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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Γιάννης Σταυρακάκης

Τούτο το βιβλίο δεν είναι απλώς μια σημαντική προσθήκη 

στην ελληνική βιβλιογραφία. Δεν θα πρέπει να τραβήξει 

την προσοχή μας μόνο και μόνο επειδή ο συγγραφέας του 

είναι κατά τεκμήριο «άριστος»: διαπρεπής πανεπιστημιακός, 

Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του 

Χάρβαρντ. Ούτε αρκεί να μνημονεύσουμε ότι μας φέρνει 

σε επαφή με ένα ολόκληρο ρεύμα επιχειρημάτων το οποίο 

παραμένει σχετικά άγνωστο στην ελληνική δημόσια σφαίρα, 

τον λεγόμενο «λαϊκιστικό συνταγματισμό».1

Το βεληνεκές των επιχειρημάτων του υπερβαίνει τον 

στενό χώρο μιας επιμέρους επιστημονικής πειθαρχίας 

(συνταγματικό δίκαιο) και παρεμβαίνει ουσιωδώς σε 

φλέγοντα ζητήματα που διαπερνούν τη δημόσια σφαίρα, 

διεθνώς αλλά και στον ελληνικό χώρο. Με μια σπάνια 

αναστοχαστική επιχειρηματολογία, μας αποκαλύπτει τη 

ζημιά που προκαλεί στην ίδια τη δημοκρατική κουλτούρα 

η δαιμονοποίηση του «λαϊκισμού» και, κατ’ επέκταση, του 

«λαϊκού» εν γένει. Γιατί, ας μη γελιόμαστε, στην καταδίκη του 

«λαϊκισμού» –από όπου κι αν αυτός προέρχεται– υποβόσκει 

συχνά η ελιτίστικη περιφρόνηση προς την ίδια τη λαϊκή 

1. Για εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, βλ. το ερευνητικό έργο (ΕΛΙΔΕΚ) Pop-
Con που διεξάγεται στο ΑΠΘ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Ακρίτα 
Καϊδατζή: https://www.popcon.gr Όπως διαβάζουμε, μάλιστα, στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος: «Συνταγματολόγοι από τις ΗΠΑ […] πρότειναν μια διαφορετική έννοια 
λαϊκιστικού (ή λαϊκού) συνταγματισμού, η οποία αναφέρεται σε μια μη νομικιστική 
προσέγγιση του συνταγματικού δικαίου, μια προσέγγιση η οποία απορρίπτει την ιδέα 
ότι το Σύνταγμα είναι (μόνο) ό,τι λένε οι δικαστικές ελίτ και υποστηρίζει αντιθέτως ότι 
η πολιτική εξουσία, όπως και τα πολιτικά κόμματα, τα κοινωνικά κινήματα και εντέλει οι 
ίδιοι οι πολίτες έχουν τουλάχιστον ισότιμο λόγο για την έννοια του Συντάγματος». Δεν θα 
μπορούσε ίσως να υπάρξει καλύτερη πλαισίωση του διαβήματος του Parker.



συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.2 Δηλαδή μια ιδέα που 

αντιφάσκει προς την ίδια τη δημοκρατία αφού την αποστερεί 

από την κινητήριο δύναμή της, την πολιτική ενέργεια των 

απλών ανθρώπων, των απλών πολιτών. Μπορεί, άραγε, να 

υπάρξει δημοκρατία χωρίς την ενεργό δράση των πολλών; 

Χωρίς τον «λαό», όπως διαμορφώνεται κάθε φορά; Τελικά, 

χωρίς το πρώτο συστατικό της, τον «δήμο»;3

Με μεγάλη μαεστρία, επιστρατεύοντας καίρια παραδείγ-

ματα από τη λογοτεχνία, το δίκαιο και την πολιτική, ο Πάρκερ 

συνθέτει έναν λόγο ικανό να αφυπνίσει τα δημοκρατικά 

αντανακλαστικά μας σε μια εποχή μεταδημοκρατικής 

απίσχνανσης της δημοκρατικής ζωής.4 Kατ’ αρχάς, ανατέμνει 

με χειρουργική ακρίβεια το αντιλαϊκιστικό παράδειγμα που 

φαίνεται να κυριαρχεί στις «καθωσπρέπει», τις «ορθόδοξες» 

συνταγματικές (αλλά και πολιτικές, δημοσιογραφικές, κ.λπ.)  

αναλύσεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι, όπως είχε 

επισημάνει ένας άλλος διαπρεπής Αμερικανός κοινωνικός 

επιστήμονας, ιστορικός αυτή τη φορά, ο Κόμερ βαν 

Γούντγουορντ, στο σημείο αυτό η συζήτηση περί λαϊκισμού 

καθίσταται ενίοτε «διδακτική αναφορικά με τις συνέπειες της 

συγκατάβασης, της αλαζονείας και της άγνοιας τμημάτων των 

ελίτ και των διανοουμένων».5 Αυτήν ακριβώς την αλαζονεία 

–βασικό συστατικό της νέας «κανονικότητας»– αναδεικνύει 

και καυτηριάζει ο Πάρκερ.

Τι είναι αυτό που εμφανίζεται μπροστά μας αν κατορθώ-

σουμε να απεξαρτηθούμε από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό 

2. Βλ., σχετικά, Γιάννης Σταυρακάκης, Λαϊκισμός: Μύθοι, στερεότυπα και αναπροσανατολισμοί, 
Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, 2019. 
3. Βλ. και Jacques Rancière, Το μίσος για τη δημοκρατία, μτφ. Βίκυ Ιακώβου, Αθήνα: Πεδίο, 
2010. 
4. Για την έννοια της «μεταδημοκρατίας», βλ. Colin Crouch, Μεταδημοκρατία, μτφ. 
Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Αθήνα: Εκκρεμές, 2006.
5. Comer Vann Woodward, «Who Are “the People”?» The New Republic, 16 Μαΐου 1981, 
σελ. 32.
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που ο αντιλαϊκισμός του συρμού ασκεί πάνω στη σύγχρονη 

δημοκρατική σκέψη και δράση; Εμφανίζεται μια δόκιμη 

«λαϊκιστική» ευαισθησία που θα πρέπει να εντοπιστεί και να 

αναγνωριστεί ως αυτό που είναι – δηλαδή, να νομιμοποιηθεί  

και να καλλιεργηθεί κατάλληλα για να υπηρετήσει την 

προτεραιότητα του «λαϊκού» σε έναν ριζοσπαστικά δημο-

κρατικό προσανατολισμό. Η έννοια της «ευαισθησίας» είναι  

κομβική για τον συγγραφέα και οφείλει να τύχει της προσο-

χής μας: 

«Σχετίζεται με τις εικασίες, τη φαντασία και τις στάσεις μας 

– τις εικασίες στις οποίες προβαίνουμε, τους τρόπους με τους 

οποίους φανταζόμαστε, και τις στάσεις μας απέναντι στις 

πολιτικές ενέργειες του απλού λαού. εκεί, εξάλλου, βρίσκεται 

ο πυρήνας της δημοκρατίας, ενός πολιτεύματος στο οποίο 

οι απλοί πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα αξιώματα 

και στο οποίο επιτρέπεται, ή ακόμα αναμένεται από αυτούς, 

να δρουν συλλογικά για να επηρεάζουν, ή και να ελέγχουν, 

την κυβέρνηση. Στο κάτω κάτω, το θεμέλιο του Συντάγματος 

είναι η δημοκρατία – οι βλέψεις της, η λειτουργία της και οι 

κίνδυνοί της». 

Προσφέρει, εξάλλου, στον συγγραφέα τη δυνατότητα 

να υφάνει την επιχειρηματολογία του σε ένα ευρύτατο 

πεδίο που ξεκινά από τη λογοτεχνία και τη μυθοπλασία 

(η διπλή «πρόσληψη» μιας νουβέλας του Τόμας Μαν 

καταλαμβάνει ολόκληρο το πρώτο μέρος) και καταλήγει 

στην εναργή σύλληψη του πολιτικού στη δημοκρατία και 

στις συνταγματικές συνεπαγωγές που προκύπτουν.6

Σε δεύτερο χρόνο, λοιπόν, το βιβλίο του Πάρκερ μάς 

παρουσιάζει με μεγάλη ευγλωττία και πειθώ τα βασικά 

6. Εδώ, τα περισσότερα παραδείγματα αντλούνται από το αμιγώς αμερικανικό πλαίσιο, 
χωρίς να εκτρέπουν, ωστόσο, την επιχειρηματολογία απ’ όσα την καθιστούν εξίσου 
σημαντική και επείγουσα για τα καθ’ ημάς.
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χαρακτηριστικά και τη σημασία που έχει η ανάδειξη και η 

συστηματική καλλιέργεια αυτής της λαϊκιστικής ευαισθησίας. 

Εδώ, ίσως, έγκειται ένας ουσιώδης όρος δυνατότητας για την 

ενδυνάμωση της δημοκρατικής αυτοκυβέρνησης σε καιρούς 

που η τελευταία πλήττεται όλο και περισσότερο. Ο Πάρκερ 

μάς αποκαλύπτει το διακύβευμα, τα προτερήματα και τις 

δυσκολίες της, σε όλο τους το εύρος. και μόνο ευχαριστίες 

τού αξίζουν γι’ αυτό. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε 

σε όλα μαζί του, αρκεί να συναισθανθούμε την αξία της 

ευαισθησίας που σκιαγραφεί, μιας ευαισθησίας που εντοπί-

ζεται στη βάση ρυθμιστικών ιδεωδών όπως η αρχή της 

πλειοψηφίας, η λαϊκή κυριαρχία κ.ά. 

Ασφαλώς, δεν είναι ανάγκη να ξεχάσουμε τους κινδύνους 

που εγκυμονεί η δυνητική χειραγώγηση των αξιών αυτών 

από επικίνδυνους «δημαγωγούς».7 Ωστόσο, η ανάγκη 

διαρκούς εγρήγορσης απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους, 

δεν είναι επαρκής λόγος για να απωθήσουμε την ίδια τη βάση 

της δημοκρατικής ζωής, την προτεραιότητα της πολιτικής 

ενέργειας των απλών πολιτών: «Ξεκινώ με την υπόθεση ότι η 

στάση βάσει της οποίας οι απλοί άνθρωποι εκλαμβάνονται 

ως ενεργοί και δραστήριοι συμμέτοχοι, συλλογικά και 

ατομικά, στην πολιτική και τη διακυβέρνηση, εμψυχώνει 

και συγκροτεί τον λόγο μας περί συνταγματικού δικαίου». 

Οπωσδήποτε, δεν είμαστε ποτέ σίγουροι για το αν, πότε 

και πώς θα εμφανιστεί η πολιτική ενέργεια των πολλών. το 

πρόβλημα της «εθελοδουλίας» παραμένει, και συχνά εντείνει 

την απάθεια στη μεταδημοκρατική συνθήκη.8 Εξάλλου, δεν 

7. Αν και ίσως η λέξη «δημαγωγοί» δεν είναι και η περισσότερο κατάλληλη στο 
πλαίσιο αυτό. Βλ. Φιλήμων Παιονίδης και Νίκος Γιαννακόπουλος, Αθηναίοι δημαγωγοί: 
Ανασκευάζοντας ένα αντιδημοκρατικό στερεότυπο, Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ, 2017.
8. Βλ. Ετιέν Ντε λα Μποεσί, Πραγματεία περί εθελοδουλείας, μτφ. Παναγιώτης Καλαμαράς, 
Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν, 2012.
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μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι ότι θα κατορθώσει να 

αποφύγει τη χειραγώγηση. επομένως, δεν θα πρέπει και να 

την εξιδανικεύουμε. 

Ωστόσο, εάν απαξιώσουμε και περιφρονήσουμε την πολι- 

τική ενέργεια των πολλών a priori, θα έχουμε ήδη πάρει 

θέση, χωρίς συχνά να το συνειδητοποιούμε, απέναντι στη 

δημοκρατία, ενισχύοντας –έστω και έμμεσα– ελιτίστικες, 

ιεραρχικές και εντέλει αντιδημοκρατικές δυναμικές. Μήπως 

είναι προτιμότερο να αποδώσουμε σε αυτή την οφειλόμενη 

σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο προτεραιότητα και κατόπιν, 

βέβαια, να τη βοηθήσουμε ώστε να αποφύγει παγίδες και 

τυχόν κινδύνους;9 Μήπως αυτή η ενέργεια και η ευαισθησία 

την οποία κινητοποιεί δεν είναι οι μόνες ελπίδες μας για την 

υπεράσπιση και τη διαρκή εμβάθυνση της δημοκρατίας; 

Εδώ, ακριβώς, δεν συναρθρώνεται η ελευθερία με την 

ισότητα; «Διότι πίσω από τον λαϊκισμό είναι η ιδέα της 

πολιτικής ελευθερίας: πρόκειται για μια ελευθερία στην οποία 

όλοι μετέχουν εξίσου, όχι μόνο οι ‘καλύτεροι’ άνθρωποι. μια 

ελευθερία της οποίας η πραγμάτωση απαιτεί την εξάσκησή 

της και προϋποθέτει την πολιτική ενέργεια. μια ελευθερία 

που διαμορφώνει, και ακολούθως αναδιαμορφώνει, την 

κοινωνία», καταλήγει ο Πάρκερ.

Η άμεση υποστήριξη της λαϊκιστικής ευαισθησίας από 

τη μεριά του Πάρκερ ίσως ξενίσει κάποιους αναγνώστες. 

Προφανώς το διακειμενικό και γενεαλογικό της πλαίσιο 

αντλεί από τη θετική αξιολόγηση της αμερικανικής παρά-

δοσης του προοδευτικού, εξισωτικού λαϊκισμού του 19ου  

9. Βλ. Γιάννης Σταυρακάκης, «Λαός και λαϊκιστικός λόγος στη σκιά της ευρωπαϊκής 
κρίσης», στο Νικόλας Σεβαστάκης και Γιάννης Σταυρακάκης, Λαϊκισμός, αντιλαϊκισμός και 
κρίση, Αθήνα: Νεφέλη, 2012, σελ. 90-92.
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αιώνα που προετοίμασε το New Deal.10 Εξάλλου, δεν θα 

πρέπει να αγνοηθεί ότι πληθαίνουν σήμερα οι διεθνούς 

βεληνεκούς στοχαστές που αρνούνται τον αντιδημοκρατικό 

εκβιασμό της δαιμονοποίησης του «λαϊκισμού» –από όπου κι 

αν προέρχεται– και επιλέγουν να υποστηρίξουν πτυχές ενός 

δημοκρατικού λαϊκισμού σε πολλά διαφορετικά πεδία.11  

Εκτός από τους συνήθεις υπόπτους, Ερνέστο Λακλάου  

και Σανταλ Μουφ, θα μπορούσε κανείς να αναφέρει τους 

Τζούντιθ Μπάτλερ, Νάνσυ Φρέιζερ, Τομά Πικετί, κ.ά. Όταν 

συζητούμε περί λαϊκισμού, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι 

εκείνο που διακυβεύεται είναι τελικά η δημοκρατία και 

οι όροι αναζωογόνησής της. Γιατί, σταδιακά –και για να 

χρησιμοποιήσουμε μία επίκαιρη μεταφορά–, φαίνεται να 

οδεύει προς τη ΜΕΘ καθώς, στη σημερινή συγκυρία, η 

διαχείριση του κορονοϊού επιδεινώνει τα χρόνια, υποκείμενα 

μεταδημοκρατικά συμπτώματά της.

Ο Γιάννης Σταυρακάκης είναι Καθηγητής Πολιτικής 

Επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
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10. Για τον αμερικανικό λαϊκισμό, βλ., εντελώς ενδεικτικά, Charles Postel, The Populist 
Vision, Οξφόρδη: Oxford University Press, 2007. 
11. Βλ., για περισσότερες πληροφορίες, Γιάννης Σταυρακάκης,  «Η ανάλυση λόγου 
ερευνά τον λαϊκισμό: Τρεις προκλήσεις και ένα δίλημμα», Σύγχρονα θέματα, τεύχ. 140 
(2018), σελ. 38.


