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Συμμετοχικότητα

Giovanni Sartori


Εισαγωγικό σημείωμα 
Ο Giovanni Sartori (1924-2017) ήταν Ιταλός πολιτικός επιστήμονας. Το 
κείμενο που ακολουθεί βασίστηκε σε μία από τις 30 πεντάλεπτες παρεμ-
βάσεις του Sartori στην ιταλική τηλεόραση. 

	 Η εκλογική δημοκρατία δεν είναι πολύ απαιτητική. Αρκείται σε ένα κοινό σχε-
τικά αυτόνομο και σχετικά ενημερωμένο, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγει αυτούς 
που θα αποφασίζουν για τα προβλήματα του κράτους. Αντιθέτως, όταν μιλάμε για 
συμμετοχική δημοκρατία, αυτό προϋποθέτει πολίτη που αποφασίζει ο ίδιος, που δεν 
αναθέτει τις αποφάσεις σε εκπροσώπους. Είναι δυνατόν αυτό; Ή μάλλον σε ποιο 
βαθμό είναι δυνατόν;

	 «Συμμετοχή» σημαίνει να συμμετέχουν ενεργά και εθελοντικά τα ίδια τα άτο-
μα. Ο χαρακτηρισμός «εθελοντικά» είναι σημαντικός, διότι, αν οι άνθρωποι αναγκά-
ζονται να συμμετάσχουν, πρόκειται για κινητοποίηση άνωθεν, όχι για λαϊκή συμμετο-
χή. Επιμένω: η συμμετοχή μπαίνει σε κίνηση από μόνη της, δεν μπορεί να τεθεί σε 
κίνηση από άλλους και άνωθεν.

	 Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ της αποτελεσματι-
κότητας της συμμετοχής και του αριθμού των συμμετεχόντων. Η αναλογία εκφράζε-
ται ως ένα κλάσμα στο οποίο αριθμητής είναι 1 και ο παρονομαστής καταγράφει 
τον αριθμό των άλλων συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, σε ένα περιβάλλον 10 συμ-
μετεχόντων μπορώ να επηρεάζω το αποτέλεσμα κατά το 1/10. Μια χαρά. Αλλά αν οι 
συμμετέχοντες είναι 1000, η επιρροή μου είναι πολύ μικρή: 1/1000. Και αν το σύνο-
λο των συμμετεχόντων είναι, για παράδειγμα, 10 εκατομμύρια, η έννοια του «συμμε-
τέχω» εκμηδενίζεται. Αν επηρεάζω τις αποφάσεις κατά ένα εκατομμυριοστό, η συμ-
μετοχή μου δεν έχει νόημα.
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	 Η πραγματική συμμετοχή έχει κοντά ποδάρια, περιορίζεται σε μικρούς αριθ-
μούς. Οι υποστηρικτές της συμμετοχικής δημοκρατίας λένε, στον βαθμό που η συμ-
μετοχικότητα δεν μπορεί να εκφραστεί αποτελεσματικά μέσω της ατομικής συμμε-
τοχής στη λήψη των αποφάσεων, πως η συμμετοχική δημοκρατία πρέπει να μετα-
τραπεί σε άμεση δημοκρατία, με δημοψηφίσματα (ακόμη και με ηλεκτρονική ψηφο-
φορία του τύπου «ναι» και «όχι»). Προσοχή: η διαφορά μεταξύ εκλογών και ηλεκτρο-
νικού δημοψηφίσματος είναι πολύ μεγάλη. Στη δεύτερη περίπτωση δεν υπάρχουν 
αλληλεπιδράσεις «πρόσωπο με πρόσωπο». Η ψήφος σε δημοψήφισμα ή στον υπο-
λογιστή σας είναι μοναχική πράξη, η συμμετοχή δεν περιλαμβάνει την έννοια του 
«όλοι μαζί». Ωστόσο, στο όνομα της συμμετοχικότητας, η αντιπροσωπευτική δημο-
κρατία, μια έμμεση δημοκρατία, παρακάμπτεται και αντικαθίσταται από την άμεση 
δημοκρατία.

	 Βέβαια, η έκκληση για περισσότερη συμμετοχή είναι κάτι θετικό. Αλλά αν διο-
γκωθεί υπέρμετρα, αν δηλαδή η δημοκρατία εξισωθεί με τη συμμετοχικότητα, θα εί-
ναι μια υποτροπή σε παιδική ασθένεια (όπως θα έλεγε ο Λένιν). Η υποτροπή αυτή 
δεν είναι μόνο αναποτελεσματική (εφόσον κάνει δύσχρηστη τη δημοκρατία), αλλά 
και εννοιολογικά επικίνδυνη: υπερβολική συμμετοχή σημαίνει ότι ο πολίτης ζει για να 
εξυπηρετεί τη δημοκρατία, αντί η δημοκρατία να εξυπηρετεί τον πολίτη.

	 Οι δημοκρατίες στην καθημερινή τους εργασία είναι πάρα πολύ βαρετές. 
Αλλά το να διαμαρτυρόμαστε για την γκρίζα καθημερινότητα είναι ένα πράγμα, το 
να στεκόμαστε κάθε μέρα στην ουρά της συμμετοχικότητας είναι ένα άλλο, που επι-
δεινώνει το πρώτο. Εξάλλου, υπάρχουν δίκαιες κατηγορίες εναντίον της δημοκρατί-
ας, όπως υπάρχουν και άδικες: ο στιγματισμός που προέρχεται από την τελειομανία, 
η οποία φαίνεται ότι αυξάνεται αμείλικτα, είναι άδικος. Η αχαριστία του σημερινού 
πολίτη θυμίζει κακομαθημένο παιδί· συχνά οφείλεται στο ότι τα δημοκρατικά πειρά-
ματα δημιουργούν υπερβολικές προσδοκίες, τις οποίες δεν μπορούν να ικανοποιή-
σουν. Ο πραγματικός κίνδυνος που απειλεί τη δημοκρατία -η οποία δεν έχει πια επί-
σημους εχθρούς- δεν είναι κάποια «αντι-ιδανικά», αλλά ο ισχυρισμός ότι μπορεί να 
υπάρξει μια «αληθινή δημοκρατία» που απορρίπτει την ήδη υπαρκτή.
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