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Η κρίση της δημοκρατίας 
Κατά τα τελευταία χρόνια επανέρχεται ένας διάλογος σχετικά με την ποιότητα και τη 

λειτουργία της δημοκρατίας. Η συζήτηση αυτή αφορά μια σειρά από φαινόμενα που 

σχετίζονται με τις βιωμένες και θεσμικές εκφάνσεις της δημοκρατίας καθώς και τις 

διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει εν μέσω αλλεπάλληλων και 

αλληλοσχετιζόμενων κρίσεων. Γίνεται αναφορά στη σχέση ανάμεσα στις οικονομικές 

πολιτικές και τη δημοκρατία ενώ την ίδια στιγμή αρκετοί/ες μιλούν για κρίση 

εμπιστοσύνης στους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Τέλος, η αυξημένη 

δημοτικότητα λαϊκίστικών ακροδεξιών κομμάτων σε αρκετές Ευρωπαϊκές, μεταξύ 

άλλων, χώρες καθιστούν τη συζήτηση σχετικά με την κρίση της δημοκρατίας 

επίκαιρη αλλά και επείγουσα.  

Για αυτό το λόγο, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ανέλαβε την πρωτοβουλία να 

οργανώσει έναν εξωστρεφή κύκλο σεμιναρίων, ο οποίος θα έχει ως σκοπό να 

προσεγγίσει με διεπιστημονικό τρόπο τα παραπάνω ζητήματα. Στις σχετικές 

συζητήσεις, θα συμμετάσχουν επιστήμονες από διαφορετικά γνωστικά πεδία, τόσο 

από το Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και από άλλα ανώτατα και ερευνητικά ιδρύματα 

της χώρας οι οποίοι/ες θα προσπαθήσουν να αναδείξουν την πολυπλοκότητα των 

παραπάνω φαινομένων και να φωτίσουν διαφορετικές πτυχές τους αναλύοντας και 

συζητώντας τους κοινωνικούς, οικονομικούς και ιδεολογικούς παράγοντες καθώς και 

τις ψυχολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με αυτά.    

Οι συζητήσεις, δεν απευθύνονται μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής μας 

κοινότητας, διδακτικό προσωπικό, φοιτήτριες και φοιτητές, αλλά και στο ευρύτερο 

κοινό. 

Η τρίτη συνάντηση του κύκλου σεμιναρίων με τίτλο: «Η θεωρία των δύο άκρων και 

τα πολλά της πρόσωπα : μια κοινωνιοψυχολογική διερεύνηση στην Ελλάδα των 

κρίσεων» θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022, στις 19:00. Εισηγήτρια θα 

είναι Ξένια Χρυσοχόου, Καθηγήτρια Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας στο 

Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και σχολιαστής ο Τηλέμαχος 

Ιατρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Τμήμα 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 



Ακολουθεί η περίληψη της εισήγησης 

Περίληψη: 

Κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2009-2015 ευδοκίμησε η θεωρία των δύο άκρων με 
την οποία επιχειρήθηκε αντισυστημικές μειονότητες να χαρακτηριστούν 
αντιδημοκρατικές και ταυτόχρονα αντιδημοκρατικές μειονότητες να χαρακτηριστούν 
αντισυστημικές. Στόχος ήταν με την εξομοίωση των δυο να μειωθεί η επίδραση 
κυρίως των αριστερών μειονοτήτων που έτσι χαρακτηρίζονταν εκτός του περίφημου 
δημοκρατικού τόξου. Αποτέλεσμα όμως ήταν και οι δύο μειονότητες να αυξήσουν 
την άμεση εκλογική επιρροή τους λόγω της απογοήτευσης των πολιτών από την θέση 
που είχε περιέλθει η χώρα. Είναι όμως ίδιο το ιδεολογικό και κοινωνιο-ψυχολογικό 
προφίλ των ανθρώπων που είναι ανοικτοί στον αριστερό και δεξιό λόγο; Ισχύει άραγε 
η θεωρία των δύο άκρων ή πρόκειται για ένα ιδεολογικό τέχνασμα; 

Η παρουσίαση βασίζεται σε κοινωνιοψυχολογικές θεωρίες και αναλύσεις και θα 
αντλήσει από 3 έρευνες που διεξήχθησαν σε διαφορετικές περιόδους κρίσεων στην 
Ελλάδα (2013-14, 2020, 2021) και θα ανιχνεύσει το προφίλ των ανθρώπων που, 
διαισθανόμενοι την διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, προσπαθούν να κατανοήσουν το 
περιβάλλον τους και να πάρουν θέση για σημαντικά ζητήματα. Τα αποτελέσματα της 
πρώτης έρευνας (Δεκ 2013-Απρ 2014) υποστηρίζουν ότι η ακροδεξιά μειονότητα δεν 
απευθύνεται σε πολίτες με αντισυστημική ιδεολογία αλλά σε «προδομένους πιστούς» 
του συστήματος που αντιτίθενται στους πολιτικούς που δεν κράτησαν τις υποσχέσεις 
ευημερίας και κινητικότητας, σε μειονότητες που αντιμάχονται το σύστημα ή που με 
τον τρόπο ζωής τους «μολύνουν» την κοινωνία. Η δεύτερη έρευνα, κατά τη διάρκεια 
του δεύτερου λοκντάουν (φθινόπωρο 2020), εξετάζει ιδεολογικά προφίλ σε σχέση με 
την αποδοχή των εμβολίων και των μέτρων της καραντίνας και διαπιστώνει ότι τα 
προφίλ της αριστεράς και δεξιάς διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις  αλλά και τις 
συμπεριφορές σχετικά με τα μέτρα κατά της Covid-19. Η τρίτη έρευνα (Γενάρης-
Απρίλης 2021) ξαναβρίσκει την κατηγορία των «προδομένων πιστών» που διαφέρουν 
και πάλι ιδεολογικά τόσο από αυτούς που αντιμάχονται όσο και από αυτούς που 
υποστηρίζουν το σύστημα. Δύο ενδιαφέροντα στοιχεία εμφανίζονται επιπλέον σε 
αυτή την έρευνα. Το πρώτο είναι ότι η κατηγορία αυτή υποστηρίζει περισσότερο 
θεωρίες συνωμοσίας και απόψεις που οριοθετούν την έννοια του λαϊκισμού 
(ομοιογένεια και ηθική υπεροχή του απλού λαού, αντιπαράθεση με και δυσπιστία 
απέναντι στις ελίτ). Το δεύτερο είναι ότι σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται οι 
υποστηριχτές ακροδεξιών κομμάτων αλλά ταυτόχρονα και μια μεγάλη ομάδα 
ανθρώπων που δεν τους εκφράζει κανένα κόμμα ούτε ενδεχομένως η διάσταση της 
αριστεράς-δεξιάς.  

Τα ευρήματα των ερευνών αυτών αποδομούν τη θεωρία των δύο άκρων έτσι όπως 
την γνωρίσαμε αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι αυτή η θεωρία έχει μετασχηματιστεί σε 
ένα νέο ιδεολογικό τέχνασμα εκείνο του χαρακτηρισμού των δύο άκρων ως 
λαϊκιστικές και άρα αμφίβολης ικανότητας να προσφέρουν λύσεις για τα μεγάλα 
κοινωνικά προβλήματα. Επιπλέον η αμφισβήτηση της διάστασης αριστεράς-δεξιάς 
από ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού (πράγμα που βρίσκουμε και σε πρόσφατες 



έρευνες) δηλώνει την πολιτική δυσκολία ενός πολιτικά και προσωπικά ματαιωμένου 
κοινού και ταυτόχρονα οικονομικά εξαντλημένου που μπορεί να αναζητήσει 
καταφύγιο σε αυταρχικές λύσεις χωρίς να τις χαρακτηρίζει από τις ιδεολογικές 
προκείμενες τους. 

H παρακολούθηση του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου είναι δωρεάν. Η διαδικτυακή 
παρακολούθηση του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου 
zoom:     
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/96890607119?pwd=c0tiNlpWQTdVNHFSVjg4OCt6bmh
Bdz09  
Meeting ID: 968 9060 7119 
Passcode: 328130 
 
Η σελίδα του Σεμιναρίου στο Facebook είναι: www.shorturl.at/dgCDW 

Για το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου δείτε εδώ: 
http://www.soc.uoc.gr/el/page/13108/diepistimoniko-seminario-tis-sxolis-
koinwnikwn-epistimwn 

Η Επιτροπή του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών: 
Αλέξανδρος Κεσσόπουλος (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης)  
Βαγγέλης Νικολαϊδης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) 
Κατερίνα Πετκανοπούλου (Τμήμα Ψυχολογίας) 
Αθηνά Σκουλαρίκη (Τμήμα Κοινωνιολογίας) 
 


