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Η Ταυτότητα μας

To “Δημοψήφισμα” είναι το μηνιαίο μέσο επικοινωνίας της ομάδας πολιτών υπέρ του 
θεσμού των Δημοψηφισμάτων με υψηλούς στόχους:  

Αφενός σκοπεύει στην ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις [ομιλίες, συγκεντρώσεις, 
εργαστήρια, βιβλιοπαρουσιάσεις κ.ά.] που έχουν ως στόχο την υποστήριξη του θεσμού 
των Δημοψηφισμάτων.  

Αφετέρου, φιλοδοξεί να δώσει ελεύθερο βήμα σε ειδήσεις, απόψεις, γνώμες και 
ερευνητικά αποτελέσματα υπέρ ή κατά του Δημοψηφίσματος με στοιχεία και 
τεκμηριωμένη  επιχειρηματολογία.

To “Δημοψήφισμα” είναι ανοιχτό στην επικοινωνία και επιδιώκει τη συνεργασία με 
όλους. Αν διαβάσετε ένα κείμενο ή μία είδηση που πιστεύετε ότι αξίζει να την 
μοιραστείτε με άλλους, αν θέλετε να επιχειρηματολογήσετε υπέρ ή εναντίον του 
Δημοψηφίσματος, αν θέλετε να προσκαλέσετε κι άλλους σε μία εκδήλωση που 
συνδιοργανώνετε ή απλώς θα την παρακολουθήσετε, μπορείτε να το στείλετε στο 
email: referendum@mail.com. Αν πάλι θέλετε να βοηθήσετε με άλλους τρόπους, με 
κείμενα, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, σχέδιο & σκίτσο, κριτική, ιδέες & προτάσεις ή 
απλώς να απολαύσετε την προετοιμασία και το σχεδιασμό του, στείλτε το email σας 
αμέσως! Παράκληση για ανωνυμία θα γίνεται σεβαστή.  

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός εκτός από τη συνάφεια με τη θεματολογία και, 
φυσικά, την απουσία υβριστικών ή συκοφαντικών αναφορών. Οι θέσεις του κάθε 
άρθρου εκφράζουν τον αρθρογράφο και δεν δεσμεύουν την υπόλοιπη ομάδα που 
συμμετέχει στο newsletter. 

Αναγνωρίζουμε ότι το ευρύτερο οικονομικoπολιτικό πλαίσιο είναι ιδιαιτέρως πιεστικό, 
ωστόσο θα είμαστε ξεκάθαροι ως προς το πλαίσιο επικοινωνίας: οποιαδήποτε 
συνεργασία θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον συνδέεται άμεσα με το θεσμό των 
Δημοψηφισμάτων ή με ζητήματα που απαιτούν Δημοψηφισματική επίλυση, όπως για 
παράδειγμα η ιδιωτικοποίηση του Νερού ή η Συνταγματική Αναθεώρηση. 
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Τα newsletter των προηγουμένων μηνών μπορούν να βρεθούν στο blog της

  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ: https://greekdimo.wordpress.com/η-προταση 

ή στο διαδικτυακό “σπίτι” του “Δ”, εδώ 

mailto:referendum@mail.com
https://greekdimo.wordpress.com/%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://hellasreferendum.wordpress.com/
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Η ομάδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” στηρίζει την 
καμπάνια υπέρ των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών 
ECI CAMPAIGN: http://www.citizens-initiative.eu/#home 

Η ομάδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” στηρίζει την 
καμπάνια υπέρ των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών 
ECI CAMPAIGN: http://www.citizens-initiative.eu/#home 

http://www.citizens-initiative.eu/#home
http://www.citizens-initiative.eu/#home
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Τι είναι το
European Citizens’ Initiative; 

Article 11, paragraph 4, Treaty on European Union

Not less than one million citizens who are nationals of a significant number of Member States 
may take the initiative of inviting the European Commission, within the framework of its 
powers, to submit any appropriate proposal on matters where citizens consider that a legal act 
of the Union is required for the purpose of implementing the Treaties.

The procedures and conditions required for such a citizens’ initiative shall be determined in 
accordance with the first paragraph of Article 24 of the Treaty on the Functioning of the 
European Union.

Article 24, paragraph 1, Treaty on the Funtioning of the European Union

The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with 
the ordinary legislative procedure, shall adopt the provisions for the procedures and conditions 
required for a citizens’ initiative within the meaning of Article 11 of the Treaty on European 
Union, including the minimum number of Member States from which such citizens must come.

     1   2012,    ,   7 Από την η Απριλίου ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες από τουλάχιστον
-       –    12  – Κράτη Μέλη μπορούν με τις υπογραφές τους εφόσον συλλεχθούν εντός μηνών

          . να ζητήσουν από την Κομισιόν να νομοθετήσει για ένα συγκεκριμένο ζήτημα
 ,         Προϋπόθεση αποτελεί το ζήτημα αυτό να βρίσκεται εντός της
  . δικαιοδοσίας της ΕΕ

Συνθήκη της 
Λισαβόνα 
για την ΕΕ 

Άρθρο 11, παρ.4: Όχι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες, σημαντικού αριθμού Κρατών-
Μελών, μπορούν να πάρουν την πρωτοβουλία και να ζητήσουν από την Κομισιόν, εντός του 
πλαισίου των εξουσιών της, να υποβάλει κατάλληλη πρόταση για ζητήματα που οι πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομοθετική πράξη της Ένωσης, με σκοπό την εφαρμογή των 
Συμφωνιών. 

Οι διαδικασίες και οι συνθήκες που απαιτούνται για μία τέτοια πρωτοβουλία πολιτών θα 
διευκρινιστούν σε συμφωνία με την 1η παράγραφο του Άρθρου 24 της Συμφωνίας για τη 
Λειτουργία της Ε.Ε.

Άρθρο 24, παρ. 1 [Συμφωνία για τη Λειτουργία της Ε.Ε.]: Το Ευρωκοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, δρώντας εντός των κανονισμών και σε συμφωνία με την συνήθη νομοθετική 
διαδικασία θα προβλέψουν για τις διαδικασίες και τις συνθήκες που θα διέπουν τις 
πρωτοβουλίες πολιτών, εντός του πνεύματος του Άρθρου 11 της Συμφωνίας για την Ε.Ε., 
συμπεριλαμβανομένου του ελαχίστου αριθμού των Κρατών-Μελών από τα οποία θα πρέπει να 
προέρχονται οι πολίτες. 



   Καμπάνια για την Πρωτοβουλία 
Ευρωπαίων Πολιτών
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Δείτε το βίντεο: www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NWeMn7zE-yM

Η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών  - 
ECI αποτελεί το πρώτο πολιτικό εργαλείο 
συμμετοχικής δημοκρατίας σε επίπεδο Ε.Ε. 
Ωστόσο, έχει ασκηθεί κριτική για τον τρόπο 
εφαρμογής του, αλλά και τα πραγματικά 
πολιτικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει. 

H ECI αποτελεί κατ' ουσία όχι 
“νομοθετική πρωτοβουλία πολι-
τών” αλλά πρωτοβουλία παρέμ-
βασης στην πολιτική ατζέντα, 
καθώς απλώς προτείνει θέματα 
στο ΕυρωΚοινοβούλιο. Δεν έχει 
όμως τη δύναμη να κατεβάσει 
ολοκληρωμένη νομοθετική πρότα-
ση προς ψήφιση από τους 
πολίτες της Ε.Ε.

Ωστόσο, με κοινή πρωτοβουλία οργανώσεων 
πολιτών ξεκίνησε διαφημιστική καμπάνια με 
σκοπό την “ενδυνάμωση της πρωτοβουλίας 
των ευρωπαίων πολιτών”. Την καμπάνια 
στηρίζει η μη-κυβερνητική οργάνωση 
“Democracy International” σε συνεργασία με 
άλλες οργανώσεις όπως η “Mehr Demokratie 
Deutschland“, η “WeMove.EU” και η “ECI 
Campaign“.  

ECI: European 
Citizen Initiative 

Συμμετοχική 
Δημοκρατία ή 
“προπέτασμα 

καπνού”;

Η ανάγκη για ανανέωση και ισχυροποίηση του 
θεσμού είναι πασιφανής. Σύμφωνα με 
στοιχεία της Ε.Ε. υπάρχει τεράστια πτώση της 
συμμετοχής των πολιτών με μόλις 3 πρωτο-
βουλίες να είναι ενεργείς το 2015, όπως 
δείχνει το διάγραμμα πιο κάτω. [δες σελ. 

“ΑΠΟΨΕΙΣ”]

Στα τεύχη του “Δ” του Σεπτεμβρίου και 
Οκτωβρίου είχαμε παρουσιάσει την 
Πρωτοβουλία για το Νερό ως 
Ανθρώπινο Δικαίωμα που αποδείκνυε 
πόσο αδύναμος είναι ο θεσμός, αφού 
παρά την υιοθέτηση της από το 
ΕυρωΚοινοβούλιο, η Κομισιόν – που 
όφειλε να νομοθετήσει – αρνείται να 
συμμορφωθεί. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NWeMn7zE-yM
https://greekdimo.wordpress.com/newsletter/


   ECI: Εuropean Citizens Initiative
12 προτάσεις προς την ΕΕ

H λέξη “Initiative” στον τίτλο του ECI παραπέμπει στις “Νομοθετικές Πρωτοβουλίες Πολιτών” ένα 
σημαντικό πολιτικό εργαλείο – κυρίως στην Ελβετία – που δίνει το δικαίωμα σε ομάδες πολιτών 
να φέρνουν σε ψηφοφορία νομοθετικές προτάσεις ή τροποποιήσεις στο Σύνταγμα που έχουν 
ετοιμάσει οι ίδιοι οι πολίτες. Οι νομοθετικές προτάσεις αξιοποιούν τις δύο βασικότερες αρχές της 
πολιτικής εξουσίας: το δικαίωμα να αποφασίζουν την πολιτική ατζέντα (δηλαδή τα θέματα προς 
διαβούλευση) και το δικαίωμα στην παραγωγή νόμων. Δυστυχώς όμως, η παραπομπή αυτή δεν 
ισχύει στην πραγματικότητα για τα ECI. 

Το ECI αποτελεί ένα μικρής ισχύος εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας που επιτρέπει στους 
πολίτες να φέρουν ένα θέμα προς συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά όχι και να παίρνουν την 
τελική απόφαση οι ίδιοι. Για την ακρίβεια, ούτε καν το Ευρωκοινοβούλιο δεν αποφασίζει αφού 
χρειάζεται να απευθυνθεί στην Κομισιόν. To αποτέλεσμα είναι ότι παρά τις μεγαλόστομες 
δηλώσεις το 2012 πως θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε., το ECI χαρακτηρίζεται από 
όλο και μικρότερη συμμετοχή των πολιτών και από αυξανόμενες διαμαρτυρίες για τις 
διαδικαστικές του ατέλειες – ήδη 20 επιτροπές πρωτοβουλιών έχουν εκφράσει σχετικές 
διαμαρτυρίες. 

Τα παραπάνω οδήγησαν στο σχηματισμό της μη-κερδοσκοπικής οργάνωσης “ECI Campaign” με 
στόχο την ενδυνάμωση και μεταρρύθμιση του ECI. Οι προτάσεις της οργάνωσης είναι 12 και 
μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

1. Απλοποίηση των διαδικασιών καταγραφής νέων ECI: περίπου το 50% των πρωτοβουλιών 
αποτυγχάνει εξαιτίας της ανελαστικής ερμηνείας των κανονισμών καταγραφής.    
2. Να επιτραπούν οι ECI που στοχεύουν σε τροποποίηση ευρωπαϊκών συμφωνιών: 
πρέπει να ισχύσει και για τις ECI ότι ισχύει για την Κομισιόν, δηλαδή το δικαίωμα να προτείνουν 
αλλαγή των Διεθνών Συμφωνιών.
3. Διασφάλιση ότι η Κομισιόν θα λαμβάνει σοβαρά υπόψιν της τις επιτυχημένες ECI: Μέχρι 
στιγμής καμία από τις επιτυχημένες ECI έχουν οδηγήσει σε κάποια σοβαρά πολιτικά 
αποτελέσματα (π.χ. νομοθετική παρέμβαση) από πλευράς της Κομισιόν. Η απουσία πολιτικού 
αποτελέσματος μειώνει την αξιοπιστία και εγκυρότητα του θεσμού. 
4. Απλοποίηση και ομογενοποίηση των διαδικασιών και των προσωπικών στοιχείων που 
απαιτούνται: Το κάθε Μέλος-Κράτος εφαρμόζει διαφορετικές διαδικασίες, χρησιμοποιεί 
διαφορετικά έγγραφα και απαιτεί ποικίλα στοιχεία για να θεωρήσει έγκυρη τη συμμετοχή ενός 
πολίτη του και να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα της υπογραφής. Επίσης, συχνά υπάρχουν 
προβλήματα όταν ένας πολίτης διαμένει εκτός της χώρας του. Αυτά πρέπει να απλοποιηθούν 
ώστε να απαιτείται μόνο το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και υπηκοότητα για να γίνει 
δεκτή μία υπογραφή. 
5. Διακοπή της χρήσης αριθμών ταυτότητας: Πολλοί πολίτες αρνούνται να συμμετάσχουν σε 
μία πρωτοβουλία όταν τους ζητείται ο αριθμός ταυτότητας. Ο Ευρωπαίος Ελεγκτής σε θέματα 
Προστασίας Δεδομένων έχει γνωμοδοτήσει πως δεν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο, ωστόσο 18 
χώρες ακόμη απαιτούν τον αριθμό ταυτότητας, αν και κάποιες ποτέ δεν το χρησιμοποιούν. 
6. Επανασχεδιασμό του ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής υπογραφών: Ο κακός 
σχεδιασμός του υπάρχοντος συστήματος οδηγεί σε χάσιμο χρόνου και συμμετοχών και πρέπει 
να επανασχεδιαστεί με τη συμμετοχή και ειδικών σε θέματα συμμετοχικής δημοκρατίας. Το 
σύστημα πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων, να είναι φιλικό προς το χρήστη 
(ειδικά άτομα με αναπηρία) και να χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνικές ηλεκτρονικής εξακρίβωσης 
των στοιχείων των συμμετεχόντων. 
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   ECI: Εuropean Citizens Initiative
12 προτάσεις προς την ΕΕ

 7. Καταγραφή των διευθύνσεων email των υπογραφόντων και να επιτραπεί η 
επικοινωνία των επιτροπών των ECI μαζί τους: Οι φόρμες συλλογής υπογραφών δεν 
επιτρέπουν την συλλογή των email των υπογραφόντων – εφόσον το επιθυμούν και οι ίδιοι – και 
δεν επιτρέπουν στις επιτροπές να επικοινωνούν με τους υποστηρικτές τους. 

8. Να επιτραπεί στην κάθε πρωτοβουλία να 
επιλέξει την εναρκτήρια ημερομηνία της: Η 
εναρκτήρια ημερομηνία είναι αυτή που η Κομισιόν θα 
καταγράψει την πρωτοβουλία στο αρχείο της. Αντ' 
αυτού, προτείνεται να μπορεί να επιλέξει η κάθε 
πρωτοβουλία την ημέρα που η ίδια θεωρεί καλύτερη, 
εντός 6 μηνών από την επίσημη καταγραφή, ώστε να 
είναι δυνατή η πανηγυρική έναρξη της 12μηνης 
συλλογής υπογραφών.
 
9. Να μειωθεί η επιτρεπόμενη κατώτατη ηλικία 
υποστήριξης ενός ECI στα 16 χρόνια: Αυτή τη 
στιγμή το όριο ηλικίας συμβαδίζει με το όριο που 
επιτρέπεται σε κάποιον να ψηφίσει. Ωστόσο, το ECI 
απλώς προτείνει, δεν οδηγεί άμεσα σε εφαρμοστέα 
απόφαση. Γι' αυτό προτείνεται να υιοθετηθεί το όριο 
των 16 ετών που έχει ορίσει η Αυστρία και από τα 
υπόλοιπα Μέλη-Κράτη. 

10. Να προσφέρεται επίσημη υποστήριξη από την ΕΕ σε θέματα νομικής υποστήριξης, 
μεταφράσεων και χρηματοδότησης: οι περισσότερες πρωτοβουλίες αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα με τη χρηματοδότηση βασικών υποστηρικτικών λειτουργιών όπως οι μεταφράσεις 
και η οργανωτική υποδομή. Η ΕΕ θα μπορούσε να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες ως ένα 
δημόσιο αγαθό, με πρακτική και χρηματική υποστήριξη. 
11. Να υπάρξει νομικό πλαίσιο υποστήριξης των μελών των επιτροπών των ECI και των 
διαδικασιών συλλογής χρηματικής υποστήριξης: Το νομικό πλαίσιο θα προστατεύει τα μέλη 
των επιτροπών από προσωπική ευθύνη και παράλληλα θα παρέχει τη δυνατότητα για διαφάνεια 
και αποτελεσματικότητα στη συλλογή και διαχείριση της όποιας χρηματικής υποστήριξης. 
12. Να ενισχυθεί η δημόσια προβολή και η παρουσίαση από τα ΜΜΕ του θεσμού των ECI: 
Η δημοσιότητα που έχει πάρει ο θεσμός είναι τόσο μικρή που τα μέλη των επιτροπών παλεύουν 
για να ενημερώσουν το κοινό όχι μόνο για το αντικείμενο της πρωτοβουλίας τους αλλά και για τον 
ίδιο τον θεσμό. Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει έμπρακτα αυτόν τον δημοκρατικό θεσμό που 
συνδέεται με την εύρυθμη λειτουργίας της ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να τον γνωρίσουν και 
να τον εμπιστευτούν. 

Κατεβάστε το pdf της πρότασης, εδώ.
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“Blueberry Soup”: Μια 
σύγχρονη saga για την Ισλανδία

Το ντοκιμαντέρ “Blueberry Soup” δεν είναι άγνωστο στο “Δ”. Είχαμε 
παρουσιάσει στο τεύχος του Οκτωβρίου 2015 την προσπάθεια – τότε – 
της Eileen Jerrett να συγκεντρώσει με crowdfunding τους πόρους που θα 
επέτρεπαν να το παρουσιάσει σε διάφορα μέρη του κόσμου και παράλληλα 
να κινηματογραφήσει τις αντιδράσεις και τις εντυπώσεις που θα προκαλέσει 
η προβολή του. Τότε της είχαμε ευχηθεί καλή επιτυχία, τώρα καλή συνέχεια 
και, ελπίζουμε σύντομα, να δούμε τη συνέχεια του, με σκηνές και από την 
Αθήνα.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση, 
όπου διακρίνεται και ο 

εκπρόσωπος της ομάδας μας, ο 
Πέτρος Βουρλής, δίπλα στον κ. 
Λυντέρη της Πρωτοβουλίας. Ο 
Πέτρος μίλησε για τη σημασία 

και την αξία του Δημοψηφί-
σματος ως πολιτικού εργαλείου 

ελέγχου και λογοδοσίας.

Το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου 
φιλοξενήθηκε μια ξεχωριστή 
εκδήλωση στην Αθήνα. Η 
πλατφόρμα “Πολιτεία 2.0” 
διοργάνωσε προβολή του 
πολιτικού ντοκιμαντέρ “Blue-
berry Soup” ενός ιδιαίτερου 
χρονικού της σύγχρονης, 
οικονομικής saga των πολιτών 
της Ισλανδίας.  
Το όνομα του ντοκιμαντέρ είναι εμπνευσμένο από μία παραδοσιακή συνταγή της Ισλανδίας  από 
βατόμουρα με αντιοξειδωτικές ιδιότητες που βοηθάει στην ανανέωση του οργανισμού. Μια ταιριαστή 
παρομοίωση για την τονωτική ένεση που πρόσφεραν οι Ισλανδοί στο πολιτικό τους σύστημα το 2008. 
Ήταν η χρονιά που ο υπερδιογκωμένος τραπεζικός τομέας της χώρας κατέρρευσε με πάταγο, 
προκαλώντας την οξεία αντίδραση της Ολλανδίας και της Μ. Βρετανίας που έσπευσαν να στηρίξουν 
τους “επενδυτές”-συμπατριώτες τους. Η απαίτηση ήταν απλή – και όχι άγνωστη στους Έλληνες: να 
αναλάβει το κράτος – δηλαδή οι πολίτες – την ευθύνη να αποζημιώσουν Ολλανδούς και Άγγλους, 
ειδάλλως, η Ισλανδία θα αποκλείονταν “από τις Αγορές”.  

https://hellasreferendum.wordpress.com/2015/10/04/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-2015/


H πλατφόρμα Πολιτεία 2.0 υποστηρίζει ομάδες σε όλη την 
Ελλάδα να συνεργαστούν και να δράσουν για την 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και στο σχεδιασμό νέων 
πολιτικών θεσμών. Επίσης, η πλατφόρμα είναι γνωστή για 
τα Πιλοτικά εργαστήρια καινοτομίας για το συμμετοχικό 
σχεδιασμό ενός Νέου Συντάγματος για την Ελλάδα από 
τους πολίτες.

Οι Ισλανδοί όμως δεν κάθισαν αδιάφοροι να βλέπουν την χώρα 
τους να βυθίζεται σε ένα σπιράλ δημοσίου χρέους. Με μαζικές 
κινητοποιήσεις και επανειλημμένα δημοψηφίσματα αποφάσισαν 
να αφήσουν τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις 
συνέπειες της άφρονας διόγκωσης τους και, τελικά, να 
πτωχεύσουν. Παράλληλα, προσέφεραν ένα μοναδικό τονωτικό στο 
καταρρέον πολιτικό τους σύστημα – διαπλεκόμενο και εξίσου 
αποτυχημένο με το τραπεζικό μέχρι τότε – δημιουργώντας ένα νέο 
Σύνταγμα για τη χώρα, από τους πολίτες, για τους πολίτες.
 
Μια πραγματική πολιτική Blueberry Soup δηλαδή – από τους 
πολίτες, στην Ισλανδία.   

Βρες στο διαδραστικό χάρτη ομάδες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας που ασχολούνται με νέους 
πολιτικούς θεσμούς ή εκδηλώσεις επάνω στο ίδιο αντικείμενο. Ή έλα σε επικοινωνία με τα μέλη 
της πλατφόρμας για να συμμετέχεις.  

Δημιουργός του ντοκιμαντέρ είναι η Eileen Jerrett, η οποία μαζί με το έργο της έχει ξεκινήσει μια 
ευρωπαϊκή περιοδεία που αναδεικνύει σχετικές πρωτοβουλίες πολιτών σε οκτώ χώρες. Μετά τη 
Σκωτία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Αυστρία, η “ισλανδική συνταγή” έφτασε στην Αθήνα. Η Eileen 
μίλησε στην εκδήλωση και παράλληλα βιντεοσκόπησε την ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε. Οι 
βιντεοσκοπήσεις αυτές θα αποτελέσουν το υλικό του επόμενου ντοκιμαντέρ της με θέμα τον 
αντίκτυπο του Blueberry Soup στην Ευρώπη. Παράλληλα, ομάδες πολιτών όπως η δική μας 
“ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨHΦΙΣΜΑ”, η Πρωτοβουλία για Συνταγματική Αλλαγή από τους πολίτες, το 
Vouliwatch και το WEPOLITICS παρουσίασαν τις ομάδες, τους στόχους και τις δράσεις τους στους 
πολίτες που παρακολούθησαν την εκδήλωση.   

Οι φωτογραφίες είναι δανεισμένες από τη σελίδα της Πολιτείας 2.0 στο FacebookΟι φωτογραφίες είναι δανεισμένες από τη σελίδα της Πολιτείας 2.0 στο Facebook

  Blueberry Soup
  Blueberry Soup

http://activecommons.politeia2.org/
https://www.facebook.com/Politeia2/?pnref=story
https://www.facebook.com/Politeia2/?pnref=story


Στις επόμενες σελίδες συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος του άτυπου διαλόγου πολιτικών 
προτάσεων. Ωστόσο, θα ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο με κάτι διαφορετικό: την “Πλατφόρμα”, μια 
πρωτοβουλία που στοχεύει στο ακριβώς αντίθετο. Αντί για εξειδίκευση και αποσπασματική 
περιγραφή προτάσεων και αρχών, η Πλατφόρμα επιθυμεί να φέρει κοντά ομάδες ή άτομα που 
επιθυμούν την αλλαγή του πολιτικού συστήματος συνεισφέροντας τις ιδέες τους σε μία 
μεγαλύτερη δεξαμενή προτάσεων. Απώτερος στόχος είναι η οργάνωση ενός Συνεδρίου με 
αντικείμενο τη δημιουργία ενός ευρύτερου πολιτικού κινήματος. Δηλαδή, στοχεύει στη 
διαβούλευση, τη σύνθεση και την πολύπλευρη αντιμετώπιση του πολιτικού προβλήματος.

Αναλυτικότερα, η ίδια η Πλατφόρμα περιγράφει τους στόχους της ως εξής:   

Α) Δημιουργία ενός ανεξάρτη-
του διαδικτυακού πεδίου, 
χωρίς συγκεκριμένες θέσεις, 
ώστε να βρεθούν επιτέλους 
όλοι οι Δημοκράτες στο ίδιο 
διαδικτυακό τραπέζι. Θα εξα-
σφαλίζει τη Δημοκρατική διαδι-
κασία και θα προσφέρει μια 
ευκαιρία πρώτης κοινής και 
νηφάλιας διαβούλευσης επί 
συγκεκριμένων και ολοκληρω-
μένων προτάσεων που θα 
κατατεθούν από τους ενδιαφε-
ρόμενους σχετικά με τη 
συγκρότηση της Δημοκρατίας.

Β) Οργάνωση - υλοποίηση - συντονισμό Συνεδρίου για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων με 
Δημοκρατικές διαδικασίες ώστε να δημιουργηθεί ένα πολιτικό κίνημα το οποίο θα προωθήσει στο 
ευρύ κοινό τις ολοκληρωμένες προτάσεις σχετικά με τη συγκρότηση της Δημοκρατίας. 

Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί μπορούν να βρεθούν εδώ:
 https://www.facebook.com/notes/1687994181443410/ 

Να ευχηθούμε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στην “Πλατφόρμα” και τη δύσκολη προσπάθεια τους. 

Πλατφόρμα Συγκρότησης Δημοκρατίας
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Στην Πλατφόρμα συμμετέχουν ήδη και συνεργάζονται οι 
εξής πρωτοβουλίες (τελευταία ενημέρωση 23/11/2015):

1. Ένωση Ελλήνων
2. Δημοκρατία Ιδεών
3. Συμμαχία Αμεσοδημοκρατών
4. Δημοκρατία και Δημοψήφισμα
5.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
6. Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Ανθρωπιά
7. Λειτουργική Δημοκρατία
8. ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
9. ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10. Δημοκρατία για την Ελλάδα
11. Κίνημα της πλατείας - Άρθρο 120 του Συντάγματος
12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

https://www.facebook.com/notes/1687994181443410/
https://www.facebook.com/enosiellinon.gr?fref=ts
https://www.facebook.com/dimokratiaideon?fref=ts
https://www.facebook.com/DirectDemocracyHellas?fref=ts
https://www.facebook.com/rfg.gr/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1604239143188567/?fref=ts
https://www.facebook.com/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%25%E2%80%A6/%E2%80%A6/
https://www.facebook.com/groups/1580478605556197/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/131383026889096/
https://ellasdimokratia.wordpress.com/
http://wp.me/P1h3Tw-l
https://www.facebook.com/groups/1673859942859060/
https://www.facebook.com/groups/1502608793386255/?fref=ts


Ζητήσαμε από τους συντονιστές αυτής της προσπάθειας να μας απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα για 
τη δομή, τους στόχους και τις διαδικασίες της ομάδας. 

Αρχικά, τους ζητήσαμε να παρουσιάσουν αδρά την ομάδα που ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτή. Όπως 
μας είπαν, «η Σελίδα Πλατφόρμα Συγκρότησης Δημοκρατίας δημιουργήθηκε από μερικούς 
ενδιαφερόμενους πολίτες, χρήστες του facebook, ως μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το "Σύνδρομο 
της Βαβέλ", δηλ. η αδυναμία των πολυπληθών ομάδων και μεμονωμένων ανθρώπων να "μιλήσουν την 
ίδια γλώσσα" και να συνεργαστούν εποικοδομητικά.

»Στην Πλατφόρμα αναγνωρίζουμε πως αυτή η αδυναμία συνεννόησης ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά 
για την απόσταση που μας χωρίζει από τα κοινά μας οράματα για ευημερία και δικαιοσύνη. Κατά 
συνέπεια, τοποθετούμε την κοινή δράση πάνω από οτιδήποτε άλλο, και γι’ αυτό η Σελίδα δεν παρουσιάζει 
ούτε πρόκειται να παρουσιάσει ποτέ δικές της θέσεις. Δεν κάνουμε επιλογή προτάσεων ούτε προσώπων. 
Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, από τη στιγμή που σέβονται και τηρούν τη δημοκρατική διαδικασία.»

Στη συνέχεια ρωτήσαμε για τη διαδικασία καταγραφής και επεξεργασίας των δεδομένων που θα 
προκύψουν. Σύμφωνα με την Επιτροπή «η συλλογή προτάσεων θα διαρκέσει μέχρι λίγο πριν το 
Συνέδριο, την ακριβή ημερομηνία του οποίου, ωστόσο, δεν έχουμε ορίσει ακόμη. Η επεξεργασία των 
προτάσεων είναι επίσης ένα θέμα που θα δούμε πιο διεξοδικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η 
κατηγοριοποίηση μπορεί να είναι κατά ενότητες, μπορεί και όχι, αναλόγως του υλικού που θα 
συγκεντρωθεί.»

Καθώς, ο σκοπός της Πλατφόρμας είναι η συνεργασία η επόμενη ερώτηση αφορούσε κατά πόσον θα 
επιδιωχθεί συνεργασία με μεγάλες πολιτικές ομάδες που έχουν διαμορφωμένες προτάσεις: «Μας 
ενδιαφέρει η συνεργασία με οποιαδήποτε πολιτική κίνηση η οποία στοχεύει στη δημοκρατία, δηλ. δεν 
εμμένει σε συγκεκριμένες θέσεις αλλά είναι ανοιχτή σε διάλογο και έτοιμη να αποδεχτεί τη βούληση της 
πλειοψηφίας.»

Η τελευταία ερώτηση αφορούσε την επικοινωνία με τους πολίτες και ειδικότερα όσους θα ήθελαν να 
βοηθήσουν πιο ενεργά την ομάδα: «Όποιος επιθυμεί να υποστηρίξει την προσπάθειά μας μπορεί να γίνει 
διαχειριστής στη Σελίδα και να βοηθήσει στις εργασίες για την οργάνωση του Συνεδρίου. Για να 
επικοινωνήσει μαζί μας αρκεί ένα μήνυμα στη Σελίδα ή στο e-mail μας:
 pla.si.dimokratias@gmail.com.»

Εκ της Ομάδας Διαχείρισης της Πλατφόρμας Συγκρότησης Δημοκρατίας. 

Η προσπάθεια της Πλατφόρμας είναι εξαιρετικά φιλόδοξη αλλά σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Την 
ώρα που κυκλοφορούν πολλές και, συχνά, καλές ιδέες, συνήθως αλληλεπικαλυπτόμενες και 
αλληλοσυμπληρούμενες, σαφώς και απουσίαζε μια προσπάθεια να έρθουν οι διάφορες απόψεις 
κοντύτερα, να κωδικοποιηθούν και να ομαδοποιηθούν σε πνεύμα δημοκρατικής συναίνεσης. Ωστόσο, η 
διοργάνωση ενός συνεδρίου αποτελεί τιτάνια προσπάθεια και παρουσιάζει πολλές δυσκολίες, πολιτικές 
και οργανωτικές. Η Δημοκρατία & Δημοψήφισμα συμμετείχε ήδη, καταθέτοντας τη δική μας πρόταση 
για το θεσμό των Δημοψηφισμάτων. Θα ήταν ίσως χρήσιμο και γενναίο πολιτικά, μετά από κάποιο 
σημείο και πριν την οργάνωση του συνεδρίου, να επιδιωχθεί ενεργητικά η συμμετοχή πολιτικών ομάδων 
που έχουν ήδη προετοιμάσει ένα πιο προσεκτικά προετοιμασμένο πλαίσιο προτάσεων και έχουν πολλά 
ενεργά μέλη και φίλους. Η συμμετοχή τους όχι μόνο θα προσθέσει σε κύρος, αλλά θα εμπλουτίσει το 
διάλογο με χρήσιμες ιδέες και φωνές. Και – γιατί όχι – μπορεί να έχουμε και εντυπωσιακές συμπτώσεις 
απόψεων και συνένωση δυνάμεων.  

Πλατφόρμα Συγκρότησης Δημοκρατίας
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(7) Θέλουμε να συγκροτήσουμε μια αγωνιστική συλλογικότητα πανελλήνιας εμβέλειας, που να 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο και τον απόδημο ελληνισμό. Ένα πολιτικό δίκτυο 
οργανώσεων και συλλογικοτήτων, το οποίο θα αγωνίζεται για την αποτίναξη του καθεστώτος 
αποικίας χρέους, που έχει επιβληθεί στη χώρα μας, της αποικιοποίησής της από τις δυνάμεις 
της διεθνούς τοκογλυφίας, με επικεφαλής τη γερμανική Ευρώπη.

Ο αγώνας μας είναι αγώνας για την υπέρβαση της εσωτερικής ελληνικής παρακμής και τη 
διαμόρφωση μιας νέας πολιτείας ισότητας, ελευθερίας και δικαιοσύνης για τον ελληνισμό του 
21ου αιώνα – γι’ αυτό και διεκδικεί: Εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη, οικολογική 
ισορροπία, άμεση δημοκρατία – κοινοτισμό, πνευματική αναγέννηση. Αυτό το 
πεντάπτυχο δεν ιεραρχείται, ούτε το ένα στοιχείο ανάγεται στα άλλα, αλλά αποτελούν, το 
καθένα, αυθύπαρκτες και ισότιμες αξίες και αντιθέσεις. Μόνον η συγκυρία αναδεικνύει κάποιο 
από αυτά ως προτεραιότητα και όχι, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, μία αντίθεση να 
προβάλλεται ως το αποκλειστικό «κλειδί»  για όλες τις άλλες, με τις εκτρωματικές συνέπειες 
που όλοι γνωρίζουμε.

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η ανάδειξη της εθνικής ή της κοινωνικής διάστασης σε 
αποκλειστική και μονοδιάστατη αντίθεση κατέληξε σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, που οδήγησαν 
είτε στον ναζιστικό και φασιστικό εθνικισμό είτε στη σταλινική και σοβιετική παραμόρφωση. Στη 
δική μας περίπτωση, η άρρηκτη συνάφεια αυτών των παραμέτρων καταδεικνύεται και από το 
γεγονός ότι καμία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη συμβολή των υπολοίπων. Η εθνική 
ανεξαρτησία, δεδομένων των μεγεθών και της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, προϋποθέτει 
ένα νέο μοντέλο οικονομικής και οικολογικής ισορροπίας, θεμελιωμένο στην παράδοση της 
κοινωνικής και δημόσια οικονομίας, της μικρής επιχείρησης, της αποκεντρωμένης παραγωγής, 
της δικτυακής οργάνωσης της ελληνικής κοινωνίας και του κοινοτισμού.

Επίσης, απαιτεί μια πνευματική-πολιτιστική επανάσταση που θα απαντήσει στο τέλμα του 
πνευματικού μνημονίου που επιβλήθηκε στην ελληνική κοινωνία κατά την ύστερη 
μεταπολίτευση. Εξ άλλου, εμείς έχουμε πάρει καλά το μάθημά μας από τη μεταπολίτευση, όταν 
η αποκατάσταση των μη-προνομιούχων δεν συνοδεύτηκε από ένα αίτημα πολιτιστικής 
αναγέννησης, και βρεθήκαμε έτσι μπροστά στον νεοέλληνα Φρανκεστάιν, που κατέστρεψε την 
ίδια του τη χώρα.

Πρόταση #4: 
Οι 25 θέσεις του Άρδην

12

Συνεχίζουμε το διάλογο με τις προτάσεις αλλαγής του τρόπου διαχείρισης της εξουσίας, 
δηλαδή της παραγωγής νόμων και εκτελεστικών αποφάσεων, επιλέγοντας από τις 25 θέσεις 
του περιοδικού Άρδην, τις θέσεις #7 και 24. Η #24 παρουσιάζει, με αρκετά αναλυτικό τρόπο, 
την πρόταση για μία πιο ενδελεχή ανάπτυξη και άλλων αμεσοδημοκρατικών θεσμών μαζί με 
τα δημοψηφίσματα πολιτών, όπως την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και την ανανέωση του 
κοινοτικού τρόπου του βίου, σύμφωνα με την ελληνική παράδοση.
Η πρόταση #7 είναι γενικότερη στη διατύπωση αλλά σημαντικότερη σε νόημα, καθώς 
παρουσιάζει τους 5 βασικούς άξονες που διατρέχουν τις θέσεις του περιοδικού, 
υπογραμμίζοντας έτσι τον κεντρικό ρόλο που έχει η άμεση δημοκρατία και ο κοινοτισμός 
στη διαμόρφωση τους.
Οι θέσεις ξεκίνησαν από μία πρόταση 12 σημείων τον Οκτώβριο του 2010, εμπλουτίστηκαν 
τον Σεπτέμβριο του 2011, τέθηκαν σε διαβούλευση ηλεκτρονικά και οριστικοποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν στη συνδιάσκεψη του Κινήματος Άρδην, που πραγματοποιήθηκε στις 26-28 
Οκτωβρίου 2013. 

Από την ιστοσελίδα του περιοδικού Άρδην, εδώ. 

http://ardin-rixi.gr/sample-page


Όσο κυριαρχεί το μοντέλο της παγκοσμιοποίησης και των κοινωνικών ανισοτήτων, η εθνική 
ανεξαρτησία θα παραμένει μία φενάκη. Διότι η Ελλάδα δεν διαθέτει τα μεγέθη και το 
καπιταλιστικό ήθος  που θα της επιτρέψει να κινηθεί μέσα στη ζούγκλα των πολυεθνικών. Η 
αρχαία Αθήνα μπόρεσε να αντιμετωπίσει τους Πέρσες γιατί στηριζόταν στον ένοπλο ελεύθερο 
αγρότη-πολίτη· το Βυζάντιο στηρίχτηκε στον ελεύθερο αγρότη-ακρίτη· την Επανάσταση του ’21 
την πραγματοποίησε ο «απείθαρχος» κλέφτης των ελληνικών βουνών, στην Αντίσταση στους 
Γερμανούς και στον αγώνα της ΕΟΚΑ, πρωτοστάτησαν η αγροτιά και η νεολαία.

Οι γενικές ιδεολογικές και φιλοσοφικές μας κατευθύνσεις αποτελούν μια απόπειρα 
δημιουργικής σύνθεσης ανάμεσα στην αρχαιοελληνική αμεσοδημοκρατική παράδοση της 
ελευθερίας, στην ορθόδοξη παράδοση, που επί δεκαεφτά αιώνες ταυτίστηκε με τον ελληνισμό, 
στο αντιστασιακό ήθος του νεώτερου ελληνισμού και στις απελευθερωτικές παραδόσεις και 
κινήματα των υπόλοιπων λαών. Το ημιτελές αίτημα της σύνθεσης συνιστά βασική ανάγκη για 
την επιβίωση και, επιτέλους, την ολοκλήρωση του νεώτερου ελληνισμού. Γι’ αυτό και το κίνημά 
μας, αποτελώντας ζωντανή υλοποίηση αυτής της συνθετικής αντίληψης, περιλαμβάνει και 
απευθύνεται σε ανθρώπους από ποικίλες ιδεολογικές καταβολές και αντιλήψεις, 
προερχόμενους από την Αριστερά, το Κέντρο και τη Δεξιά, θρησκευόμενους και 
αγνωστικιστές, που όμως συμφωνούν στις βασικές μας κατευθύνσεις, είναι πολυσυλλεκτική 
και ταυτόχρονα συνθετική. Απορρίπτουμε το ψευδές δίλημμα «εκσυγχρονισμός ή παράδοση», 
επιζητώντας τον «εκσυγχρονισμό της παράδοσής» μας.

(24) Αποφασιστικής σημασίας για ένα αυθεντικά διαφορετικό μοντέλο κοινωνίας είναι το 
ζήτημα της ανάπτυξης των θεσμών της άμεσης δημοκρατίας. Και όχι μόνο με τη 
θεσμοθέτηση δημοψηφισμάτων, αλλά προπαντός με τη σταδιακή ενίσχυση 
αμεσοδημοκρατικών θεσμών, τους οποίους κάνει εφικτούς και η μεταφορά των αποφάσεων 
σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε επιχειρήσεις και θεσμούς μικρότερου μεγέθους. Η 
κοινοτική παράδοση του λαού μας, από την αρχαιότητα έως σήμερα, πρέπει να αποτελεί 
βασική παράμετρο για τη θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας.

Και αυτό, όταν η πορεία που ακολουθούν τόσο οι παγκόσμιοι όσο και οι ευρωπαϊκοί και 
ελληνικοί θεσμοί –τελευταίο έκτρωμα, ο Καλλικράτης– κινούνται προς την αντίθετη 
κατεύθυνση, της αποδυνάμωσης της δημοκρατίας και του γενικευμένου εκφασισμού. Σε μια 
ανάλογη κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί και η συνταγματική αναθεώρηση, που καθίσταται 
επιτακτική αναγκαιότητα. Είναι ανάγκη να αντικατασταθεί το παρόν ξεπερασμένο και 
αναχρονιστικό Σύνταγμα, που είναι κομματοκεντρικό και πρωθυπουργοκεντρικό, από ένα 
Σύνταγμα που να ενισχύει τον ρόλο του λαϊκού παράγοντα στη λήψη των αποφάσεων – 
θέσπιση δημοψηφισμάτων, άμεση εκλογή του προέδρου από τον λαό, θέσπιση δεύτερου 
νομοθετικού σώματος. Η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κοινοτισμού αποτελεί 
προτεραιότητα αλλά πάντοτε  στα πλαίσια  μια ολιστικής αντίληψης – «σκέψου συνολικά, 
δράσε τοπικά».

Τέλος, ο ελληνικός λαός οφείλει, επιτέλους, να εγκαταλείψει τα υπολείμματα των ραγιάδικων 
και αποικιοκρατικών αντιλήψεων, που μας κληρονόμησαν τέσσερις και πλέον αιώνες 
Τουρκοκρατίας στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή, τις πελατειακές σχέσεις, τα λογιών-λογιών 
«μπαχτσίσια» και την άλωση των θεσμών από ομάδες συμφερόντων. Ομοίως, θα πρέπει να 
θέσει τέλος στην κληρονομιά της Βαυαροκρατίας, που βαρύνει ακόμα την αντίληψη και τις 
πρακτικές του ελληνικού κράτους. Ο αγώνας για τη χειραφέτηση του ελληνισμού είναι αγώνας 
για την οικοδόμηση μιας νέας ελληνικής πολιτείας, δημοκρατικής και αποκεντρωμένης, η 
οποία θα αποτελεί πραγματικό κτήμα του λαού και δεν θα είναι ένας αλλότριος οργανισμός 
που επιβάλλεται από τα έξω και τα πάνω, αποξενώνοντας την κοινωνία από το κράτος.

Οι 25 θέσεις του Άρδην
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Πρόταση #4: Πρωτοβουλία για 
Ριζική Συνταγματική Αλλαγή

14

Από το blog “Ισηγορία”, εδώ. 

1) Αλλαγή πολιτεύματος από προεδρευομένη σε προεδρική δημοκρατία, 
ώστε να έχουμε χωριστές εκλογές για ανάδειξη της Βουλής και χωριστές 
για ανάδειξη κυβέρνησης.  

2) Καθιέρωση της δυνατότητας των πολιτών να προκαλούν δημοψηφίσματα 
με συλλογή ενός απαιτούμενου αριθμού υπογραφών (λ.χ. 100.000) τόσο για 
την ψήφιση ή κατάργηση νόμου, όσο και για την αλλαγή του Συντάγματος 
καθώς επίσης και να καταθέτουν προτάσεις νόμου τις οποίες η βουλή θα 
είναι υποχρεωμένη να συζητήσει. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα καταστούν 
υπεύθυνοι, θα πραγματωθεί η λαϊκή κυριαρχία 

3) Ασυμβίβαστο βουλευτή - μέλους κυβέρνησης , ώστε να πάψουν οι βουλευτές 
να λειτουργούν ως υποτελείς της κυβέρνησης..

4) Σταθερή θητεία για κυβέρνηση.
5)  Όχι περισσότερες από δύο θητείες για όλα τα αξιώματα.
6) Κατάργηση κάθε προνομίου των βουλευτών. 
7) Κατάργηση της ασυλίας των βουλευτών  και υπαγωγή τους στην 

δικαιοσύνη όπως κάθε πολίτης. 
8) Κατάργηση των διατάξεων περί ευθύνης υπουργών και υπαγωγή όλων 

όσοι μετέχουν σε κυβερνήσεις στην δικαιοσύνη όπως κάθε πολίτης. 
9) Κατάργηση της διάταξης του Συντάγματος που προβλέπει ότι η ηγεσία των 

ανωτάτων δικαστηρίων και της εισαγγελίας του Αρείου πάγου ορίζεται από 
την κυβέρνηση.  

10) Ίδρυση ανεξάρτητου Συνταγματικού Δικαστηρίου με μέλη επιλεγμένα με 
τρόπο που εγγυάται την ανεξαρτησία τους.

11) Ενίσχυση του θεσμού των ενόρκων, οριζομένων με κλήρωση, με 
πρόβλεψη αμοιβής τους ανάλογης των τακτικών δικαστών, οι οποίοι, μεταξύ 
άλλων θα δικάζουν και  εγκλήματα δικαστών, δικηγόρων κλπ.

12) Αυστηρός δημόσιος έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων και όσων 
διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα αποκλειστικά από την δικαιοσύνη, χωρίς 
κανένα  απολύτως απόρρητο. 

13) Πλήρης λογοδοσία όσων ασκούν δημόσιο αξίωμα.
14) Καθιέρωση θεσμών εσωκομματικής δημοκρατίας ώστε να πάψουν επιτέλους 

τα κόμματα τριτοκοσμικού τύπου.
15) Αυστηρός έλεγχος των ΜΜΕ ώστε να μην λειτουργεί κανένα ΜΜΕ χωρίς 

νόμιμη άδεια και να αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για χρέη προς το δημόσιο.

http://christoslinteris.blogspot.ch/2015/09/15.html


Δελτίο Τύπου: Μια ματιά στους θεσμούς 
της άμεσης δημοκρατίας στην Ε.Ε.

Η Γερμανία είναι η μόνη χώρα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν διαθέτει 
κανένα θεσμό άμεσης δημοκρατίας σε 
ομοσπονδιακό/εθνικό επίπεδο. Οι 
πολίτες της δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία 
να αποφασίσουν για συγκεκριμένα 
θέματα. 

Η απόλυτη αυτή έλλειψη θεσμών της άμεσης δημοκρατίας σε εθνικό επίπεδο έρχεται σε 
αντίθεση με τις αμεσοδημοκρατικές πρακτικές στα ξεχωριστά ομόσπονδα Κρατίδια 
(Lander), καθώς επίσης και σε τοπικό επίπεδο, στα οποία οι Γερμανοί έχουν πρόσβαση 
διαφορετικές μορφές της άμεσης δημοκρατίας. 

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τον Οδηγό Άμεσης Δημοκρατίας (
Direct Democracy Navigator), μία βάση δεδομένων η οποία κατηγοριοποιεί τους θεσμούς 
της άμεσης δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο:

Α) Πρωτοβουλίες (Πρωτοβουλίες Πολιτών και ακυρωτικά δημοψηφίσματα με 
πρωτοβουλία πολιτών).
  
Οι πολίτες προτείνουν και αποφασίζουν οι ίδιοι για ένα συγκεκριμένο πολιτικό ζήτημα, ενώ 
είναι σε θέση να δεχτούν ή να ακυρώσουν νόμους οι οποίοι έχουν ψηφισθεί από το 
κοινοβούλιο.

B) Υποχρεωτικά δημοψηφίσματα.

Η νομοθεσία προβλέπει πως νόμοι οι οποίοι αφορούν σε συγκεκριμένα ζητήματα θα 
πρέπει να γίνονται αποδεκτοί από τους πολίτες μέσω δημοψηφίσματος.

C) Προσωπικά δημοψηφίσματα (plebiscites).

Οι πολιτικές αρχές ή ακόμα και μια μειοψηφική ομάδα αυτών, μπορεί να προκαλέσει μια 
ψηφοφορία προκειμένου να αποφασίσουν οι πολίτες για ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε πως η οργάνωση Democracy International θεωρεί τις 
Πρωτοβουλίες (Α) με χαμηλά όρια υπογραφών, ως την καλύτερη μορφή θεσμού άμεσης 
δημοκρατίας. Οι Πρωτοβουλίες επιτρέπουν στους πολίτες να προτείνουν και να θέτουν 
προτάσεις για την ψήφιση νέων νόμων. Αντίθετα, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί 
με τα προσωπικά δημοψηφίσματα – plebiscites (C), καθώς αυτά χρησιμοποιούνται 
συχνά από τις αντιπροσωπευτικές αρχές προκειμένου αυτές να παρακάμψουν 
συνταγματικές αρχές ελέγχου και ισορροπιών του δημοκρατικού πολιτεύματος.

D) Υπάρχουν επίσης χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν κανέναν θεσμό άμεσης δημοκρατίας 
σε εθνικό επίπεδο.
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http://www.direct-democracy-navigator.org/


16

Σημείωση:

Σε όλες τις παραπάνω χώρες (D), εκτός της Γερμανίας, έχει διεξαχθεί στο παρελθόν 
τουλάχιστον ένα δημοψήφισμα για συγκεκριμένο θέμα:

✔ Στην Τσεχία οι πολίτες ψήφισαν για την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε.
✔ Στην Κύπρο διεξήχθη δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν
✔ Το Βέλγιο αποδέχτηκε μέσω δημοψηφίσματος την Μοναρχία
✔ Στην Ολλανδία διεξήχθη δημοψήφισμα αποδοχής του Ευρωπαϊκού Συντάγματος   

Αν χρησιμοποιήσετε την παραπάνω λίστα σημειώστε επίσης τα εξής:

Οι θεσμοί της άμεσης δημοκρατίας στις παραπάνω χώρες δεν επιτρέπουν στους πολίτες να 
αποφασίζουν για όλα τα θέματα αδιακρίτως. Για παράδειγμα, συχνά νόμοι σχετικοί με την 
φορολογία ή διεθνείς συνθήκες εξαιρούνται από αυτούς. 

Συχνά οι αποφάσεις που παίρνονται από τους πολίτες δεν είναι δεσμευτικές ως προς το 
αποτέλεσμα τους (συμβουλευτικά δημοψηφίσματα). Επίσης είναι πιθανό να απαιτείται υψηλό 
ποσοστό συμμετοχής ή / και αυξημένη πλειοψηφία προκειμένου αυτές να θεωρηθούν 
έγκυρες.

Για Πρωτοβουλίες Πολιτών και Ακυρωτικά Δημοψηφίσματα, η ομάδα που ξεκινά την 
καμπάνια μπορεί να χρειάζεται να ξεπεράσει ιδιαίτερα δύσκολα εμπόδια, όπως ο υψηλός 
αριθμός υπογραφών προκειμένου να προκηρυχθεί δημοψήφισμα ή / και ο περιορισμένος 
χρόνος συλλογής αυτών. Κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα η Βουλγαρία, είναι ‘νεαρές’ 
δημοκρατίες και απαιτείται χρόνος για να δημιουργηθεί μια δημοκρατική κουλτούρα. Την ίδια 
στιγμή τα δημοκρατικά δικαιώματα ενισχύονται στα συντάγματα αυτών των χωρών. 

 

 



Στο “Δ” του Οκτωβρίου 2015 είχαμε αναφερθεί στις πρωτοβουλίες πολιτών σε Ελβετία και 
Ολλανδία υπέρ του “εθνικού χρήματος” ή “Sovereign Money”, όπως είναι γνωστό στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Η Ισλανδία όμως ήταν η χώρα που πρώτη ενεργοποίησε τις κοινοβουλευτικές 
διαδικασίες διερεύνησης της διαδικασίας μετάβασης σε “εθνικό χρήμα”, μετά τη 
δημοσιοποίηση της σχετικής έκθεσης της Επιτροπής του Ισλανδικού Κοινοβου-λίου για 
την Οικονομία και το Εμπόριο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι νεότερες εξελίξεις στην 
Ισλανδία και περισσότερες πληροφορίες για το “Sovereign Money”: 

Μια σύντομη παρουσίαση των προσώπων 
πίσω από την Ισλανδική έκθεση για την 
αναμόρφωση του χρηματοπιστωτικού συστή-
ματος, των βασικών προβλημάτων που πηγά-
ζουν από τις τρέχουσες πολιτικές τυπώματος 
χρήματος από τις ιδιωτικές τράπεζες και τους 
βασικούς άξονες των νέων προτάσεων μπορεί 
να βρεθεί στο βίντεο “Still Report #368”. O Bill 
Still, δημοσιογράφος και ερευνητής, παρουσιά-
ζει τα σημεία αυτά σε ένα 7λεπτο βίντεο που 
κλείνει με ένα μήνυμα προς τους Έλληνες 
θεατές.
 

Δυστυχώς το βίντεο δεν είναι υποτιτλισμένο, ωστόσο τα κύρια αποσπάσματα 
παρουσιάζονται ως κείμενο βοηθώντας την καλύτερη κατανόηση. Κάντε κλικ στο παραπάνω 
απόσπασμα για να παίξει το βίντεο στο Youtube.

Σε συνέχεια της έκθεσης αυτής, ομάδα 11 μελών της Althingi, όπως ονομάζεται το 
ισλανδικό κοινοβούλιο, κατέθεσαν στις αρχές Οκτωβρίου πρόταση για τη δημιουργία 6-
μελούς Κοινοβουλευτικής Νομισματικής Επιτροπή, με αντιπροσώπευση όλων των 
κομμάτων, η οποία θα διερευνήσει τα προβλήματα της τρέχουσας νομισματικής πολιτικής 
και θα προτείνει τρόπους και χρονοδιάγραμμα αλλαγών και βελτιώσεων, με βάση την 
έκθεση του Κοινοβουλίου, εντός 10 μηνών. Βέβαια, μέχρι να επικυρωθεί η τελική απόφαση 
για τη σύσταση της Επιτροπής υπάρχει μια σειρά από υποχρεωτικά βήματα που 
περιλαμβάνουν τη διαβούλευση εντός της τακτικής επιτροπής οικονομικών και 
διαπραγματεύσεις επί των λεπτομερειών μέχρι να φτάσει στην Ολομέλεια.   

Όμως, όπως είπαμε, οι πρωτοβουλίες για Sovereign Money δεν περιορίζονται μόνο στην 
Ισλανδία ή την Ελβετία. Στο Ην. Βασίλειο υπάρχει ο οργανισμός Positive Money που 
υποστηρίζει την ίδια οικονομική ατζέντα δίνοντας έμφαση όχι τόσο στις τραπεζικές 
μεταβολές και τον τρόπο διαχείρισης των καταθέσεων – όπως το Ισλανδικό Κοινοβούλιο – 
αλλά σε μία άλλη διάσταση: αυτό που αποκαλείται Quantitative Easing [QE] for the 
people, δηλαδή νομισματική χαλάρωση για τους πολίτες. 

 

      “Sovereign Money”: Περισσότερες 
πληροφορίες για το “εθνικό χρήμα”

17

https://greekdimo.wordpress.com/newsletter/
https://www.youtube.com/watch?v=2TMcGb3bW-k#t=13


 Στην παρακάτω ηχογράφηση από τα εβδομαδιαία podcast του New Economics Foundation, 
η Fran Boait από το Positive Money περιγράφει μέσα σε 9 λεπτά τι είναι η νομισματική 
χαλάρωση για τους πολίτες και σε τι διαφέρει από την νομισματική χαλάρωση για τις 
τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα. Δυστυχώς, η συζήτηση είναι στα αγγλικά αλλά ευτυχώς η 
καλή άρθρωση και ο αργός ρυθμός της Fran βοηθάνε στο να παρακολουθήσει κάποιος τα 
επιχειρήματα της: https://soundcloud.com/weeklyeconomicspodcast/peoples-qe   

Περιληπτικά, η Fran Boait αναφέρει ότι το QE για τους πολίτες – σε αντιδιαστολή με την εντολή 
για τύπωμα χρήματος από τις τράπεζες – δεν χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει τεχνητά 
“χρέος”, ούτε για να διογκώσει ακόμη περισσότερο αυτό που ονομάζεται “χρηματοπιστωτικές 
αγορές” αλλά για να τονώσει την πραγματική οικονομία και να δημιουργήσει περισσότερες 
θέσεις εργασίας. Έτσι, αντί να κάνει περισσότερο πλούσιους αυτούς που ήδη κυριαρχούν στις 
“Αγορές”, το QE για τους πολίτες στοχεύει στο να υπάρξει μεγαλύτερη επάρκεια ρευστότητας 
στους πολίτες για να υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, να πληρωθούν 
φόροι ή να αποπληρωθούν δάνεια ώστε να μειωθεί το ιδιωτικό χρέος και η εξάρτηση από τις 
τράπεζες.

Βέβαια, ο μόνιμος μπαμπούλας που 
χρησιμοποιείται ως αντίλογος είναι ότι 
αυτό μπορεί να προκαλέσει πληθωρισμό. 
Το ερώτημα όμως στην περίπτωση αυτή 
είναι γιατί δεν υπάρχει ο ίδιος φόβος όταν 
οι τράπεζες “δημιουργούν” χρήμα. Στην 
πραγματικότητα – όπως δείχνει και το 
γράφημα της επόμενης σελίδας του 
Positive Money – δημιουργεί κάποιου 
είδους “πληθωρισμό” μόνο που είναι στο-
χευμένος. Εκδηλώνεται, π.χ. μέσα από 
την τεχνητή διόγκωση των τιμών των 
ακινήτων, καθώς σημαντικό μέρος του 
“νέου” χρήματος δίνεται σε στεγαστικά 
δάνεια. Αυτό όμως έχει ως δεύτερη 
συνέπεια την αύξηση του ιδιωτικού 
χρέους. Αν δε, σκάσει η “φούσκα” των 
ακινήτων τότε πολλοί βρίσκονται με 
υπέρογκα δάνεια για ακίνητα που έχουν 
χάσει την αξία τους!

Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος του τραπεζικού χρήματος κατευθύνεται σε άλλες άυλες μορφές 
επενδύσεων, δημιουργώντας φούσκες και σε αυτά τα “προϊόντα”. Τελικά, ο συνδυασμός της 
τεχνητής διόγκωσης συγκεκριμένων “αγορών” με την υπερφόρτωση των νοικοκυριών με 
δάνεια [στεγαστικά, καταναλωτικά] οδηγούν σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των ανισοτήτων, 
υπερσυγκέντρωση των κερδών σε λίγους και συγκέντρωση ιδιωτικού χρέους στους πολλούς. 
Η κατάληξη είναι “κρίση”, ύφεση, ανεργία, αύξηση φόρων και – σε πολιτικό επίπεδο – μείωση 
δημοκρατικών δικαιωμάτων. 

Αυτός είναι ο δρόμος που ακολουθήθηκε σε χώρες όπως η Ελλάδα και η 
Πορτογαλία, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα την Ευρώπη των δύο 
πολιτικών ταχυτήτων, με χώρες “περιορισμένων δικαιωμάτων”. 

      “Sovereign Money”: Περισσότερες 
πληροφορίες για το “εθνικό χρήμα”

Γιατί πληρώνουμε τις τράπεζες για 
να δημιουργούν χρήμα ...

...εφόσον το κράτος μπορεί να κάνει 
το ίδιο χωρίς κόστος; 
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Αυτό που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό – και είναι αυτό που επιδιώκουν 
ομάδες όπως το Positive Money και το Vollgeld – είναι πως τελικά το 
πρόβλημα του “τυπώματος” χρήματος είναι αμιγώς πολιτικό, όχι οικονομικό. Η 
επιλογή για το αν το επιπλέον χρήμα θα γίνει υποδομές και δημόσια 
περιουσία ή θα μετατραπεί σε χρέος, είναι πολιτικό. Η επιλογή για το ποιος 
θα διαχειρίζεται αυτό το προνόμιο, το κοινοβούλιο και οι πολίτες ή οι 
τράπεζες, είναι πολιτικό. Και γι' αυτό οι πρωτοβουλίες όπως το Vollgeld 
φέρνουν το ζήτημα στο λαό για να αποφασίσει, όπως πρέπει. 

Το ζήτημα μόλις τώρα ανοίγει και κινείται σε πολλές διαστάσεις και σε πολλά μέτωπα. 
Παράλληλα ζητήματα όπως το FΙΝexit που θα συζητηθεί στο Φινλανδικό κοινοβούλιο, 
η άνοδος του Κινήματος Πέντε Αστέρων στην Ιταλία, με γνωστές απόψεις υπέρ της 
λιρέτας, ή η διαρκώς επανερχόμενη συζήτηση για GRExit όλα κινούνται στην 
περιφέρεια του ζητήματος αυτού. Και πως θα μπορούσε να γίνει αλλιώς; Οι αδυναμίες 
που έχουν επιδείξει κατά καιρούς οι κυβερνήσεις είναι γνωστές αλλά η απάντηση είναι 
περισσότερα εργαλεία για έλεγχο και λογοδοσία στους πολίτες από τους πολιτικούς. Η 
ανάθεση ενός κομβικού κυριαρχικού δικαιώματος σε ανώνυμες εταιρείες νομοτελειακά 
οδηγεί σε χειραγώγηση της οικονομίας προς όφελος λίγων. Και δεν μπορεί να υπάρξει 
κανένας έλεγχος σε αυτό – οι Τράπεζες θα λειτουργούν με μόνο γνώμονα το 
συμφέρον των μετόχων και των στελεχών της. Μόνο! Πάντα!
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    “ ” Συνέπειες της δημιουργίας
   χρήματος από τις Τράπεζες



Ελβετία: Αλληλεπίδραση μεταξύ
 των πολιτικών “Ελίτ” και των Πολιτών

του Χρίστου Δαγρέ

Σύμφωνα με την κλασσική πλέον κατηγοριοποίηση των Δημοκρατιών, όπως τη διατύπωσε ο 
Arend Lijphart, η Ελβετία αποτελεί το πρότυπο αυτού που αποκαλεί “Συναινετική Δημοκρατία”. 
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ελβετικού πολιτικού συστήματος που συνεργούν στη συναινετική 
διαμόρφωση της πολιτικής απαριθμούνται πιο κάτω. Το περίεργο είναι ότι ο Lijphart δεν 
συμπεριλαμβάνει τα αμεσοδημοκρατικά εργαλεία στα χαρακτηριστικά εκείνα του πολιτεύματος που 
συμβάλουν στη συναίνεση, κάτι που δεν συμμερίζονται αρκετοί Ελβετοί συνάδελφοι του. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί 
ότι το ελβετικό πολιτικό σύστημα όπως 
διαρθρώνεται, αντανακλά τις πολιτικές και 
ιστορικές διεργασίες αιώνων. Στοιχεία 
όπως ο φεντεραλισμός και το  Κοινο-
βούλιο των Καντονιών αντανακλούν την 
ιστορία της χώρας και τις ανάγκες που 
διαμορφώθηκαν μέσα από τις εξελίξεις. 
Αυτό σημαίνει ότι το ελβετικό σύστημα – 
όπως και κάθε άλλο – δεν είναι δυνατόν 
να αντιγραφεί “ως έχει”. Αυτό όμως που 
είναι εφικτό και πρέπει να γίνει, είναι να 
κατανοήσουμε και να διδαχθούμε από τη 
δυναμική των πολιτικών διεργασιών και 
πως μπορούν να είναι επωφελείς για τους 
πολίτες. Αυτό ακριβώς αντανακλά και η 
παρουσίαση των αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ πολιτών και “ελίτ”.

Αν και η Ελβετία είναι γνωστή για τους αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς της, δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι η βάση του πολιτεύματος της είναι η Αντιπροσώπευση, τόσο σε ανώτατο επίπεδο [7μελή 
κυβέρνηση και 2 κοινοβούλια] όσο και σε επίπεδο καντονιών και δήμων. Έτσι, διαμορφώνεται μια 
“ελίτ” η οποία αλληλεπιδρά με τους πολίτες σε διάφορα επίπεδα. Ο Hanspeter Kriesi, γνωστός 
Ελβετός πολιτικός επιστήμονας, διευρύνει τον ορισμό της “ελίτ” συμπεριλαμβάνοντας 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικά σωματεία, την ένωση βιομηχάνων κ.α. που επίσης 
συμμετέχουν στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών αποφάσεων. Σχηματικά, το πως 
διαμορφώνεται η αλληλεπίδραση αυτή παρουσιάζεται στην εικόνα της επόμενης σελίδας.

Οι πολίτες συμμετέχουν κυρίως μέσω δύο εργαλείων: το δημοψήφισμα (ακυρωτικό) και τη 
νομοθετική πρωτοβουλία. Το πρώτο αποτελεί ένα είδος “βέτο” σε κυβερνητικές αποφάσεις και 
αποφάσεις του Κοινοβουλίου, ενώ το δεύτερο συνίσταται σε ενεργητική αλλαγή της πολιτικής 
ατζέντας. Επιπλέον, στα “όπλα” των πολιτών πρέπει να προστεθεί ότι οι αποφάσεις των 
ψηφοφοριών αυτών είναι δεσμευτικές και όχι “συμβουλευτικές/προαιρετικές”, ενώ δεν δίνεται στις 
“ελίτ” το δικαίωμα να ακυρώσουν την ψηφοφορία εάν η συμμετοχή είναι χαμηλή – το γνωστό όριο 
συμμετοχής ή Quorum.

Από την άλλη πλευρά, συμμετέχουν και οι “ελίτ” στη διαμόρφωση του πλαισίου αλληλεπίδρασης 
με τους πολίτες με τα δικά τους εργαλεία. Καταρχάς, πρέπει να επιβεβαιώσει το Κοινοβούλιο ότι 
μία νομοθετική πρόταση είναι “νόμιμη”, δηλαδή δεν παραβιάζει διεθνείς συμφωνίες και ακολουθεί 
την αρχή ΧΧΧΧΧΧ. Εφόσον εγκριθεί το αίτημα – όπως συνήθως συμβαίνει – υπάρχει η δυνατότητα 
να καθυστερήσει η ημερομηνία της ψηφοφορίας (με κίνδυνο να έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις), 
ενώ ο συν-ορισμός ή όχι την ίδια ημερομηνία, άλλων θεμάτων προς ψηφοφορία, επίσης μπορεί να 
επηρεάσει – έστω και σε μικρό βαθμό – το τελικό αποτέλεσμα. 
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Χαρακτηριστικά της Δημοκρατίας 
της Συναίνεσης 
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Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη πολιτική αξία 
είναι η δυνατότητα για άμεση ή έμμεση “αντι-
πρόταση”. Η άμεση αντιπρόταση είναι θεσμικά η 
πιο ξεκάθαρη. Η κυβέρνηση μπορεί να διατυπώ-
σει εναλλακτική πρόταση που θα τεθεί προς 
ψηφοφορία στους πολίτες μαζί με την νομοθετι-
κή πρωτοβουλία.

Εκτός όμως από αυτό, η 
κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει 
σε διαπραγμάτευση με τις ομάδες 
που στηρίζουν μία νομοθετική 
πρωτοβουλία. Εάν η έκβαση της 
είναι θετική, είναι δυνατόν να 
ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο 
νομοθετικές αποφάσεις που θα 
καλύπτουν τους πολίτες. 

Στην περίπτωση αυτή μπορεί η πρωτοβουλία 
να αποσυρθεί εφόσον προηγουμένως έχει 
ικανοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό – όπως θα 
κρίνουν οι ομάδες στήριξης της πρότασης – το 
πνεύμα της πρωτοβουλίας. 

Εάν τελικά η πρωτοβουλία ή το δημοψήφισμα 
φτάσουν σε ψηφοφορία τότε η κυβέρνηση και 
τα μέλη της μπορούν να πάρουν δημόσια θέση 
υπέρ ή κατά κάποιας πρότασης, χωρίς να 
υπάρχει ομοφωνία, δεδομένου ότι η κυβέρνηση 
είναι πολυκομματική. Έτσι, είναι πιθανό να 
διαμορφωθεί μια εσωτερική “αντιπολίτευση” η 
οποία θα συνταχθεί με τις ομάδες των πολιτών. 
Η πιθανότητα επιτυχίας των πολιτών εξαρτάται 
από τη διαμόρφωση της ενδοκυβερνητικής αντι- 
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πολίτευσης. Η δυναμική ισορροπία εντός της 
κυβέρνησης δεν είναι παγιωμένη. Μπορούν 
να διαμορφωθούν ακόμη και πολιτικά 
απροσδόκητες συμμαχίες. Η σταθερότητα 
ωστόσο δεν διακυβεύεται όσο ο ρόλος της 
“αντιπολίτευσης” δεν αφορά μόνο σε ένα 
κόμμα αλλά μεταβάλλεται.     

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αν και η 
δεν υπάρχει περιορισμός στη 
διατύπωση άποψης από τα μέλη της 
κυβέρνησης, δεν επιτρέπεται να 
δοθούν διαφημιστικά κονδύλια υπέρ 
κάποιας πλευράς. Η μόνη εξαίρεση 
αφορούσε το (απορριφθέν) δημοψή-
φισμα για την ΕΕ, όπου δαπανήθηκαν 
6 εκατομ. Ελβετικά φράγκα σε 
διαφημιστικές δαπάνες.  

Στο βιβλίο του ο H. Kriesi εισάγει ένα ακόμη 
στοιχείο σ' αυτήν την αλληλεπίδραση: τη 
διάβρωση που υφίσταται η στήριξη της 
κυβερνητικής άποψης τόσο σε επίπεδο 
δημοσιότητας όσο και δημοσκοπικά κατά την 
περίοδο της δημόσιας διαβούλευσης. Αυτό 
σημαίνει ότι το κέρδος από την αλλαγή της 
πολιτικής ατζέντας μπορεί να μην προέρχεται 
μόνο από την υπερψήφιση του στο τέλος. Για 
κάποιες πρωτοποριακές προτάσεις, κέρδος 
μπορεί να είναι απλώς η δημοσιότητα που θα 
έχουν και η δυνατότητα να προσεγγίσουν και 
να κερδίσουν νέους υποστηρικτές για το 
μέλλον. Οι ριζοσπαστικές προτάσεις χρειάζο-
νται χρόνο για να κερδίσουν την κοινωνία. 
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Η αλληλεπίδραση των “ελίτ” μεταξύ τους και με 
τους πολίτες γίνεται πιο περίπλοκη αν 
προστεθούν δύο ακόμη στοιχεία: πρώτον, οι 
διαφοροποιήσεις εντός των κομμάτων που 
προκύπτουν στις τοπικές οργανώσεις τους στα 
καντόνια και η συμμετοχή άλλων οργανώσεων 
(επαγγελματικών, συνδικαλιστικών κ.α.) στο 
δημόσιο διάλογο. 

Κάθε οργάνωση μπορεί όχι μόνο 
να διατυπώσει επίσημη θέση σε 
ζητήματα που την αφορούν, αλλά 
και να στηρίξει την μία ή την άλλη 
άποψη με δικές της διαφημιστικές 
καταχωρήσεις. Ο νόμος δεν 
επιτρέπει πολιτικές διαφημίσεις σε 
TV και ράδιο αλλά δεν υπάρχει 
κανένας περιορισμός για άλλα 
μέσα (αποκάλυψη πηγής 
χρηματοδότησης, όριο κ.α.). 

Οι οργανώσεις μπορούν να ετοιμάσουν δικό 
τους διαφημιστικό υλικό, καταχωρήσεις στις 
εφημερίδες ή αφίσες για δημόσια ταμπλό 
προωθώντας τη θέση τους για ένα ζήτημα 
χωρίς κατ' ανάγκη να ζητήσουν την άδεια της 
ομάδας των πολιτών που προωθεί την πρω-
τοβουλία ή το δημοψήφισμα. Η δημοσιοποίηση 
της θέσης όχι μόνο δεν περιορίζεται αλλά 
ενθαρρύνεται, καθώς ενισχύει το δημόσιο 
διάλογο. 

Γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω ότι η 
παραγωγή πολιτικής (δηλαδή νομοθετημάτων 
και αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας) 
γίνεται πιο σύνθετη όταν δίπλα στην αντιπρο-
σώπευση προστεθούν εργαλεία άμεσης πρό-
σβασης των πολιτών. Και αυτή ακριβώς η 
συνθετότητα αποβαίνει τελικά προς όφελος των 
πολιτών, όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
δεν εκφράζει την πλειοψηφία στην κοινωνία. 

Αυτό βέβαια σημαίνει ότι κάποιες φορές ίσως 
είναι προτιμότερο να υπάρξει διαπραγμάτευση 
και συμβιβασμός αντί για επιδίωξη ολοκληρω-
τικής επικράτησης ή ακόμη και διεκδίκηση μιας 
“χαμένης” υπόθεσης. Αυτό υπό την προϋπό-
θεση ότι η δημόσια διαβούλευση και η ανάδειξη 
ενός προβλήματος με μπορεί να οδηγήσει στη 
διαμόρφωση ενός κοινωνικού ρεύματος που 
πιθανόν να αποδώσει σε δεύτερο χρόνο. Η 
διαβούλευση αποτελεί πολιτικό κεφάλαιο και 
απομένει στην κοινωνία να αποφασίσει συν τω 
χρόνω πως θα το αξιοποιήσει. Όλα τα παρα-
πάνω βέβαια προϋποθέτουν πως όσοι αναδει-
κνύουν ένα ζήτημα δεν διακατέχονται από την 
ψευδαίσθηση ότι κατέχουν την “απόλυτη αλή-
θεια” που πρέπει να γίνει αποδεκτή χωρίς καμία 
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μεταβολή αλλά αποδέχονται ότι η κοινωνία 
έχει γνώμη και άποψη που πιθανόν να μην 
συμπίπτει με τη δική τους.

Το πιο αποτελεσματικό όμως όπλο των πολι-
τών είναι αφανές: απλώς λόγω της ύπαρξης 
τους, οι αμεσοδημοκρατικοί θεσμοί επηρεά-
ζουν τον τρόπο λήψης των αποφάσεων των 
αντιπροσώπων. 

Γνωρίζοντας ότι το Σύνταγμα επιτρέπει 
στους πολίτες να ελέγξουν και να ακυ-
ρώσουν τις αναποτελεσματικές απο-
φάσεις των αντιπροσώπων τους, αυτοί 
φροντίζουν να πετύχουν όσο γίνεται 
μεγαλύτερη πολιτική αλλά και 
κοινωνική συναίνεση.

Η δυνατότητα των οργανωμένων 
μειοψηφιών να κινητοποιήσουν μεγάλα 
κομμάτια της κοινωνίας, όταν κάποια 

απόφαση μεροληπτεί υπέρ των κοινωνικών 
“ελίτ”, προσδίδει μία ισχυρή δόση αβεβαιό-
τητας στη διαδικασία. Οι “ελίτ” δεν μπορούν 
να είναι σίγουρες ότι θα περάσει το δικό τους! 
Αναγκαστικά λοιπόν φροντίζουν ώστε οι 
αποφάσεις τους να μην είναι ευπρόσβλητες 
στη δυσαρέσκεια της ευρύτερης κοινωνίας. 

Το ζήτημα της αλληλεπίδρασης ελίτ και πολι-
τών είναι πρακτικά ανεξάντλητο. Το σκηνικό 
είναι ρευστό. Οι δυναμικές μεταξύ των ομά-
δων αλλάζουν καθώς μεταβάλλονται οι εξωτε-
ρικές μεταβλητές, τα μέσα επικοινωνίας και οι 
προτεραιότητες της κοινωνίας. Όμως το σί-
γουρο είναι ότι η φαινομενική πολυπλοκότητα 
τελικά αποβαίνει υπέρ των πολιτών καθώς 
εμποδίζει τη συγκρότηση αμετάβλητων συμ-
μαχιών υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων. 

Ενδιαφέρον θα είχε να μελετηθεί η συμμετοχή 
που έχει η πολυπλοκότητα του συστήματος 
στη διαμόρφωση μιας ισχυρής μεσαίας τάξης 
και την μείωση ή όχι των ανισοτήτων. Έργο 
εξαιρετικά δύσκολο αλλά που πιθανόν να 
διέλυε κάποιους δημοφιλείς μύθους περί 
“ανάπτυξης” και “απόλυτης ελευθερίας”.   



Το ζήτημα του Νερού στην Ελλάδα – και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη όπου έγινε 
αντικείμενο ενός “άτυπου” αλλά με υψηλή συμμετοχή τοπικού Δημοψηφίσματος – 
κέντρισε το ενδιαφέρον ενός ραπ συγκροτήματος από την Τουλούζη, μαζί με άλλα 
οικολογικά προβλήματα της Ελλάδας της Κρίσης. Ειδικότερα ενδιαφέρθηκαν όταν όταν 
έμαθαν ότι γαλλικές εταιρείες είναι αυτές που ενδιαφέρονται για την ιδιωτική εκμετάλλευση 
του νερού των Ελλήνων πολιτών. 

Το βίντεο με το τραγούδι των Krav Boca στο YouTube μπορεί να βρεθεί εδώ:
https://www.youtube.com/watch?list=PL5NFZLh4Kk0xz0Sb2yI28tkz5Ds3Kp0PD&v=Fh4Xs
aTCS8A#t=212
  

Βίντεο 

23

Βιβλίο 

«Θεσμοί “άμεσης δημοκρατίας” στο Σύνταγμα»,
εκδόσεις Ευρασία.

Η μονογραφία της Λίνας Παπαδοπούλου χωρίζεται σε 5 κεφάλαια. 
Ξεκινά συγκρίνοντας τους αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς με την 
Αντιπροσώπευση, συνεχίζει με μια συγκριτική ματιά στην τρέχουσα 
κατάσταση στην Ευρώπη, σε θεσμκό επίπεδο, και στο τρίτο κεφάλαιο 
προχωρά σε συγκρίσεις κατά τη διάρκεια της ελληνικής συνταγματικής 
ιστορίας. Το τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσει τη δογματική ερμηνεία του 
ισχύοντος Συντάγματος για να κλείσει με την πρόταση της συγγραφέως 
υπέρ των αμεσοδημοκρατικών θεσμών στο Σύνταγμα.    

Καλή ανάγνωση !

https://www.youtube.com/watch?list=PL5NFZLh4Kk0xz0Sb2yI28tkz5Ds3Kp0PD&v=Fh4XsaTCS8A#t=212
https://www.youtube.com/watch?list=PL5NFZLh4Kk0xz0Sb2yI28tkz5Ds3Kp0PD&v=Fh4XsaTCS8A#t=212


Όπως φαίνεται η Φινλανδία θα είναι η πρώτη χώρα της Ε.Ε. που θα ανοίξει επίσημα τη 
συζήτηση της εξόδου από το Ευρώ. Η συζήτηση αυτή προκλήθηκε από την πρωτοβουλία 
Φινλανδών πολιτών να συγκεντρώσουν περισσότερες από τις 50.000 υπογραφές που 
απαιτούνται για να συζητηθεί κάποιο θέμα στο Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με την Maija-Leena 
Paavola που εργάζεται στη διευκόλυνση των νομοθετικών προτάσεων στο Κοινοβούλιο, το 
επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος του γνήσιου των υπογραφών και στη συνέχεια να συζητηθεί το 
ζήτημα στη Βουλή. 

Η Φινλανδία βρίσκεται για τρίτη χρονιά σε ύφεση, και έχει την χειρότερη επίδοση σε όλη την 
ευρωζώνη αυτή τη στιγμή. Όπως υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής Paavo Vayrynen του 
Centre Party, και “ψυχή” της πρωτοβουλίας: «Από το 2008 η Σουηδική οικονομία 
αναπτύχθηκε κατά 8% ενώ της Φινλανδίας μειώθηκε κατά 6%». Η σύγκριση με τη Σουηδία – 
που διατήρησε μετά από δημοψήφισμα το δικό της νόμισμα – είναι αναπόφευκτη. Πιστεύεται 
ότι εάν και η Φινλανδία είχε διατηρήσει το markka θα μπορούσε να ανακτήσει την 
ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της υποτιμώντας το νόμισμα της έναντι του ευρώ. Η 
ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου δε, ότι η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 31% προμηνύει 
ότι η ύφεση θα βαθύνει κι άλλο.

Η είδηση αυτή – πέρα από την τετριμμένη πλέον “ανακάλυψη” ότι τελικά μόνο η Ελλάδα δεν 
εξετάζει εναλλακτικά σχέδια της συμμετοχής της στην ευρωζώνη – δείχνει το πόσο πολιτικά 
ανεπαρκή είναι τα πολιτικά εργαλεία που “δήθεν” δίνουν φωνή στους πολίτες, αλλά στην 
πραγματικότητα μεταφέρουν εξουσία στους αντιπροσώπους τους. Η πρωτοβουλία – που 
συνεχίζει να συγκεντρώνει υπογραφές μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, ζητάει όχι μόνο να συζητηθεί 
στο Κοινοβούλιο αλλά να αποφασίσει το Κοινοβούλιο πως πρέπει να τεθεί το ζήτημα σε 
Δημοψήφισμα. Όσες όμως υπογραφές κι αν μαζευτούν, τελικά είναι το Κοινοβούλιο που θα 
αποφασίσει εάν η πολιτική ατζέντα θα αλλάξει ώστε να ληφθεί απόφαση για ένα τόσο κρίσιμο 
πολιτικό-οικονομικό ζήτημα. Η αστειότητα κορυφώνεται δε μόλις μάθει κάποιος ότι τα 
Δημοψηφίσματα δεν έχουν καν δεσμευτικό χαρακτήρα αλλά είναι απλώς «συμβουλευτικά».

Ο δρόμος προς ένα πραγματικά αμεσοδημοκρατικό πολιτικό περιβάλλον φαίνεται ότι θα είναι 
μακρύς στην Φινλανδία – ακόμη και για τόσο ζωτικά ζητήματα για την κοινωνία.

 

Η Φινλανδία φέρνει το “FINexit”
 σε συζήτηση στο Κοινοβούλιο 
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Το πολιτικό σύστημα της Φινλανδίας, παρά 
την παραπλανητική χρήση του όρου “άμεση 
δημοκρατία”, στην πραγματικότητα ΔΕΝ 
διαθέτει θεσμούς που πραγματικά να 
επιτρέπουν  στους πολίτες να αποφασίζουν 
άμεσα. Αυτό που ονομάζεται “δημοψήφι-
σμα” στην πραγματικότητα πρόκειται για 
plebiscite, δηλαδή για διαδικασία που 
ξεκινάει από κάποια Αρχή Εξουσίας. Επίσης 
αυτό που ονομάζεται “Πρωτοβουλία 
Πολιτών” στην πραγματικότητα πρόκειται 
για Πρωτοβουλία Αλλαγής της Ατζέντας, 
δηλαδή απλώς για εισαγωγή ενός θέματος 
προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο.   

Αναλυτικότερη παρουσία μπορεί να βρεθεί στο “Δ” του Σεπτεμβρίου 2015, από τον Rolf Buechi, 
Ελβετό πολίτη που ζει και εργάζεται στη Φινλανδία και ιδρυτή της ιστοσελίδας Activating Democracy. 
  

https://greekdimo.wordpress.com/newsletter/


Ο Νίκος Βράντσης, πολιτικός επιστήμονας και αρθρογράφος, 
περιγράφει στην Huffington Post ένα νέο τύπο πολίτη που 
γεννιέται μέσα από την Κρίση. Ξεκινά από την απόσυρση του 
προτύπου “πολίτη της 4ετίας” που ψηφίζει και αποσύρεται στις 
ιδιωτικές του υποθέσεις περιμένοντας τον “διαμεσολαβητή” να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Ωστόσο, μένει να αποδειχτεί κατά 
πόσο το μοντέλο του πολίτη των τοπικών ομάδων μπορεί να 
αναπληρώσει πλήρως το κενό ή πρόκειται για ένα μεταβατικό 
βήμα. Κι αν είναι μεταβατικό, προς τα που θα εξελιχθεί; 

Οι τοπικές δράσεις είναι σίγουρα απαραίτητες, δεν 
αναπληρώνουν όμως το κενό της “κοινότητας” και της πολιτικής 
της έκφρασης, δηλαδή του “Δήμου”. Βρίσκονται προς τη σωστή 
κατεύθυνση, αλλά αφήνουν ανολοκλήρωτη την ανάγκη για 
διαβούλευση και για δομημένη διαδικασία πολιτικής 
διαπραγμάτευσης. Ολόκληρο το άρθρο μπορεί να βρεθεί εδώ:
 www.huffingtonpost.gr/nikos-vrantsis/-_2382_b_8509220.html 

«Ο πολίτης που επιβεβαιώνει την ιδιότητά του μονάχα μέσα από την εκλογική 
διαδικασία ή τη συμμετοχή σε ένα κόμμα αισθάνεται εύλογα αδύναμος, αγγίζει το 
σύννεφο του αδιεξόδου. Και αυτό γιατί οι διαμεσολαβητές μέσα από τους οποίους 
προσπαθεί να αρθρώσει φωνή και να εκφράσει τα αιτήματά του, αποδυναμώθηκαν. Για να 
αποφύγει το αδιέξοδο πρέπει να αναζητήσει νέους διαύλους φωνής και παρέμβασης.

»Ο Albert Hirschman, ένας σπουδαίος οικονομολόγος, ανέπτυξε δυο έννοιες για να 
εξηγήσει πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει το αδιέξοδο. Χρησιμοποίησε τις έννοιες της 
εξόδου και της φωνής. Όποτε δεν υπάρχει η δυνατότητα της εξόδου, έλεγε, ο πολίτης 
διεκδικεί φωνή και λόγο πάνω στην συγκρότηση του χώρου από τον οποίο δεν μπορεί να 
φύγει. Όπου πάλι δεν του επιτρέπεται να αρθρώσει φωνή, αναζητά την έξοδο ως 
λύτρωση. Νομίζω ότι το μοντέλο του Hirschman μπορεί να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε το 
πυκνό σύννεφο της ματαίωσης, που επισκιάζει τόσο τη φωνή όσο και την έξοδο. Αλλά κυρίως 
μπορεί να μας βοηθήσει να ξεγλιστρήσουμε από το αδιέξοδο και να γίνουμε επινοητικότεροι.

»Πράγματι σήμερα βρισκόμαστε σε μια Ελλάδα δισυπόστατη. Από τη μία στοιβάζονται 
ορισμένοι αμετανόητοι που καλούν σε συστράτευση ανυπότακτων πολιτικών δυνάμεων. Ο 
λόγος τους είναι πολεμικός, οι αναλύσεις τους ασπρόμαυρες σε έναν κόσμο πολύχρωμο 
σαν λούνα παρκ. Στην ίδια μεριά στοιβάζονται και κάποιοι που μεταλλάχθηκαν από 
φωνακλάδες σε απελπισμένους μηδενιστές. Αυτοί αποσύρονται σταδιακά και δημιουργούν 
ένα κουβάρι συσσωρευμένων μοναξιών. Πώς όμως μπορεί να υπάρξει πολίτης δίχως σχέση;

»Από την άλλη αναδύεται μια νέα πολιτική σχέση και ένας νέος ανθρωπότυπος. 
Πρόκειται για τον πολίτη που αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο δίχως να ενδίδει στην μοιρολατρία. 
Αντίθετα διεκδικεί φωνή και παρέμβαση μέσα από διαφορετικούς διαύλους. Κυρίως μέσα 
από συμμετοχικές πλατφόρμες και τοπικές ομάδες δράσης, άτυπες ή δομημένες. Αυτός 
ο πολίτης επινοεί καινοτόμες πολιτικές εφαρμογές, ζητά διαφάνεια και λογοδοσία, 
επιδρά στο τοπικό πολιτικό του περιβάλλον, καλύπτει τα απλήρωτα κενά που δημιουργούν οι 
κρατικές ανεπάρκειες, δικτυώνεται με αντίστοιχες τοπικές πρωτοβουλίες παγκοσμίως. Η 
δράση του μετατοπίζει το βάρος από τα παραδοσιακά πολιτικά κέντρα στις γειτονιές και τα 
κοινωνικά δίκτυα. Και ακριβώς γι' αυτό πολλοί τον αποκαλούν απολίτικο. Διότι δεν συμμετέχει 
με θέρμη στο αδύναμο, παραδοσιακό πολιτικό τερέν. Τον αδικούν, διότι δεν τον 
καταλαβαίνουν. Δεν είναι διόλου απολίτικος αυτός ο πολίτης. Είναι απλά κάποιος που 
αποφάσισε εν όψει του αδιεξόδου να επινοήσει νέες μεθόδους για να ενισχύσει την φωνή 
του.»

Πολιτική διέξοδος «από τα κάτω»
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http://www.huffingtonpost.gr/nikos-vrantsis/-_2382_b_8509220.html


Περισσότερη Άμεση Δημοκρατία 
για την Ιταλία – διπλή πρόταση 

για τη Συνταγματική αναθεώρηση 

Λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας η οργά-
νωση πολιτών “Περισσότερη Δημοκρατία – 
Βενετία” κατέθεσε στην Ιταλική Γερουσία 
διπλή πρόταση για την επόμενη αναθεώρηση 
του Συντάγματος.

Η πρώτη πρόταση αφορά την κατάργηση του 
ελάχιστου ορίου συμμετοχής [quorum] που 
έχει οριστεί στο 50% των εκλογέων. Η 
Επιτροπή τονίζει ότι ήδη το όριο έχει καταρ-
γηθεί σε αρκετές περιφέρειες, ότι αποτελεί 
αλλοίωση του αποτελέσματος, ότι ευνοεί την 
αποχή αντί για τη συμμετοχή, ότι ήδη ένα 
30% των ψηφοφόρων δεν ψηφίζει ποτέ και 
ότι αρκετοί άλλοι βρίσκονται μόνιμα στο 
εξωτερικό. Εξάλλου, λόγω της απομυθο-
ποίησης της πολιτικής η συμμετοχή πέφτει 
και στις γενικές εκλογές, με αποτέλεσμα να 
αποφασίζουν οι λίγοι.

Η δεύτερη πρόταση αφορά τη Νομοθετική 
Πρωτοβουλία Πολιτών. Η Επιτροπή 
επισημαίνει ότι μόνο η εισαγωγή του 
εργαλείου του “ακυρωτικού” δημοψηφίσματος 
[“referendum abrogativo”] δεν αρκεί, καθώς 
δεν επιτρέπει στον πολίτη να είναι 
δημιουργικός – απλώς του επιτρέπει να λέει 
“ΟΧΙ”. Αντιθέτως, οι πολίτες επιθυμούν να 
μπορούν να παρουσιάζουν και αντι-
προτάσεις στις κυβερνητικές νομοθετικές 
προτάσεις. 

Οι προτάσεις της Βενετίας στηρίχτηκαν από 
μία σειρά τοπικών επιτροπών που 
συμμετέχουν στην ευρύτερη πλατφόρμα “Più 
Democrazia”, όπως παρουσιάζονται στη 
διπλανή στήλη. Είναι εμφανές ότι οι γείτονες 
μας δεν μένουν με σταυρωμένα χέρια και 
διεκδικούν το δικαίωμα να αποφασίζουν οι 
ίδιοι για τις ζωές τους και την κοινωνία τους. 

Καλή Επιτυχία Più Democrazia ! 

● Più Democrazia Venezia

● Più Democrazia Cavallino-
Treporti 

● Più Democrazia Jesolo 

● Più Democrazia in Trentino

● Initiative für mehr Demokratie / 
Iniziativa per Più Democrazia di 
Bolzano

● Più Democrazia San Stino di 
Livenza 

● Più Democrazia Quarto d'Altino 

● Io Decido Spinea 

● Più Democrazia e 
Partecipazione Vicenza

● Più Democrazia Piove di Sacco 

● Democrazia diretta S. Maria la 
Carità (Napoli)

● Più Democrazia a Sesto San 
Giovanni (Milano)

● Più Democrazia San Donà di 
Piave 

● Quorum Zero Trento

● Quorum Zero Più Democrazia 
Firenze 
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Ποτέ μέχρι σήμερα δεν καταργήθηκε σκλαβιά λόγω “καλής 
διαγωγής” των σκλάβων.

Ανωνύμου Έλληνα Σκλάβου

Χωρίς σχόλιο!
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«Σύμφωνα με τα αρχεία της Κομισιόν, η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών - 
ECI έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλότερα επίπεδα με μόλις 3 ενεργές 
πρωτοβουλίες. Ακόμη χειρότερο είναι το γεγονός ότι και οι 3 αυτές πρωτοβουλίες 
δεν έχουν κατορθώσει να συγκεντρώσουν σημαντική υποστήριξη από τους 
πολίτες. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι το  ECI ως πολιτικό εργαλείο θα παραμείνει 
υπό μποϋκοτάζ από τους Ευρωπαίους πολίτες έως ότου μεταρρυθμιστεί 
σημαντικά και επανεισαχθεί στην πολιτική ζωή.»

Ιστοσελίδα “ECI Campaign”

H ιστοσελίδα αυτή στηρίζει την καμπάνια για την ριζική και ουσιαστική 
ανανβάθμιση του ECI ως πολιτικού εργαλείου συμμετοχικής δημοκρατίας σε 
επίπεδο Ε.Ε. Είναι προφανές πλέον ότι οι αναιμικές πολιτικές δυνατότητες και η 
εξάρτηση του από εξωγενείς, μη-ελεγχόμενους θεσμούς όπως η Κομισιόν έχει 
μετατρέψει το ECI σε διακοσμητικό εργαλείο που χρησιμοποιείται προσχηματικά 
ως δήθεν μέσο ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών. 

«Πάντα θέλουμε να κερδίζει ο καλύτερος στις εκλογές. Δυστυχώς όμως, ποτέ αυτός 
δεν βάζει υποψηφιότητα.»

Will Rogers

Το αιώνιο πρόβλημα της Αντιπροσώπευσης.... Θεωρητικά, εκλέγονται οι 
“καλύτεροι”. Πρακτικά, ποτέ δεν συμβαίνει αυτό. Και οι λόγοι που συμβαίνει είναι 
περισσότεροι του ενός. 

Μια νομοθεσία εντελώς άχρηστη για τις Εξουσίες θα 'τανε αληθινή σωτηρία
Οδυσσέας Ελύτης

Το Δημοψήφισμα είναι μια σκανδαλωδώς άχρηστη νομοθεσία .... για τις 
Εξουσίες!

«Η κάλπη είναι πιο δυνατή από τη σφαίρα»
Αβραάμ Λίνκολν

Αναρωτιέμαι αν συγκρίνοντας την κάλπη με μια τράπεζα αν θα έλεγε 
πάλι το ίδιο.



 Δημοψηφίσματα με 
πρωτοβουλία πολιτών
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Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να βρείτε το έντυπο υποστήριξης. Τυπώστε το, συπληρώστε τα στοιχεία και 
στείλτε το στο: referendums@yahoo.gr

Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση σας όσο αφορά σε ενέργειες 
υπέρ της θεσμοθέτησης δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία πολιτών.

Στη σελίδα https://greekdimo.wordpress.com μπορείτε να ενημερώνεστε για νέα και δράσεις σχετικά με 
δημοψηφίσματα ανά τον κόσμο

Στο mail referendums@yahoo.gr μπορείτε επίσης να μας στείλετε αίτημα διαγραφής των στοιχείων σας από 
την βάση δεδομένων μας.

Δημοκρατία δεν είναι απλά να επιλέγουμε αντιπροσώπους κάθε τέσσερα χρόνια, δημοκρατία δεν

είναι σε καμία περίπτωση να αποφασίζουν άλλοι για εμάς. Δημοκρατία είναι να αποφασίζουμε 
μαζί. Δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο όλοι οι πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
ευκαιρίες στην κατάθεση προτάσεων, την διαβούλευση και την λήψη αποφάσεων, οποτεδήποτε 
και για οποιοδήποτε πολιτικό ζήτημα επιθυμούν.

Σε ένα κράτος με την έκταση και τον πληθυσμό της Ελλάδας αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από

την αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αν οι πολίτες έχουν το δικαίωμα

και τους θεσμούς να αποφασίζουν για οτιδήποτε αυτοί επιθυμούν.

Είναι απαραίτητο πλέον, να εμπλουτίσουμε όσο το δυνατό συντομότερα το αμιγώς 
κοινοβουλευτικό μας πολιτικό σύστημα με θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας όπως τα 
δημοψηφίσματα πρωτοβουλίας πολιτών. Μέσω των δημοψηφισμάτων πρωτοβουλίας πολιτών 
(και όχι των πολιτικών) μπορούμε να αποφασίζουμε για οτιδήποτε και οποτεδήποτε το 
επιθυμούμε. Φυσικά με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το Σύνταγμα το οποίο εμείς θα 
δημιουργήσουμε.

Aυτός είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε την συλλογή υπογραφών υπέρ της επίσημης θεσμοθέτησης, 
τόσο σε εθνικό όσο σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, των Δημοψηφισμάτων μετά από 
πρωτοβουλία πολιτών – και όχι των πολιτικών, όπως ισχύει σήμερα. Κάνουμε δηλαδή ό,τι θα 
κάναμε αν είχαμε το δικαίωμα να καλέσουμε μια Συνταγματική πρωτοβουλία πολιτών. 

Η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί τον πυρήνα της Δημοκρατικής λειτουργίας ενός πολιτεύματος. 
Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς πολίτες και σε αυτό ακριβώς σκοπεύει η προσπάθεια 
αυτή. Στο να αυτομετασχηματισθούμε σε πολίτες. Σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για ό,τι 
συμβαίνει γύρω τους και απαιτούν να αποφασίζουν αυτοί.

 

Θα καταφέρουμε τα παραπάνω αν είμαστε πολλοί. Χωρίς αποκλεισμούς και “πιστοποιητικά”. Όσο 
περισσότεροι είμαστε τόσο δυσκολότερο θα γίνεται για την πολιτική ελίτ να μας αρνείται το 
δικαίωμα να αποφασίζουμε εμείς. Αυτή η ριζική πολιτική αλλαγή θα γίνει μόνο αν το 
επιθυμήσουμε. Αν νιώσουμε πως είναι δική μας υποχρέωση να εργαστούμε για αυτό. Η αλλαγή 
αυτή θα έρθει μόνο αν και εσύ, που διαβάζεις αυτό το κείμενο, αποφασίσεις πως είναι και δική 
σου “δουλειά” να αλλάξει το αδιέξοδο, άδικο και ανελεύθερο πολιτικό μας σύστημα. 

Αν συμφωνείς με όλα αυτά δήλωσε το και βοήθησε στην εξάπλωση της ιδέας. Αυτό είναι πολύ 
σημαντικότερο από ότι ίσως πιστεύεις. Ένα μικρό βήμα από όλους μας θα αλλάξει τον κόσμο μας. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
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