψαλίδα 76,5 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ 

Βελγίου (89,6%) και Σλοβακίας (13,1%). 
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 Έτσι, διαπιστώνουμε μια σημαντική αύξηση της συμμετοχής σε επτά χώρες οι 

οποίες είναι: η Λιθουανία (47,3%· +26,3), η Ελλάδα (60%· +7,4),η Σουηδία 

(51,1%· +5,6),η Γερμανία (48,1%· +4,8), η Ρουμανία(32,4%· +4,7), η Κροατία 

(25,24%· +4,43 ) και η Γαλλία (42,4%, +1,8). 

Μια οιονεί σταθερότητα σε έξη κράτη μέλη οι οποίες είναι το Βέλγιο, η Αυστρία, 

η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία και μια 

μείωση της συμμετοχής σε 15 άλλες χώρες (βασικά στα περισσότερα από τα 

κράτη που έγιναν μέλη της ΕΕ το 2004, το 2007 και το 2013).118 

 

Ένα από τα διακυβεύματα της ψήφου των εκλογών του 2014 στις χώρες του 

Νότου ήταν το θέμα της ανεργίας καθώς οι χώρες αυτές επλήγησαν 

περισσότερο από την οικονομική κρίση. Έτσι παρατηρούμε ότι όσον αφορά την 

ανεργία οι ψήφοι στην Ελλάδα ανήλθαν σε ποσοστό 73% από 60% που ήταν 

το 2009, στην Κύπρο σε 67% από 39%, στην Ισπανία 66% από 65%, και στην 

Ιταλία 65% από 36%. Ενώ στην Πορτογαλία το διακύβευμα ήταν η οικονομική 

μεγέθυνση με ποσοστό 55% έναντι 43% που ήταν στις Ευρωεκλογές του 2009.  

 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις 30/5/2014 έως τις 27/6/2014 η 

αίσθηση του ανήκειν στην ΕΕ αντιμετωπίζεται ως "κάτι καλό" από την 

πλειονότητα των πολιτών που έλαβαν μέρος στην έρευνα με ποσοστό 51%. 

Επίσης, η απόλυτη πλειοψηφία των Ευρωπαίων εξακολουθεί να αισθάνεται 

"πολίτης της ΕΕ", με ποσοστό 63% παρ' όλο ότι το αίσθημα αυτό σημείωσε 

σημαντική πτώση στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. 

Επιπλέον, η εμπιστοσύνη έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών μειώθηκε σε 15 

κράτη μέλη σε σχέση με το 2009. Τούτο ισχύει ιδίως σε ορισμένες από τις χώρες 

που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, 

η Ιταλία, η Πορτογαλία, και επίσης η Γαλλία. Στους λόγους συμμετοχής στις 

Ευρωεκλογές πρώτος έρχεται "το καθήκον μου ως πολίτη" με 41% και "ψηφίζω 

εκ συστήματος" με 41% επίσης.  

118 http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_el.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_el.pdf
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Ακολουθεί το "για να στηρίξω το πολιτικό κόμμα με οποίο αισθάνομαι συνάφεια" 

με 22%, ενώ ακολουθούν οι εξής λόγοι: "είμαι υπέρ της ΕΕ" με 14%, 

"αισθάνομαι ευρωπαίος/α" με 13%, "ψηφίζοντας στις ευρωεκλογές μπορώ να 

κάνω να αλλάξουν τα πράγματα" με 12%. Ενώ υπήρξαν και δύο αρνητικοί λόγοι 

για τους οποίους ψήφισαν εκείνοι που θέλουν να "εκφράσουν την 

αποδοκιμασία τους έναντι της ΕΕ" (7%) και να "εκφράσουν την αποδοκιμασία 

τους έναντι της εθνικής τους κυβέρνησης" (10%). 

 

Το ποσοστό της αποχής για τις Ευρωεκλογές του 2014 ανήλθε σε 57,46%. Ο 

λόγος που δεν ψήφισαν ο οποίος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν 

η "έλλειψη εμπιστοσύνης προς την πολιτική εν γένει", απάντηση η οποία 

συγκέντρωσε ποσοστό 23% έναντι του 28% που ήταν στις εκλογές του 2009. 

Ο δεύτερος λόγος αποχής ήταν η έλλειψη ενδιαφέροντος για την πολιτική με 

ποσοστό 19% και ακολουθεί με ποσοστό 14% "η ψήφος δεν έχει 

επιπτώσεις/δεν αλλάζει τίποτε". Επίσης, η έλλειψη γνώσεων για την ΕΕ, για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή για τις ευρωεκλογές ως λόγος είναι μόλις στην 9η 

θέση, με 7%. 

 

Στην ερώτηση εάν αισθάνονται θετικά αισθήματα για την Ευρώπη το 62% των 

ερωτηθέντων απάντησε θετικά, ενώ σε χώρες του Νότου όπως είναι η Ελλάδα, 

η Κύπρος και η Ιταλία το αίσθημα αυτό είναι χαμηλό με ποσοστά 41% για τις 

χώρες της Ελλάδας και της Κύπρου και 45% για την Ιταλία. Επίσης, στο 

ερώτημα εάν αισθάνονται πολίτες της Ένωσης η πιο σημαντική πτώση σε 

σχέση με αντίστοιχες έρευνες του 2009 είναι στις χώρες που επλήγησαν 

περισσότερο από την κρίση, στην Κύπρο (52%, -19),στην Ελλάδα (46%, -17) 

και στην Ιταλία (45%, -16). Όσον αφορά την εμπιστοσύνη στους ευρωπαϊκούς 

θεσμούς η μείωση είναι έντονη στις χώρες που υποφέρουν από την οικονομική 

κρίση όπως η Ιταλία με 35%,η Πορτογαλία με 34%, η Ισπανία με 38%, η 

Κύπρος με 48% και η Ελλάδα με 39%. 
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Επίσης, το 54% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν 

λαμβάνει "επαρκώς υπόψη του τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών". Το 

ποσοστό των ατόμων που ψήφισαν και πιστεύουν ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δεν λαμβάνει "επαρκώς υπόψη του τις ανησυχίες των Ευρωπαίων 

πολιτών" είναι 54%, ενώ όσοι απείχαν 59%.  

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι λόγοι συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές δεν 

σχετίζονται με την εμπιστοσύνη τους στους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά 

υπάρχει ταυτόχρονα έλλειψη του αισθήματος κατοχής της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας. Μπορεί εν γένει να υπάρχει τάση στους πολίτες εμπιστοσύνης του 

οικοδομήματος της Ένωσης αλλά κάτι τέτοιο δεν αποτυπώνεται στους 

αριθμούς συμμετοχής, αλλά ούτε και στην σοβαρότητα της ψήφου, η οποία 

συνεχίζει να θεωρείται ‘’χαλαρή’’.  

 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια η αποχή από τις εκλογές σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

έχει αποκτήσει και μια άλλη διάσταση, αυτή της εκδήλωσης διαμαρτυρίας ή 

αποδοκιμασίας των υφιστάμενων πολιτικών. Σε αυτή την περίπτωση η αποχή 

λαμβάνει κοινωνική διάσταση και αποτελεί μέσο επηρεασμού της πολιτικής 

ατζέντας. Η αποχή των ευρωπαίων πολιτών από την εκλογική διαδικασία 

αναδεικνύει και πτυχές του δημοκρατικού ελλείμματος. Η όλο και μειωμένη 

συμμετοχή αποδίδει αντίστοιχα και μικρότερη νομιμοποίηση και στις 

υφιστάμενες ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά και στις υπό σχεδίαση πολιτικές και 

κατά συνέπεια και στην ενοποιητική διαδικασία.  

 

 

 

 

 

Ενδιαφέρον των νέων για την πολιτική - συμμετοχή στις εκλογές 
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Η ατόνηση του ενδιαφέροντος για την εκλογική διαδικασία της ΕΕ 

αντικατοπτρίζεται ιδιαιτέρως στους νέους ανθρώπους. Ειδικότερα για αυτή την 

ηλικιακή ομάδα, οι λόγοι αποχής αφορούν τρείς λόγους. 

❖ Κοινωνικό-οικονομικοί λόγοι 

❖ Δυσπιστία προς τα πολιτικά κόμματα εν γένει 

❖ Νέοι τρόποι ακτιβισμού και μέσων επικοινωνίας, οι οποίοι δεν 

χρησιμοποιούνται από τους πολιτικούς.119 

 

 

Οι τρεις παραπάνω λόγοι συνοψίζονται στην ιδιαίτερα αισθητή απουσία του 

ανθρώπινου παράγοντα και από την ενοποιητική διαδικασία και από τη λήψη 

αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανθρώπινη παρουσία στην 

ενοποιητική διαδικασία έγκειται στη δυνατότητα παρέμβασης, μέσω 

προτάσεων και στη δυνατότητα άμεσης και πολύπλευρης ενημέρωσης τους 

σχετικά με τις αποφάσεις της Ένωσης. 

 

Επίσης, τα κόμματα και ειδικότερα, τα κόμματα του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

που δεν απευθύνονται απ’ ευθείας σε έναν κοινό δήμο, έχουν απολέσει τα 

ερείσματα τους στην κοινωνία και αποτελούν κυρίως κομμάτια του εκάστοτε 

πολιτικού συστήματος, είτε σε επίπεδο Ένωσης, είτε σε επίπεδο κρατών. 

Δηλαδή αποτελούν μόνο διαχειριστές της διακυβερνητικής εντολής και όχι 

φορείς κοινωνικής εκπροσώπησης και εγγύηση κοινωνικής συνοχής. Τα 

κόμματα, αγνοούν επιδεικτικά τη δραστηριότητα της πολιτικής 

κοινωνικοποίησης της νεολαίας, επικεντρώνουν σε διακυβερνητικούς στόχους 

και έτσι διευρύνουν το χάσμα που τους χωρίζει από τους νέους.  

 

119 http://piratetimes.net/youth-absenteeism-in-european-parliament-elections/ 

 

http://piratetimes.net/youth-absenteeism-in-european-parliament-elections/
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Επίσης, το χάσμα διευρύνεται εξαιτίας του μετασχηματισμού στα κοινωνικά 

πρότυπα που έχει προκύψει. Η νέα γενιά δεν είναι απολιτική, αλλά έχει 

μετατοπίσει το κέντρο του ενδιαφέροντος της στην αποτελεσματικότητα παρά 

στις αόριστες πολιτικές εξαγγελίες. Τα πολιτικά κόμματα θεωρούν τις δικές τους 

δραστηριότητες τη μόνη νόμιμη και χρήσιμη μορφή πολιτικής δράσης, 

παραβλέποντας τις νέες μορφές πολιτικού ακτιβισμού, οι οποίες εκφράζονται 

με κινηματική μορφή. 

 

 Προς επιβεβαίωση των παραπάνω στοιχείων ακολουθούν οι απαντήσεις που 

δείχνουν την τάση των νέων σε καινοτόμες μορφές πολιτικού ακτιβισμού. Πιο 

συγκεκριμένα από το 2011 παρατηρείται αύξηση 22% συμμετοχής των νέων 

σε τοπικούς οργανισμούς νεολαίας, 7% σε οργανισμούς που σχετίζονται με την 

προστασία του περιβάλλοντος, 12% σε ΜΚΟ και 8% σε οργανώσεις 

προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.120 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με απαντήσεις των νέων ανθρώπων της Ευρώπης, το 

73% από αυτούς συμμετείχε σε εκλογική διαδικασία που αφορούσε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Αυξημένο σε σχέση με το 2011 όπου το 

αντίστοιχο ποσοστό ήταν 62%. Το ενδιαφέρον αυτό δεν αποτυπώνεται στα ίδια 

επίπεδα με Ευρωπαϊκές εκλογές, ενδεικτικό της δυσαρέσκειας ή της 

αδιαφορίας που επικρατεί για την κατάσταση στην ΕΕ. Σε άλλη ερώτηση 

σχετικά με την πιθανή συμμετοχή ή μη της νεολαίας στις εκλογές του 2014 ένα 

ποσοστό της τάξεως του 46% ήταν αρνητικά προδιατεθειμένοι για συμμετοχή 

στην εκλογική διαδικασία.  

 

 

120 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_375_en.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_375_en.pdf
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Σε μια άλλη πτυχή του ενδιαφέροντος της νεολαίας για την πολιτική, βλέπουμε 

ότι μεγάλο ποσοστό δεν δείχνει ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή 

και τις ευρωεκλογές. Ενδεικτικά από αυτούς που έδειξαν αδιαφορία, το 55% 

ήταν ηλικίας 20-24 ετών, 50% ήταν ηλικίας 25-30 ετών. Μείζον ρόλο στην 

αποχή από την εκλογική αναμέτρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαδραμάτισε και 

η ανεργία. 55% των αδιάφορων πολιτών δεν εργάζονταν και ένα ποσοστό της 

τάξης του 68% των πολιτών που πίστευε ότι η ψήφος του στις Ευρωεκλογές 

δεν αλλάζει κάτι, αναφορικά με την πολιτική ατζέντα, ήταν επίσης άνεργοι. 

Αντιθέτως, μόνο το 17% όσων δήλωσαν ενάντια στην Ευρώπη και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ηλικίας 20-24, ενδεικτικό της εμπιστοσύνης των νέων 

ανθρώπων στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
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Διαφορά συμμετοχής νεολαίας σε χώρες του Νότου και του Βορρά 

 

Ποσοστό συμμετοχής νέων ανά κράτος μέλος στις εκλογές του 2014 

 

Σημαντική παράμετρος της συμμετοχής της νεολαίας στις ευρωπαϊκές 

εκλογικές διαδικασίες είναι και η οικονομική κατάσταση και στο σύνολο της 

ευρωπαϊκής ηπείρου και κάθε επιμέρους κράτους μέλους. Ειδικότερα αν 

λάβουμε υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν, έστω και 

άτυπα, την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Ανέκαθεν, ένας διαχωρισμός που είχε 

να κάνει με την οικονομική ανάπτυξη, ήταν αυτός των χωρών Βορρά και Νότου 

ή αλλιώς Κέντρου και Περιφέρειας. Οι χώρες του Νότου (Ελλάδα, Πορτογαλία, 

Ισπανία, Κύπρος, Ιταλία) ήταν αυτές που παρουσίαζαν τους μικρότερους 

δείκτες ανάπτυξης και έχριζαν βοήθειας. Οι διαφορές ανάπτυξης ανάμεσα σε 

Βορρά και Νότο αποτυπώνονται γλαφυρά και στη συμμετοχή των νέων των 

δύο περιοχών στις Ευρωεκλογές. Είναι σαφές ότι οι νέοι του Νότου αισθάνονται 

παραγκωνισμένοι από την ΕΕ και οικονομικά υποανάπτυκτοι σε σχέση με τους 

αντίστοιχους του Βορρά, γεγονός που τους κάνει να αδιαφορούν για το 

Ευρωπαϊκό οικοδόμημα και μέσω της αποχής να προβάλουν τα αιτήματα τους 

για οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. 
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Αναφορικά με τις χώρες του Νότου, τα ποσοστά κυμαίνονται σε χαμηλά 

επίπεδα, με εξαίρεση την Ελλάδα. Αναλυτικότερα, σε Κύπρο και Ισπανία τα 

ποσοστά συμμετοχής είναι κάτω από 30%. Στην Πορτογαλία το ποσοστό δε 

φτάνει στο 20%, ενώ στην Ιταλία το ποσοστό είναι αρκετά υψηλό, αν και 

πρόκειται για την πιο ισχυρή οικονομία από αυτές του αποκαλούμενου Νότου. 

Μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής σημειώνονται στην Ελλάδα, όπου το 

ποσοστό συμμετοχής αγγίζει το 45%. Αντιθέτως, στα κράτη του Βορρά 

σημειώνονται σαφώς υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής. Στην κορυφή 

συμμετοχής νεολαίας πανευρωπαϊκά βρίσκεται το Βέλγιο με ποσοστό κοντά 

στο 90% και με μικρή διαφορά έπεται το Λουξεμβούργο με παρόμοια 

συμμετοχή. Στη Σουηδία το ποσοστό συμμετοχής υπερβαίνει το 60%, ενώ στη 

Γερμανία, η οποία αποτελεί τον πυρήνα των χωρών του Βορρά τα ποσοστά 

είναι κοντά στο 40%. Ενδεικτικό της σπουδαιότητας της εκλογικής διαδικασίας 

των Ευρωεκλογών για τις χώρες αυτές είναι ότι η ψήφος σε Βέλγιο και 

Λουξεμβούργο είναι υποχρεωτική.  

 

Οι οικονομικές συνθήκες αποτελούν μείζον παράγοντα επηρεασμού και 

παρακίνησης της κοινής γνώμης, και κυρίως των νέων, για συμμετοχή στις 

εκλογές. Ειδικότερα, αν αναλογιστεί κανείς την επιθυμία των νέων ανθρώπων 

για αποτελεσματικές πολιτικές και όχι για απλές θεωρίες, είναι εύλογο ότι η 

οικονομία, η οποία είναι άκρως σημαντικός παράγοντας επίδειξης 

αποτελεσμάτων, διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Μια ευημερούσα 

κοινωνία, είναι βέβαιο ότι και ενισχύει τον δεσμό του πολίτη με την Ένωση, αλλά 

και τον παρακινεί να συμμετέχει ενεργά και στην εκλογική διαδικασία.  

 

 

Οικονομική κρίση και συμμετοχή στις Ευρωεκλογές  

Αναμφίβολα, η οικονομική κρίση επηρέασε και το ενδιαφέρον των πολιτών για 

τα ευρωπαϊκά πολιτικά τεκταινόμενα αλλά και κατ’ επέκταση τη συμμετοχή τους 

σε αυτά. Η κρίση που ξέσπασε, κατέδειξε την αδυναμία της ΕΕ για 

αποτελεσματική αντίδραση και επίλυση της κρίσης. 
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Χαρακτηριστικό είναι ότι η συμμετοχή στις εκλογές από το ήδη χαμηλό ποσοστό 

του 43% το 2009, έπεσε στο 42,54% το 2014. Σε αμφότερες τις εκλογικές 

αναμετρήσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής σημειώθηκε από νέους 

ηλικίας18-24.121 Ειδικότερα, το 2009 η συμμετοχή νέων ηλικίας 18 έως 24 

περιορίστηκε στο 29%. Η οικονομική κρίση που επεκτάθηκε μετά το 2009 σε 

όλο και περισσότερες χώρες και με μεγαλύτερη σφοδρότητα, επηρέασε σε 

ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τη συμμετοχή των νέων στις Ευρωεκλογές. Έτσι, το 

2014 η συμμετοχή τους μειώθηκε περαιτέρω, στο 27,8%, με μικρότερο 

ποσοστό αυτό της Ιρλανδίας με 21,4%.122 

 

Ας μη ξεχνάμε ότι η Ιρλανδία αποτελεί μια από τις χώρες που επλήγησαν 

περισσότερο από την οικονομική κρίση και η δυσαρέσκεια των νέων 

αποτυπώθηκε στην αποχή τους από τις ευρωπαϊκές κάλπες. Παρ’ όλα αυτά το 

αίσθημα του ανήκειν των νέων στην Ευρωπαϊκή οικογένεια, παραμένει σε 

υψηλά επίπεδα. Το 68% των νέων ηλικίας 18-24 πανευρωπαϊκά αισθάνονται 

ευρωπαίοι πολίτες. Η απροθυμία συμμετοχής στις εκλογές οπότε δε σχετίζεται 

με τη δυσαρέσκεια τους για την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για την 

λειτουργία της και αφορά τις επιλογές της σε επίπεδο διακυβέρνησης. Η αποχή 

από τις κάλπες φανερώνει πως, η ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα δεν έχουν 

καταφέρει να πείσουν πραγματικά τους Ευρωπαίους ότι διαθέτουν τα αναγκαία 

μέσα για να τους προστατεύσουν από τις τρέχουσες οικονομικές αναταράξεις. 

 

 

 

121 http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_en.pdf 

122 http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/28_07/EB71.3_post-electoral_final_report_EN.pdf 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/28_07/EB71.3_post-electoral_final_report_EN.pdf
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Ποσοστό αίσθησης περιθωριοποίησης των νέων λόγω της οικονομικής κρίσης 

 

 

Ενδεικτικός της δυσαρέσκειας των πολιτών για την επικρατούσα κατάσταση, 

ειδικά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, είναι και ο παραπάνω 

πίνακας. Στην κορυφή του πίνακα βρίσκονται τέσσερις από τις χώρες που 

επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Το ερώτημα είναι πόσο πιστεύετε ότι 

οι νέοι βρέθηκαν στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής εξαιτίας 

της οικονομικής κρίσης. Τα ποσοστά σε αυτές τις χώρες κυμαίνονται από 79% 

στην Ισπανία έως και 93% στην Ελλάδα, την ώρα που τα ποσοστά αποδοχής 

αυτής της άποψης είναι στο 57% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και σε χώρες 

οικονομικά ανεπτυγμένες όπως η Γερμανία και η Δανία μόλις που ξεπερνούν 

το 30%. 

 

 

 

Επίλογος- Συμπεράσματα 
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Συμπερασματικά, το δημοκρατικό έλλειμμα αποτελεί μια πραγματικότητα για 

την Ένωση, ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα. Η δυσλειτουργία της ΕΕ έγκειται στο 

πρόβλημα δημοκρατικής διακυβέρνησης, η οποία εκτείνεται σε πολλά επίπεδα 

και επηρεάζει την συνολική εικόνα της Ένωσης. Το έλλειμμα υφίσταται, παρά 

τις θεσμικές προβλέψεις για το αντίθετο. Η δημοκρατία αποτελεί περισσότερο 

τυπικό και όχι ουσιαστικό συστατικό της δομής της Ένωσης, με αποτέλεσμα να 

εγείρεται ζήτημα εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι της και απώλεια της 

αξιοπιστίας της. Έτσι, η ΕΕ μοιάζει σαν έναν απρόσωπο νομοθέτη, 

επιβαλλόμενο άνωθεν στις μάζες και όχι ως μια υπερεθνική Συμπολιτεία, με 

κοινωνικούς και ανθρωποκεντρικούς στόχους. 

 

Η δημοσιονομική κρίση, εκτός του ότι πήρε και κοινωνικές διαστάσεις, κατέδειξε 

και ένα ακόμα μείζον πρόβλημα, την επικέντρωση στην επίλυση συστημικής 

υφής ζητημάτων και παράλληλη παραμέληση των κοινωνικών. Από τις 

πολιτικές ελίτ επιλέχθηκε η διάσωση του τραπεζικού συστήματος και οι πολίτες 

αγνοήθηκαν. Η απομάκρυνση των πολιτών από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, με 

παράλληλη απώλεια συνείδησης της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας, 

συνεπάγεται και απώλεια της νομιμοποιητικής βάσης των πολιτικών επιλογών 

της Ένωσης. Η θεσμική πολυπλοκότητα, επέφερε παραπάνω γραφειοκρατία 

και σύγκρουση αρμοδιοτήτων, κάνοντας τη διάκριση τους, δυσδιάκριτη. 

Επιπροσθέτως, ο δυισμός που παρατηρείται στη λειτουργία της ΕΕ ανάμεσα 

σε υπερεθνικό και διακυβερνητικό χαρακτήρα δεν της δίνουν μια ξεκάθαρη 

κατευθυντήρια γραμμή, η οποία θα αποσαφηνίζει τον χαρακτήρα της. 

Αντιθέτως αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες και δεν εκπέμπει ενιαία 

μηνύματα προς τις ευρείες κοινωνικές μάζες. Σε αυτό το πρόβλημα  συμβάλει 

και η έλλειψη πολιτικής ολοκλήρωσης, η οποία παραμελήθηκε υπέρ της 

οικονομικής, μην αφήνοντας την ΕΕ να λειτουργήσει ως ένας ενιαίος πολιτικός 

δρών. 
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Μια σημαντική προσπάθεια εκδημοκρατισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε 

μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας, το 2009. Όμως η προσπάθεια αυτή δε 

μετουσιώθηκε σε πράξεις και ακόμα περισσότερο δεν έγινε σύμφυτο κομμάτι 

του ευρωπαϊκού θεσμικού χώρου, ανταποκρινόμενο στην ετερότητα του 

ευρωπαϊκού ενωσιακού χώρου, ως μιας ένωσης κρατών και μιας ένωσης 

πολιτών. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια θεσμικής ενίσχυσης του Κοινοβουλίου, 

δεν εκτάθηκε σε σημαντικό βαθμό, με την παρεμβατική νομοθετική του 

δυνατότητα να μην επαρκεί για την επίλυση του δημοκρατικού ελλείμματος. Το 

δημοκρατικό έλλειμμα δεν πρόκειται να αμβλυνθεί, όσο το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δε γίνεται ισότιμος νομοθέτης του Συμβουλίου, «η πορεία προς 

αυτή την ισοτιμία αποτελεί τμήμα της ιστορίας του εκδημοκρατισμού της 

Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας.»123 Η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί ενδεικτικό 

στοιχείο της θεσμικής πολυπλοκότητας και της σύγκρουσης εξουσιών. 

 

Οι στόχοι της Ένωσης δεν κοινοποιούνται επαρκώς στους πολίτες και συνεπώς 

η Ένωση δεν καταφέρνει να εμπεδώσει στην κοινωνία το αίσθημα της συνοχής, 

απαραίτητο λόγω της ετερότητας, και δεν καθιστά σαφή τη σπουδαιότητα 

ύπαρξης του υπερεθνικού οργανισμού αλλά και την ανάγκη μετάβασης 

αρμοδιοτήτων από εθνικό σε υπερεθνικό επίπεδο. Εν ολίγοις, οι πολίτες δεν 

έχουν καταστεί συμμέτοχοι στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής και η 

ικανότητα τους να ελέγξουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης σε όλα τα στάδια της 

είναι περιορισμένη. Μια Ευρώπη με περισσότερη δημοκρατία και λαϊκή 

νομιμοποίηση στην πράξη συνεπάγεται μια Ευρώπη εγγύτερα στους πολίτες 

και σε ένα πιο φιλικό σύστημα διακυβέρνησης. Η δομή της Ένωσης ναι μεν 

στηρίζεται σε ουμανιστικές διακηρυγμένες πολιτισμικές αξίες, αλλά ταυτόχρονα 

αγνοεί την ενεργή παρουσία τους και την καταγραφή της άποψης τους.  

 

123 Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Η έννοια της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Εκδόσεις Πόλις, 2007, σελ.110. 
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Το διαπιστωμένο δημοκρατικό έλλειμμα έχει οδηγήσει και σε έλλειψη 

αποτελεσματικότητας από την πλευρά της Ένωσης, η οποία κατέδειξε, 

ιδιαίτερα κατά την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, ότι έπεται των εξελίξεων 

και δεν προβλέπει. Συνεπώς, χωρίς τα αναγκαία αποτελέσματα η χρησιμότητα 

της ΕΕ ως υπερεθνικού οργανισμού, τίθεται υπό αίρεση. 

 

Η παραπάνω εργασία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το έλλειμμα δημοκρατικής 

διακυβέρνησης στην Ένωση είναι μια πραγματικότητα και ένα διαχρονικό 

πρόβλημα, που οξύνεται και επιζήτα επίλυση. Είναι σημαντικό για το μέλλον 

της Ένωσης να βρεθούν λύσεις για το πρόβλημα αυτό και να διασφαλιστεί η 

ιστορική της συνέχεια και η ταύτιση της με τις διακηρυγμένες αρχές της. Τα 

μέτρα επίλυσης ή άμβλυνσης του προβλήματος είναι:  

❖ Η δημιουργία ευρωπαϊκών κομμάτων – άμεσων εκπροσώπων των 

λαών 

❖ Δραστηριοποίηση των ευρωπαϊκών κομμάτων στη λειτουργία των 

θεσμών 

❖ Ενίσχυση αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

❖ Επίρρωση των δομών του Κοινοβουλίου και δυνατότητα λαϊκού 

ελέγχου εκτελεστικής εξουσίας 

❖ Υποχώρηση του γραφειοκρατικού χαρακτήρα διακυβέρνησης της ΕΕ 

❖ Ενημέρωση των πολιτών στον ευρύτερο δυνατό βαθμό 

 

Οι παραπάνω δυσλειτουργίες της Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας αποτυπώνονται 

στον τρόπο που την αντιλαμβάνονται οι νέοι άνθρωποι, κάτι που εξετάζεται στο 

τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας. Οι νέοι σημειώνουν ρεκόρ αποχής από την 

ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία, παρ’ όλο που υπολογίζουν σε μεγάλο βαθμό 

την ιδιότητα- ταυτότητα του ευρωπαίου πολίτη. Δείγμα, ότι το ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα ως σύλληψη και ιδεώδες είναι ευρύτατα αποδεκτό αλλά σε επίπεδο 

εφαρμογής αποδοκιμάζεται μαζικά. 
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Επιπλέον, σημαντικά επηρεάζεται η προσέλευση στις ευρωεκλογές από τις 

συνέπειες της οικονομικής κρίσης, και κυρίως λόγω της 

αναποτελεσματικότητας που επέδειξε η ΕΕ κατά την επίλυση της. Μέσω των 

μετρήσεων που διενεργήθηκαν ανάμεσα στους νέους, γίνεται αντιληπτό επίσης 

ότι η κατάσταση της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων, δεν είναι ένας επικείμενος 

φόβος αλλά μια κατάσταση, η οποία γίνεται έντονα αντιληπτή από το σύνολο 

των πολιτών και μεταφράζεται σε αδιαφορία για τις ευρωπαϊκές πολιτικές 

εξελίξεις και αποχή από τις εκλογές. Στον ευρωπαϊκό Νότο, η απογοήτευση των 

πολιτών είναι διάχυτη σύμφωνα με τις μετρήσεις και η αλλαγή φυσιογνωμίας 

της Ένωσης κρίνεται επιτακτική ανάγκη. Εκτός της επίγνωσης του 

δημοκρατικού ελλείμματος, οι νέοι του Νότου θεωρούν την οικονομική 

ανάπτυξη που συντελείται δυσανάλογη, παρά το γεγονός πως τα τελευταία 

χρόνια η οικονομική ολοκλήρωση μονοπώλησε το ενδιαφέρον των 

ευρωπαϊκών πολιτικών ελίτ. Οι ίδιοι βλέπουν το μέλλον δυσοίωνο και τις 

προοπτικές οικονομικής ανόρθωσης αμυδρές σε σχέση με εκείνες του Βορρά. 
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