


To “Δημοψήφισμα” είναι το μηνιαίο μέσο επικοινωνίας της ομάδας πολιτών 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ με υψηλούς στόχους: Αφενός σκοπεύει στην ενημέρω-
ση σχετικά με εκδηλώσεις [ομιλίες, συγκεντρώσεις, εργαστήρια, βιβλιοπαρουσιάσεις κ.ά.] 
που έχουν ως στόχο την υποστήριξη του θεσμού των Δημοψηφισμάτων. Αφετέρου, φιλο-
δοξεί να δώσει ελεύθερο βήμα σε ειδήσεις, απόψεις, γνώμες και ερευνητικά αποτελέσματα 
υπέρ ή κατά του Δημοψηφίσματος με στοιχεία και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία.

To “Δημοψήφισμα” επιδιώκει τη συνεργασία με όλους. Αν διαβάσετε ένα κείμενο ή μία 
είδηση που πιστεύετε ότι αξίζει να την μοιραστείτε με άλλους, αν θέλετε να επιχειρηματολο-
γήσετε υπέρ ή εναντίον του Δημοψηφίσματος, αν θέλετε να προσκαλέσετε κι άλλους σε μία 
εκδήλωση που συνδιοργανώνετε ή απλώς θα την παρακολουθήσετε, μπορείτε να το στείλε-
τε στο email: referendum@mail.com. Αν πάλι θέλετε να βοηθήσετε με άλλους τρόπους, 
με κείμενα, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, σχέδιο ή σκίτσο, κριτική, ιδέες & προτάσεις ή 
απλώς να απολαύσετε την προετοιμασία και το σχεδιασμό του, στείλτε το email σας 
αμέσως! Παράκληση για ανωνυμία θα γίνει 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 οφείλουμε να 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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https://greekdimo.wordpress.com/η-προταση

https://www.facebook.com/rfg.gr/ 

https://greekdimo.wordpress.com/η-προταση 

https://twitter.com/ReferendumsGr

http://issuu.com/referendumdemocracy

https://twitter.com/ReferendumsGr 

... όπως επίσης και στο ιστολόγιο της ομάδας “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” 

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

Τα παλαιότερα τεύχη του “Δ” βρίσκονται στο ISSUU 

mailto:referendum@mail.com
https://www.facebook.com/rfg.gr/
https://greekdimo.wordpress.com/%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://issuu.com/referendumdemocracy
https://twitter.com/ReferendumsGr
https://hellasreferendum.wordpress.com/


Περιεχόμενα

Σελ.2: Η Ταυτότητά μας
Σελ 3: Περιεχόμενα
Σελ.4: Το Μήνυμα του Απριλίου!
Σελ.5: Ημερολόγιο
Σελ.6: Η “τρέλα” των Δημοψηφισμάτων – The Economist
Σελ.7: Ειδήσεις

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Σελ.8-11: Δημοψήφισμα και Συνταγματική Αλλαγή: Πολίτες ή Υπήκοοι;
Σελ.12-14: Πολιτικές Ελίτ εναντίον Συντάγματος  
Σελ.13: Οι πολίτες και η Αναθεώρηση του Συντάγματος [ΕΚΔΗΛΩΣΗ] 

Σελ.15-16: Η Καλιφόρνια, μια σιδηροδρομική εταιρεία και η Άμεση Δημοκρατία
Σελ.17-19: Νομοθετική Πρωτοβουλία Ελβετών Πολιτών για το “Βασικό 

εισόδημα” [συνέντευξη στο Spiegel Online] 
Σελ.20-24: Πως δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία για το ελάχιστο εισόδημα; 
Σελ.25-26: ΑΠΟΨΕΙΣ
Σελ.27: Τι είναι το “European Citizens' Initiative - ECI”; 
Σελ.28: “Υποστηρίζω κι ΕΓΩ!” - Δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών
Σελ.29: Έντυπο Υποστήριξης

Επιμέλεια κειμένων: Αγγελική Αλεξίου
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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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Δεν εμπιστεύονται οι Έλληνες τους θεσμούς:

Δυσπιστία εκφράζουν οι πολίτες στην Ελλάδα για την ΕΕ, για τους 
εθνικούς θεσμούς και για τα κόμματα. 

Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό δυσπιστίας απέναντι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με 82%. Επίσης οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τα 
πολιτικά κόμματα σε ποσοστό 92%, τη Βουλή σε ποσοστό 83%, την 
κυβέρνηση σε ποσοστό 82% και τις περιφερειακές αρχές σε 82%.

Δυσπιστία επίσης εκφράζουν και για τα ελληνικά ΜΜΕ: Για την 
τηλεόραση σε ποσοστό 80%, για τον γραπτό Τύπο σε ποσοστό 65% 
και για το ραδιόφωνο σε ποσοστό 61%.

Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς μπορεί να αποκατασταθεί μόνο 
όταν οι θεσμοί ανοίξουν στον έλεγχο των πολιτών. 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δημοψήφισμα για τη 
συμφωνία Ουκρανίας - 

ΕΕ

6  - Απριλίου Ολλανδία

Δημοψήφισμα για την παραμονή 
ή έξοδο της Μ.Β. από την ΕΕ

23  – . Ιουνίου Μ Βρετανία

2016 Global Forum on Modern Direct 
Democracy

16-19  – Donostia-San Sebastian, SpainΝοεμβρίου

Τα όρια της αναθεωρητι-
κής εξουσίας και η ανα-

θεώρηση του άρθρου 110 
του Συντάγματος

Αίθουσα εκδηλώσεων του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 

(Ακαδημίας 60, Αθήνα)

Κίνηση Πολιτών 
«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

4  – Απριλίου Αθήνα

Ανα
βλήθ

ηκε
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  «Τα εργαλεία της άμεσης δημοκρατίας είναι πάντα αμφιλεγόμενα – κατά καιρούς απείλησαν να 
κάνουν αμερικάνικες πολιτείες όπως η Καλιφόρνια μη-κυβερνήσιμες – αλλά είναι δύο φορές πιο 
δύσκολα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Αμερική οι ομοσπονδιακοί νόμοι υπερτερούν των 
πολιτειακών, έτσι ώστε καμία πολιτεία να μην μπορεί να εξαγριώσει κάποια άλλη φέρνοντας μια 
“παλαβή” πρόταση σε δημοψήφισμα. Στην Ε.Ε. όπου δεν υπάρχει ομοσπονδιακή δομή, τίποτα δεν 
μπορεί να σταματήσει ένα μέλος-κράτος από το να φέρει σε δημοψήφισμα μία πρόταση που θα 
δημιουργήσει προβλήματα στα άλλα. Για τις περιπτώσεις που δημιουργείται ένταση, η συνηθισμένη 
θεραπεία είναι η τροποποίηση των κανονισμών ή συμφωνιών και ακολουθεί δεύτερη ψηφοφορία για 
να δοθεί η “σωστή” απάντηση. 

Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ε.Ε. χρειάζεται περισσότερη ομοιογένεια, ακριβώς τη στιγμή που 
όλο και περισσότεροι ψηφοφόροι στρέφονται εναντίον της. Η ευρωζώνη και η μεταναστευτική πολιτι-
κή της μοιάζουν με μισοφτιαγμένα πλοία. Και τα δύο απαιτούν αλλαγές στις Συνθήκες της ΕΕ για 
περισσότερη συγκέντρωση εξουσιών. Από την άλλη, αν επεκταθούν οι εξουσίες των Βρυξελλών σε 
νέες περιοχές, αυτό θα τροφοδοτήσει την επιθυμία για νέα δημοψηφίσματα που θα καταποντίσουν 
τις αλλαγές. Επιπλέον, όπως υπογραμμίζει ο Stefan Lehne (αυστριακός τέως διπλωμάτης) ήδη οι 
ευρωπολιτικοί φτάνουν τις αντοχές των ευρωσυμφωνιών στα άκρα για να εμποδίσουν τη διεξαγωγή 
περισσότερων δημοψηφισμάτων. Δηλαδή, η δημόσια απαίτηση για άμεση δημοκρατία προκαλεί 
ακόμη περισσότε-ρες νομικίστικες σοφιστίες, έχοντας η ίδια ξεπηδήσει ως αντίδραση σε αυτές. 

Τα παραπάνω φαίνονται εξαιρετικά αντιδημοκρατικά σε κάποιους. Όταν όμως μία χώρα συμμετέχει 
σε έναν όμιλο κρατών ή κάνει μια συμφωνία, περιορίζεται η ευχέρεια της κυβέρνησης για ελιγμούς. 
Μέρος της ευθύνης ανήκει στους πολιτικούς της που δεν ξεκαθαρίζουν στους ψηφοφορους τους τι 
σημαίνουν οι συμφωνίες με την ΕΕ. Αλλά συχνά και οι εκπρόσωποι της ΕΕ φαίνεται να ακολουθούν 
τις απόψεις του ιδρυτή της Jean Monnet που έγραψε ότι: “Θεωρώ λάθος να συμβουλευτώ τους 
λαούς της Ευρώπης για τη δομή της Κοινότητας για την οποία δεν έχουν καμία πρακτική εμπειρία”. 
Αυτό μπορεί να αρκούσε όταν οι Ευρωκράτες έπαιζαν με τις αγροτικές ενισχύσεις και την αλιευτική 
πολιτική. Όχι όμως πια: H εποχή των δημοψηφισμάτων ήρθε για να μείνει! »

H “τρέλα” των 
δημοψηφισμάτων

www.economist.com/news/europe/21688416-plebiscite-pushers-have-got-
europes-voters-hooked-cheap-rush-direct-democracy-referendum 

Απόσπασμα από το άρθρο του Economist “Referendum madness” που αντανακλά την 
οπτική και τους φόβους των ευρω-οικονομικών ελίτ για τα δημοψηφίσματα. 

Στη σελίδα “ΑΠΟΨΕΙΣ” βρίσκονται μεταφρασμένα σχόλια αναγνωστών που διαφώνησαν με την 
οπτική του Economist και αντέκρουσαν τις θέσεις του αρθρογράφου. 



Brexit ή Μulti-exit;: Η συμμετοχή στην Ε.Ε. υπό αμφισβήτηση σε όλη την 
Ευρώπη – σειρά είχε η Γαλλία.

Πέμπτη, 10 Μαρτίου: Στο προηγούμενο τεύχος αναφερθήκαμε σε συντομία στο υψηλό 
ποσοστό των Ολλανδών που ζητούν δημοψήφισμα για τη συμμετοχή ή όχι της χώρας τους 
στην Ε.Ε. [δείτε επίσης στη σελίδα “ΑΠΟΨΕΙΣ”]. 

Αυτή τη φορά ήταν οι Γάλλοι πολίτες που επίσης ζήτησαν με μεγάλη πλειοψηφία το ίδιο και 
για τη Γαλλία! Ο Guardian παρουσίασε έρευνα του Πανεπ. του Εδιμβούργου σε 6 ευρωπαϊκές 
χώρες σχετικά με το Βρετανικό δημοψήφισμα, με περισσότερες από 8000 απαντήσεις. Οι 
πολίτες και στις 6 χώρες, με ποσοστά πάνω από 50% [το χαμηλότερο ήταν 53% στη Γαλλία] 
εξέφρασαν την άποψη ότι θέλουν να μείνει η Μ.Β. στην ΕΕ. 

Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι η πλειοψηφία των πολιτών σε όλες τις χώρες ήταν αντίθετοι στο 
να έχει ένα κράτος-μέλος ειδική θέση εντός της ΕΕ με εξαιρέσεις από τους κοινούς κανόνες. 
Επίσης, σε πολλές χώρες οι πολίτες επιθυμούσαν οι “εξαιρέσεις” υπέρ της Μ.Β. να ισχύσουν 
και γι' αυτούς. Για παράδειγμα, στη Γαλλία και την Ιρλανδία υπήρξε ισχυρή πλειοψηφία που 
επιθυμούσε μειωμένη πρόσβαση των μεταναστών στα επιδόματα της Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι στη Γαλλία >50% των πολιτών επιθυμούν να διεξαχθεί 
παρόμοιο δημοψήφισμα και στη χώρα τους, ενώ όσοι αντιτίθενται δεν αγγίζουν καν το 30%. 
Παρόμοιες πλειοψηφίες, αλλά <50%, έχουν διαμορφωθεί και στη Σουηδία, στην Ισπανία και 
στη Γερμανία, με σημαντικό ποσοστό των πολιτών να μην έχουν διαμορφώσει άποψη ακόμη. 

 
 

      ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Το μέλος της ομάδας “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” Πέτρος Βουρλής 
“ανακρίθηκε” από τους δημοσιογράφους του V-Media γύρω από τους θεσμούς 
της Αμ. Δημοκρατίας, την ανάγκη εισαγωγής τους στο ελληνικό πολιτικό σύστη-
μα, τα πιθανά προβλήματα και πώς θα μπορούσαν να διορθωθούν και άλλα. 

Ένα σημαντικό κομμάτι της συζήτησης αφιερώθηκε στο Σύνταγμα, στην πιθανή 
αλλαγή του και το ρόλο που χρειάζεται να διεκδικήσουμε ώστε να επιτύχουμε την 
έγκρισή του αρχικά από εμάς, τους πολίτες, και αργότερα – γιατί όχι; – τη 
δημιουργία του. 

Το κομμάτι αυτό αναλύεται και παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες. Γενικά, 
ειπώθηκαν τα εξής: 

● Γιατί υπάρχει ανάγκη για Νέο Σύνταγμα και ποιοι αμεσοδημοκρατικοί θεσμοί 
είναι απαραίτητοι;

● Ποια είναι η στάση των πολιτών σήμερα; Είναι έτοιμοι για ένα Νέο Σύνταγμα;

● Πώς ερμηνεύεται η αποχή των πολιτών από τις εκλογές; Τι συνέβη από το 
Δημοψήφισμα μέχρι τις εκλογές του Σεπτεμβρίου; 

● Γιατί δεν γνωρίζουμε το Σύνταγμα μας; Πως μπορεί να αλλάξει αυτό; 

● Πώς ξέρουμε ότι οι πολίτες θα κάνουν τη “σωστή” επιλογή; Τι θα συμβεί εάν 
αποφασίσουν “λάθος”; Θα λαμβάνονται πλέον οι πολιτικές αποφάσεις με 
βάση “συναισθηματικά” κριτήρια; 
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Δημοψήφισμα & 
Συνταγματική Αλλαγή

  ;  Πολίτες ή Υπήκοο ι

H ομάδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” προσκεκλημένη του V-
Media, συζητά με τον Σταμάτη Στεφανάκο και τον Μωυσή Λίτση για 
το Σύνταγμα, τα Δημοψηφίσματα, τις πολιτικές ελίτ και την κοινωνία   

www.youtube.com/watch?v=EAcvqV3NCUo  

http://www.youtube.com/watch?v=EAcvqV3NCUo
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H συζήτηση για το Σύνταγμα μπήκε αμέσως 
στην ουσία του θέματος με την εύλογη για 
πολλούς ερώτηση “Είναι καιρός τώρα για 
αλλαγή του Συντάγματος; Τι θα προσφέρει 
αυτό;” Η αλήθεια είναι ότι αν και συχνά ο 
δημόσιος διάλογος εξαντλείται στο ζήτημα της 
“οικονομικής κρίσης” (ανεργία, ακρίβεια, ρευ-
στότητα στην αγορά, φόροι, συντάξεις και 
προσφάτως capital controls) διαφεύγει ότι 
στην ουσία του το πρόβλημα είναι πολιτικό και 
μόνο μέσα από πολιτικές αλλαγές μπορεί να 
επιλυθεί με τρόπο ουσιαστικό και διαχρονικό. 

Το ίδιο λέει, λόγου χάρη, και ο καθ. Χρ. Γιανναράς που ονόμασε ένα βιβλίο του με επιφυλλίδες “Το 
πρόβλημα μας είναι Πολιτικό, όχι Οικονομικό”. Σ' αυτό όμως φαίνεται να καταλήγουν και οι ίδιοι οι 
πολίτες, δίνοντας απάντηση στο ερώτημα “Θα συμμετέχουν οι πολίτες; Ενδιαφέρονται για τα 
δημοψηφίσματα;”. Μετά από μία περιπλάνηση που ξεκίνησε από πολυσυλλεκτικές εκδηλώσεις 
όπως οι πλατείες των “Αγανακτισμένων” και οι “Σπίθες”, με έναν κινηματικό κυρίως χαρακτήρα, στη 
συνέχεια μεγάλο μέρος τους στράφηκε στον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος εμφανίστηκε ως ο πολιτικός φορέας 
που θα προσφέρει λύση με την κλασσική προσέγγιση, δηλαδή μέσω αντιπροσώπευσης. Τελικά, 
αρκετοί οδηγήθηκαν σε μία εκκωφαντική, καθαρά πολιτική αποχή τον Σεπτέμβριο του 2015. Πλέον, 
είναι ξεκάθαρο ότι οι “απέχοντες” δεν είναι μόνο το σταθερό ποσοστό των απολιτίκ αδιάφορων, αλλά 
περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό πολιτών που ανησυχούν και ενδιαφέρονται, χωρίς να μπορούν να 
εκφραστούν μέσα από τα κόμματα. Αρκετοί από την άλλη δεν απέχουν, αλλά βρίσκουν “πολιτική 
στέγη” σε εναλλακτικά, μικρά κόμματα.

Είναι ενδεικτικό ότι από τον Ιανουάριο του 2016, τα 
κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού έχασαν 
περισσότερες από 400 χιλ. Ψήφους, ενώ σχεδόν 200 χιλ. 
έχασε και η ΝΔ. Η αποχή αυτή συνδέεται με την 
αναγνώριση ότι το πολιτικό σύστημα με την υπάρχουσα 
δομή του, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτή-
σεις τους. Έως σήμερα η απάντηση του πολιτικού συστή-
ματος μπορεί να συμπυκνωθεί αποφατικά στη φράση “Θα 
συνεχίσουμε να κατασκευάζουμε κόμματα μέχρι να 
ψηφίσεις ένα”. Αυτό γινόταν συστηματικά από το 2008 
και έπειτα και για μερικά χρόνια είχε όντως κάποια μέτρια 
αποτελέσματα, αλλά πλέον όλο και λιγότεροι είναι πρόθυ-
μοι να εξαπατηθούν από προκάτ “σωτήρες” και εργολαβι-
κούς “αγώνες”. 

Αυτό απαντάει και στο ερώτημα εάν “χρειάζεται κάποια πολιτική αλλαγή – με τη μορφή 
επανάστασης ίσως (;) – για να γίνει αποδεκτή η εισαγωγή των αμεσοδημοκρατικών θεσμών;”. 
Η εποχή που ζούμε, με τις διογκούμενες πολιτικές ανάγκες των πολιτών είναι επαναστατική. Είναι 
διάχυτη και εξόχως υπαρκτή μία αίσθηση κοινωνικής έντασης. Ωστόσο, η ίδια η φύση των αμεσοδη-
μοκρατικών θεσμών δίνει τη δυνατότητα αυτή η επαναστατική ένταση να υλοποιηθεί μέσα από την 
αλλαγή των όρων του παιχνιδιού και την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών τόσο στη διαχείριση της 
εξουσίας όσο και στον έλεγχο των πολιτικών. Εάν αποτύχει, τότε η κοινωνική ένταση πιθανόν να βρει 
έκφραση σε κάποια μορφή βίας!   

“Τι είναι όμως αυτό που λείπει από το Σύνταγμα και χρειάζεται να αλλάξει/προστεθεί άμεσα;” 
Ένα από τα σημεία που χρειάζονται άμεση και ριζική τροποποίηση είναι το άρθρο 44 περί 
δημοψηφισμάτων. Είναι απαραίτητο να δοθεί το δικαίωμα στους πολίτες να συγκαλούν 
δημοψηφίσματα μέσα από συμφωνημένες και ξεκάθαρες διαδικασίες και σε προκαθορισμένο πλαίσιο 
δημοσίου διαλόγου, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από τα δημοψηφίσματα που συγκαλούνται με 
πρωτοβουλία του πρωθυπουργού και μόνο. Πρόκειται για ένα άκρως απαραίτητο εργαλείο που θα 
εξασφαλίσει την άμεση και συνεχή συμμετοχή των πολιτών στον πολιτικό διάλογο της χώρας την ώρα 
των κρίσιμων αποφάσεων, στο παρόν και στο μέλλον.



“Ξέρουμε όμως τόσο καλά το Σύνταγμα, ώστε να ζητούμε αλλαγή του; Ή, πολύ περισσότερο, να 
προτείνουμε ως πολίτες, νέα άρθρα ή την τροποποίηση των υπαρχόντων;”

Είναι αλήθεια ότι πολλοί συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν το Σύνταγμα, ούτε καν 
τα βασικά του άρθρα. Γιατί όμως θα έπρεπε να γνωρίζουν το κάθε άρθρο 
ξεχωριστά; Αν και η κακή εφαρμογή τους επηρεάζει τη ζωή τους – ειδικά όταν 
παραβιάζονται τα δικαιώματα τους από τους “ηγέτες” τους – οι ίδιοι ουσιαστικά 
δεν έχουν δυνατότητα παρέμβασης στη διαμόρφωση τους. 

Το Σύνταγμα αποτελεί ένα είδος “συμβολαίου” μεταξύ των πολιτών και των πο-
λιτικών. Το συμβόλαιο περιγράφει το θεμελιώδες πλαίσιο λειτουργίας της αντι-
προσωπευτικής δημοκρατίας, τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς των εκλεγ-
μένων αντιπροσώπων και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της 
εξουσίας.

 Όταν το Σύνταγμα διαμορφώνεται, ψηφίζεται και εφαρμόζεται μόνο από το ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος, 
που λειτουργεί ως εκπρόσωπος και του άλλου, τότε παρουσιάζει τέτοια μονομέρεια που ουσιαστικά 
αποξενώνει το δεύτερο μέρος. Μετατρέπεται σε μια εσωτερική διαδικασία μιας κλειστής κάστας. Ειδικά 
μάλιστα όταν, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, οι πολιτικοί αναλαμβάνουν και το ρόλο του δικαστή σε περι-
πτώσεις που παραβιάζεται το συμβόλαιο από τους ίδιους (βλέπε νόμο περί ευθύνης υπουργών). 

Είναι ανάγκη, και ανάγκη άμεση, αυτή η μονομέρεια να ανατραπεί! Το πρώτο βήμα είναι η υποχρεωτική 
έγκριση όλων των Συνταγματικών αναθεωρήσεων άμεσα από τους πολίτες. Ωστόσο, απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι το δικαίωμα των πολιτών να προτείνουν οι ίδιοι τις Συνταγματικές αλλαγές που επιθυμούν 
και να ελέγχουν τη δομή και τη διατύπωση των άρθρων του.  
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Η περίπτωση του “λάθους”
Το ενδεχόμενο να ψηφίσουν “λάθος” οι πολίτες 
καταλαμβάνει μεγάλη έκταση – ίσως δυσανάλογα 
μεγάλη ως προς την πραγματική του σημασία – 
στο διάλογο γύρω από τα δημοψηφίσματα.

Υπάρχει μια διάχυτη αγωνία για το ενδεχό-
μενο αυτό λες και ζούμε σε ένα πολιτικό 
σύστημα όπου οι “λάθος” επιλογές σπανί-
ζουν και η πολιτική εξαπάτηση είναι άγνω-
στη λέξη. Ακριβώς όμως επειδή γνωρίζου-
με ότι ισχύει το αντίθετο, μοιραζόμαστε τη 
βεβαιότητα του Θ. Ρούσβελτ ότι «Οι απλοί 
άνθρωποι (...) θα κάνουν λιγότερα λάθη 
στην διακυβέρνηση του εαυτού τους απ' 
ό,τι οποιαδήποτε μικρότερη ομάδα, όποια 
εκπαίδευση κι αν έχει αυτή, προσπαθήσει 
να τους κυβερνήσει». 

Η έννοια του “λάθους” βέβαια, έχει και μία άλλη 
ερμηνεία πέρα από αυτή της ορθότητας: Αυτή της 
παραπλάνησης. Για να είμαστε ρεαλιστές, είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι στην αρχή οι πολίτες θα 
εξαπατηθούν μέχρι να μάθουν να αντιμετωπίζουν 
τα πολιτικά ζητήματα αυτόνομα και όχι σε 
σύνδεση με την “εμπιστοσύνη” τους σε πολιτικούς 
ή ηγέτες. Δηλαδή, να απομακρυνθούν από τον 
στρεβλό τρόπο με τον οποίο γίνεται η πολιτική 
σήμερα – ψάχνοντας “ηγέτες” να εμπιστευτούν 
και να αποφασίζουν αντ' αυτών – και να μάθουν 
να αποφασίζουν μόνοι τους και άμεσα! Είναι 
βέβαιο ότι τα δημοψηφίσματα θα δράσουν παι-
δευτικά και συν τω χρόνω οι πολίτες θα εξαπατώ-

νται  όλο  και  δυσκολότερα σε αποφάσεις  που 
δεν θα εκφράζουν τις πραγματικές τους προτι-
μήσεις. 

Η συζήτηση για τα (πραγματικά ή φανταστικά) 
“λάθη” των πολιτών πρέπει ξεκινάει από τον ορι-
σμό του “ορθού”. Όταν η λέξη “ορθό” προσδιορί-
ζεται αποκλειστικά από το περιεχόμενο που του 
προσδίδει μία μικρή μειοψηφία, ως μία δήθεν 
“αντικειμενική” αλήθεια ενώ στην πραγματικότητα 
εκφράζει τα στενά, ατομικά τους συμφέροντα, 
αυτό υποκρύπτει βαθιά αντιδημοκρατικότητα. 
Ακόμη και όταν η ερώτηση αυτή γίνεται καλο-
προαίρετα, υπαινίσσεται ότι μόνο οι αποφάσεις 
μέσω δημοψηφισμάτων οφείλουν να αποδείξουν 
εκ των προτέρων ότι θα είναι “ορθές”. Γι' αυτό 
είναι απαραίτητο η συζήτηση περί “ορθότητας” να 
γίνεται μόνο επί συγκεκριμένων  ερωτημάτων  και 
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να καλούνται και οι δύο πλευρές να αποδείξουν την ορθότητά τους με επιχειρήματα. 

Βέβαια είναι εύλογο το ερώτημα ότι “Εάν καταλάβει ο λαός πως έχει κάνει λάθος, πόσος χρόνος 
θα απαιτηθεί για να αλλάξει η προηγούμενη λανθασμένη απόφαση;”. Η ρεαλιστική απάντηση 
είναι ότι μόλις καταλάβουν οι πολίτες ότι έκαναν λάθος, ή εξαπατήθηκαν, έχουν τη δυνατότητα να 
ξαναφέρουν το ζήτημα σε δημοψήφισμα και να ανακαλέσουν ή να μεταβάλουν την προηγούμενη 
απόφασή τους. Αν όμως ο λαός κάνει λάθος (ή εξαπατηθεί) κατά την επιλογή αντιπροσώπων, δεν 
έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την απόφαση του παρά μόνο μετά από 4 ολόκληρα χρόνια! 

Δεν πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε ότι η αλλαγή γνώμης δεν είναι απαραιτήτως κάτι κακό. Μία πρόταση 
μπορεί να αποτύχει σήμερα, αλλά αυτό να αλλάξει στο μέλλον, είτε γιατί η κοινωνία άλλαξε προτε-
ραιότητες, είτε επειδή η ίδια η πρόταση βελτιώθηκε και προσαρμόστηκε στις πραγματικές ανάγκες 
των πολιτών.   

Η ομάδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” θεωρεί ότι αποτελεί θεμελιώδες πολιτικό δικαίωμα 
όλων μας να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση του Συντάγματος, ξεκινώντας από την έγκριση όλων 
των τροποποιήσεών του με υποχρεωτικά δημοψηφίσματα. Κάτι τέτοιο όμως θα είναι ημιτελές εάν δεν 
συμπληρωθεί το συντομότερο από το δικαίωμα των πολιτών να προτείνουν νέα άρθρα ή 
τροποποιήσεις παλαιότερων, μέσα από σαφώς θεσμοθετημένες και δεσμευτικές διαδικασίες. 
Τέλος, αφουγκραζόμαστε με προσοχή τις μεταβαλλόμενες πολιτικές συνθήκες και τις κοινωνικές 
εντάσεις που μπορεί να οδηγήσουν έως και τη συγγραφή νέου Συντάγματος από τους πολίτες!  

Άλλες ενδιαφέρουσες εκπομπές από το V-media και άλλα βίντεο σχετικά με 
τα δημοψηφίσματα, το πολιτικό σύστημα και το Σύνταγμα: 

● Η εισήγηση του καθ. Ηλ. Νικολόπουλου στην εκδήλωση "Ελληνικός 
δρόμος για την έξοδο από τη κρίση” [Φεβρ. 2014]:
 https://www.youtube.com/watch?v=DRZ8qpWAZXc 

● H συνέντευξη του καθ. Γ. Κοντογιώργη στο V-media:
 https://www.youtube.com/watch?v=4W-s7tHRU-g 

● Η δοκιμή του “Ψείριζα” με μέτρια αποτελέσματα [βίντεο της ομάδας 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ]:
 https://www.youtube.com/watch?v=P_fQJzv5OjU 

https://www.youtube.com/watch?v=DRZ8qpWAZXc
https://www.youtube.com/watch?v=4W-s7tHRU-g
https://www.youtube.com/watch?v=P_fQJzv5OjU


Οι πολιτικές ελίτ διαπίστωσαν ότι “ωρίμασαν” οι συνθήκες για μια “γενναία” αναθεώρηση του 
Συντάγματος!

 Η “γενναία” αυτή διαπίστωση έγινε σε εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 
Δικαίου με τίτλο «Είναι ανθεκτικό το Σύνταγμά μας και τί πρέπει να αλλάξει;», με αφορμή την έκδοση 
των βιβλίων του Ξενοφώντα Κοντιάδη και της Αλκμήνης Φωτιάδη. 

Η εκδήλωση ήταν ουσιαστικά μια λουξ 
πασαρέλα πολιτικών πομπωδών διακη-
ρύξεων και αγωνιωδών προσπαθειών 
να εξασφαλιστεί η διαιώνιση του ίδιου 
αποτυχημένου πολιτικού συστήματος, 
που όχι μόνο οδήγησε τη χώρα στην 
οικονομική άβυσσο, αλλά την έχει 
καθηλώσει σε αυτό το “σπιράλ θανάτου” 
από το 2009. Μια κλειστή κάστα 
αποκομμένη από την κοινωνία, τους 
χώρους εργασίας και τις πραγματικές 
αγορές, αυτοεπιβεβαιώθηκε ότι μπορεί 
να παράξει “υψηλή” πολιτική για να 
επιστρέψει κατόπιν στη  μικροπολιτική 
ρουτίνα της.

Και όλα αυτά σε ένα πλήρως αποστειρωμένο σύστημα – ο αποκλεισμός των πολιτών από την 
εκδήλωση ήταν εκκωφαντικός! 

Σε επίπεδο προτάσεων δεν υπήρξε κάποιος αιφνιδιασμός – ξαναειπώθηκαν τα ίδια σχέδια που 
φαινομενικά μεταβάλλουν τις “ισορροπίες” στον τρόπο διαχείρισης της εξουσίας αλλά ουσιαστικά 
διασφαλίζουν ότι θα ανακυκλώνεται αποκλειστικά εντός της γνωστής ομάδας. Ο Κυρ. Μητσοτάκης 
ζήτησε ένα “ευέλικτο” και “λιτό” Σύνταγμα και πρότεινε κατάργηση του άρθρου περί “ευθύνης 
υπουργών”, αναβάθμιση του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυβερνήσεις 5ετούς θητείας, “κατάργηση 
του μονοπωλίου της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης” και περιορισμό της δυνατότητας 
πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Η Φώφη Γεννηματά πρότεινε αντίβαρα στο πρωθυπουργο-
κεντρικό μοντέλο, ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και αλλαγή του τρόπου ανάδειξης του ΠτΔ, αλλαγή του 
εκλογικού νόμου, αλλαγές στην ανάδειξη των ανεξάρτητων αρχών, μείωση του μπόνους των 50 
εδρών σε 30, το σπάσιμο των μεγάλων εκλογικών περιφερειών αλλά με διατήρηση του συνολικού 
αριθμού των 300 βουλευτών και του πλαφόν του 3%. 

Η εκδήλωση παρουσιάστηκε ως “δημόσια συζήτηση” αλλά αποδείχτηκε ότι η έννοια της λέξης 
“δημόσια”, μαζί με την ελληνική γλώσσα, κακοποιήθηκαν για ακόμη μία φορά. Μετά την ολοκλήρωση 
των παράλληλων μονολόγων τους, οι πολιτικοί μας δεν δέχτηκαν ερωτήσεις και σχόλια από το κοινό 
αλλά ευχαριστημένοι, προφανώς, από τον εαυτό τους και την πληρότητα του πολιτικού τους λόγου 
αποχώρησαν από το πάνελ για το καθιερωμένο κρασάκι στο φουαγιέ. 

Πολιτικές ελίτ εναντίον Συντάγματος 
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Οι πολίτες και η Αναθεώρηση του Συντάγματος 

Σε πείσμα όμως των αποστειρω-
μένων και κλειστών ομάδων των 
πολιτικών κληρονόμων, οι πολίτες 
δεν δείχνουν διατεθειμένοι να 
δώσουν “λευκή επιταγή”. Και δεν 
πρέπει να τους τη δώσουν! Με δε-
δομένη την ολοένα διογκούμενη 
απαξίωση του πολιτικού συστήμα-
τος, εκφραζόμενη και ως αποχή 
από τις εκλογές, και την αποδοκι-
μασία στα πρόσωπα που το στελε-
χώνουν, είναι εύλογο ότι δεν μπο-
ρούμε να εμπιστευτούμε την ανα-
θεώρηση στα χέρια όσων οδήγη-
σαν την Ελλάδα σε Κρίση και την 
κρατούν εκεί δέσμια της ανεπάρ-
κειάς τους.  
 
Τη Δευτέρα, 4 Απριλίου και ώρα 6 μμ, διοργανώνεται μια πολύ σημαντική συζήτηση που θα 
γίνει στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας (Ακαδημίας 60), με θέμα "Τα όρια της 
αναθεωρητικής εξουσίας και η αναθεώρηση του άρθρου 110 του Συντάγματος". Η 
εκδήλωση διοργανώνεται από την κίνηση πολιτών ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.

Η συζήτηση θα περιστραφεί όχι μόνο γύρω από την αναθεώρηση του Συντάγματος ή την 
αλλαγή του, αλλά και γύρω από τη δυνατότητα αλλαγής του ίδιου του άρθρου 110 που 
θεσπίζει τη διαδικασία αναθεώρησης.

Ομιλητές θα είναι δύο συνταγματολόγοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
συγκεκριμένα ο κ. Σωτηρέλης και ο κ. Βλαχόπουλος, καθώς και ο δικηγόρος κ. Λυντέρης 
από την Πρωτοβουλία Πολιτών. Η συζήτηση θα συντονιστεί από τον δικηγόρο κ. Χασάπη, 
επίσης της Πρωτοβουλίας. 

Σε αντίθεση με τη “δημόσια συζήτηση” με τον Μητσοτάκη και τη Γεννηματά, εδώ θα 
επιτραπούν ερωτήσεις από το κοινό. Δηλαδή δεν θα πρόκειται για παράλληλους μονολόγους 
αλλά για πραγματικό δημόσιο διάλογο. 

Τελευταίας στιγμής: η εκδήλωση αναβλήθηκε μετά τις απειλές για κατάληψη των 
γραφείων του Δικηγορικού Συλλόγου που διατυπώθηκαν κατά τη γενική συνέλευση των 
δικηγόρων Αθήνας στο Σπόρτινγκ, νωρίτερα το ίδιο απόγευμα. 

Ως συνήθως, οι πολιτικοί “ηγέτες” δεν φείσθηκαν ευφημισμών στις τοποθετήσεις τους. Το Σύνταγμα 
πρέπει να είναι “ευέλικτο” και “λιτό”, να “αναβαθμίζει” τη Βουλή και να αντιμετωπίζει τις 
“παθογένειες”. Τέλος, υπάρχει ανάγκη “ελάχιστης συναίνεσης” για να ξεκινήσει η διαδικασία από 
την παρούσα Βουλή. Για όποιον παρακολουθεί τα πολιτικά δρώμενα στην Ελλάδα, ειδικά από την 
έναρξη της Κρίσης και έπειτα, εύλογα οι όμορφες αυτές λέξεις δημιουργούν καχυποψία για το τι 
πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτές. Τι πραγματικά αντιλαμβάνεται ως “παθογένεια” ο κ. 
Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας; Είναι ταυτόσημες με την αντίληψη των πολιτών περί παθογένειας; Τι 
σημαίνει “ευέλικτο Σύνταγμα”; Και ποιος πραγματικά εμπιστεύεται τον Κυριάκο και τον Αλέξη με 
αυτό; Μήπως στην πραγματικότητα προετοιμάζεται το έδαφος για ένα “Σύνταγμα – λάστιχο”; 

Προφανώς τα παραπάνω ερωτήματα θα μείνουν αναπάντητα αφού οι πολιτικοί μας αντιλαμβά-
νονται τον “διάλογο με το λαό” ως δυσάρεστο επακόλουθο της προεκλογικής περιόδου που – ευτυ-
χώς για αυτούς – λήγει με τις εκλογές. Όμως, κανένας πολίτης δεν δικαιούται πλέον να είναι 
ανυποψίαστος. Ούτε καν “καλοπροαίρετος” απέναντι τους, μέχρι να υπάρξουν απτές αποδείξεις ότι 
σκοπεύουν να διορθώσουν την κυρίαρχη “παθογένεια” του Συντάγματος, τον αποκλεισμό των πολι-
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Περισσότερες λεπτομέρειες: 

● Ευέλικτο Σύνταγμα για τη χώρα ζητά ο Μητσοτάκης, enikos.gr. 

http://www.enikos.gr/politics/379732,Eyelikto-Syntagma-gia-th-xwra-zhta-o-Mhtsotakhs-.html 

●  Αναθεώρηση του Συντάγματος από την παρούσα Βουλή ζητούν Μητσοτάκης – Γεννηματά, 
Vmedia ιστολόγιο. 

http://vmediagr.blogspot.gr/2016/03/blog-post_883.html?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfe
ed
 

Το παρακάτω σχόλιο είναι της Μαίρης Καρατζά, μέλους της “Πολιτεία 2.0” [http://politeia2.org], 
η οποία παρακολούθησε την εκδήλωση – “δημόσια συζήτηση” και μεταφέρει τις εντυπώσεις της 
(οι υπογραμμίσεις και τα έντονα στοιχεία στο κείμενο είναι δικά μου):  

«Σήμερα στην εκδήλωση του Goethe-Institut Athen στην οποία συζητήθηκε το αν Είναι 
ανθεκτικό το Σύνταγμά μας και τι πρέπει να αλλάξει; οι έννοιες "πολίτης/ες" και "συμμετοχή" 
αναφέρθηκαν δύο ΜΟΝΟ φορές. Η μία από την κα ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ μιλώντας για "τη 
συμμετοχή" αλλά τελικά εννοούσε "τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ..." και η άλλη από τον κο 
Αθανάσιο Ράντο, συντονιστή της συζήτησης, για να αναφερθεί στην 2η ιδιότητα που ο ίδιος 
έχει εκτός από αυτή του δικαστή, αυτή "του πολίτη".

»Οι πιο τολμηρές τοποθετήσεις έγιναν “Με τον Κυριάκο”, ο οποίος όμως επίσης ξέχασε να 
αναφερθεί στον ρόλο του πολίτη τόσο σε σχέση με τη διαδικασία της Συνταγματικής 
αναθεώρησης ή αλλαγής όσο και ως προς την άσκηση της πολιτικής. Ο κος Γιώργος Καμίνης 
προσωπικά μου φάνηκε για άλλη μία φορά φοβισμένος από αυτήν την κοινωνία - πόσο να 
σταθείς σε κάτι που φοβάσαι για τους προσωπικούς σου λόγους; Για το κο Κωνσταντίνο 
Τσουκαλά δεν σχολιάζω, σέβομαι την ηλικία του.

»Τελικά το πολιτικό σύστημα αυτοχαρακτηρίζεται συναινετικά ως ώριμο για να κάνει 
συνταγματικές αλλαγές. Και επίσης συναινετικά δεν σκοπεύει καμία ανάμιξη των πολιτών ούτε 
κατά τον σχεδιασμό ούτε κατά την νομιμοποίηση.

υ.γ. Κυβερνητικά στελέχη απουσίαζαν επιδεικτικά από την εκδήλωση. Υποθέτω από 
πρωτοβουλία των διοργανωτών;»
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τών από τη διαδικασία παραγωγής πολιτικής, δηλαδή νόμων και κυβερνητικών αποφάσεων. Με 
οτιδήποτε λιγότερο έχουμε ακόμα μια φορά ανακύκλωση φθαρμένων πολιτικών υλικών και μόνο! 

Στο πλαίσιο αυτό επιστρέφεται ως απαράδεκτη η δήλωση του Μητσοτάκη: «Η σημερινή κρίση 
υπάρχει γιατί το πολιτικό προσωπικό δεν μπόρεσε να αναλάβει την ευθύνη του για την αλλαγή του 
παραγωγικού μοντέλου της χώρας και την διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας». Η θέση αυτή δεν 
βρίσκεται μακριά από την εναρκτήρια φράση του πρωθυπουργού στο κομμάτι της Συνταγματικής 
Αναθεώρησης κατά τις προγραμματικές δηλώσεις τον Οκτώβριο του 2015: «Στην προσπάθειά μας 
να αλλάξουμε ριζικά την ελληνική κοινωνία ...».

Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι ο μέσος πολίτης που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στην Κρίση, 
σε ελάχιστα έχει να “διαπαιδαγωγηθεί” από τον Κυριάκο, τον Αλέξη και τη Φώφη. Μάλλον το αντί-
θετο ισχύει, αν και είναι προφανές από την υπερφίαλη τοποθέτησή τους ότι κάτι τέτοιο οι ίδιοι το 
βρίσκουν εντελώς άχρηστο. Για να δικαιωθεί έτσι ο ποιητής που έγραφε πως «μια νομοθεσία 
εντελώς άχρηστη για τις Εξουσίες θα 'τανε αληθινή σωτηρία». Αποφασιστικά, το Δημοψήφισμα είναι 
μια νομοθεσία εντελώς άχρηστη για τις Εξουσίες! 

http://www.enikos.gr/politics/379732,Eyelikto-Syntagma-gia-th-xwra-zhta-o-Mhtsotakhs-.html
http://vmediagr.blogspot.gr/2016/03/blog-post_883.html?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://vmediagr.blogspot.gr/2016/03/blog-post_883.html?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://politeia2.org/
https://www.facebook.com/fofigennimata/?pnref=story
https://www.facebook.com/%CE%9C%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF-1655269338077154/?pnref=story
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Πριν από 100 χρόνια, ο Χίραμ Τζόνσον [Hiram Johnson], ένας από τους 
πιο επιδραστικούς κυβερνήτες στην ιστορία της Καλιφόρνια, προκάλεσε 
ψηφοφορία για ένα ειδικό ζήτημα. Ο Τζόνσον ηγείτο ενός κινήματος που 
ονομάστηκε Προοδευτισμός το οποίο εργάστηκε επάνω στη βιομηχανο-
ποίηση της Αμερικής με πρωτοβουλίες για το δικαίωμα των γυναικών να 
ψηφίζουν, την άμεση εκλογή των Γερουσιαστών (προηγουμένως τους 
επέλεγαν τα πολιτειακά κοινοβούλια) και άλλες προτάσεις για την επέκταση 
της δημο-κρατίας. Με την νέα αυτή ψηφοφορία το εκλογικό σώμα κλήθηκε 
να από-φασίσει για 3 νέους τύπους ψηφοφορίας: Τα δημοψηφίσματα 
[referendum], τις ανακλήσεις [recall] και τις πρωτοβουλίες [initiatives 
ή όπως αποκαλούνταν στην Καλιφόρνια, propositions]. Όλα έγιναν 
αποδεκτά με ενθουσιασμό! Έτσι, τον Οκτώβριο του 1911, η Καλιφόρνια 
υιοθέτησε τις 3 αυτές μορφές άμεσης δημοκρατίας. (...)

Ο Τζον Χέινς [John Randolph Haynes], ένας Καλιφορνέζος γιατρός, ίδρυσε 
την “Ένωση για την άμεση νομοθέτηση” μετά το ταξίδι του στην Ελβετία. Ο 
γιατρός με το παρανόμι “ο Τζον της Ανάκλησης” έφερε την άμεση δημοκρατία 
στο Λος Άντζελες το 1903. Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με ένα Ελβετό 
ακαδημαϊκό και διπλωμάτη που δίδασκε στο Χάρβαρντ εκείνον τον καιρό, τον 
William Rappard και, με τη στήριξη του  Χίραμ Τζόνσον και άλλων, ξεκίνησαν 
να επεκτείνουν το θεσμό σε όλη την πολιτεία. 

Ωστόσο, σε αντίθεση με τους Ελβετούς, οι Καλιφορνέζοι μεταρρυθμιστές 
είχαν ένα συγκεκριμένο εχθρό να σκεφτούν, εναντίον του οποίου η άμεση 
δημοκρατία ήταν εξαιρετικό όπλο. Η Καλιφόρνια δεν ήταν Ελβετία: Ήταν 
ακόμη ακατοίκητη στη μεγαλύτερη έκταση της, γεωγραφικά απομονωμένη 
και υπήρχε θεσμικό κενό στη διακυβέρνηση της πολιτείας. Και σ' αυτό το 
κενό βρήκε το χώρο που χρειαζόταν μια ιδιωτική εταιρεία: ο σιδηρό-
δρομος. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1861, αρχικά ως Central Pacific, αργότερα 
μετονομάστηκε σε Southern Pacific, αλλά σύντομα έγινε γνωστή ως “το 
Χταπόδι” επειδή τα πλοκάμια της διέφθειραν κάθε κομμάτι της πολιτείας. 
Η Southern Pacific δωροδοκούσε και καλόπιανε βουλευτές, δικαστές, 
δημοσιογράφους και δημάρχους. Κάποια στιγμή μάλιστα, εξελέγη Κυβερ-
νήτης ένας από τους ιδρυτές της, ο Λήλαντ Στάνφορντ [Leland Stanford] 
και διόρισε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας έναν από τους 
αδερφούς του συνιδρυτή της εταιρείας, ο οποίος ταυτόχρονα ήταν και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων. 

Hiram Johnson

Η Καλιφόρνια, μια σιδηροδρομική 
εταιρεία και η Άμεση Δημοκρατία

http://www.economist.com/node/18548119  

Στο προηγούμενο τεύχος του Μαρτίου είχε γίνει λεπτομερής αναφορά στους θεσμούς 
της άμεσης δημοκρατίας στην Καλιφόρνια, καθώς και μία περιεκτική περίληψη στην 
ιστορία της. Τα παρακάτω αποσπάσματα από ένα άρθρο του Economist φωτίζουν τους 
λόγους που οδήγησαν στην εισαγωγή του θεσμού – ειδικότερα το πρόβλημα διαφθοράς 
που συνδέονταν με μία πανίσχυρη εταιρεία σιδηροδρόμων.   

http://www.economist.com/node/18548119
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Όπως έγραψε ένας δημοσιογράφος το 1896: “Δεν 
είχε σημασία εάν κάποιος ήταν Δημοκρατικός ή 
Ρεπουμπλικάνος. Η Southern Pacific έλεγχε και 
τα δύο κόμματα και αυτός έπρεπε ή να 
συνεργαστεί ή να μείνει έξω απ'το παιχνίδι”. Αυτή 
η διαφθορά είχε εξοργίσει τους Μεταρρυθμιστές 
και ειδικότερα τον Χίραμ Τζόνσον.  Εξάλλου, η 
καριέρα  του ως εισαγγελέας είχε ξεκινήσει από 
υποθέσεις διαφθοράς και έτσι είχε χτίσει την καλή 
φήμη που τον ακολούθησε στην πολιτική.

Συνεπώς, εξ' αρχής η άμεση δημοκρατία στην 
Καλιφόρνια είχε αντίθετη κοινωνική αποστολή, 
συγκριτικά με το πρότυπο σύστημα της Ελβετίας. 
Σύμφωνα με την κ. Κορίνα Καζανόβα, ομοσπον-
διακή καγκελάριο της Ελβετίας, το σύστημα της 
Καλιφόρνια είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να ευνοεί τη 
σύγκρουση. Για παράδειγμα, είναι αρκετά 
δύσκολο να ζητήσουν οι πολίτες δημοψήφισμα 
που απλώς να κατακρίνει μία απόφαση των 
εκλεγμένων αντιπροσώπων. Από την άλλη 
ωστόσο, είναι εύκολο να προτείνουν μία 
νομοθετική πρωτοβουλία που θα παρακάμπτει το 
κοινοβούλιο και θα επιτρέπει στους πολίτες να 
δημιουργήσουν νέο νόμο. 

Η Καλιφόρνια είναι επίσης η μοναδική πολιτεία 
στην  Αμερική – και  ίσως μοναδική στον κόσμο! –

που θεωρεί πως οποιαδήποτε επιτυχημένη 
νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών είναι μη-
αντιστρέψιμη (εκτός κι αν η διατύπωση της 
πρωτοβουλίας επιτρέπει το αντίθετο). Το 
νομοθετικό σώμα δεν μπορεί να την αλλάξει. Εκ 
των πραγμάτων, αυτό καθιστά τις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες ως την υψηλότερη μορφή 
νομοθεσίας. 

Επίσης, στην Καλιφόρνια τροποποιούν το 
Σύνταγμα της πολιτείας συχνά. Και ενώ στην 
Ελβετία υπάρχει πρόνοια ώστε οι διάφορες 
πρωτοβουλίες να είναι συμβατές μεταξύ τους, 
δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στην 
Καλιφόρνια. Σε μία ψηφοφορία είναι εφικτό να 
υπάρχουν πρωτοβουλίες που είναι εκ διαμέτρου 
αντίθετες μεταξύ τους. Επικρατεί εκείνη με τις 
περισσότερες ψήφους υπέρ. 

San Diego, Ca

To “ ”Χταπόδι
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Νομοθετική Πρωτοβουλία Ελβετών Πολιτών: Βασικό εισόδημα 

‘‘Ό,τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζήσει, είναι αυτονόητο να το 
λαμβάνει ως παροχή άνευ αντιπαροχής’’

Το παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη που δημο-
σιεύτηκε στο SPIGEL ONLINE. Η συνέντευξη έγινε με δύο από τα κύρια στελέχη της πρωτοβου-
λίας, τον Daniel Häni, 49 ετών, επιχειρηματία και συνιδρυτή του καφέ unternehmen mitte [δες 
σχετική σελίδα πιο κάτω] και τον Philip Kovce, 29 ετών, ακαδημαϊκό ερευνητή και αρθρογράφο. 

Η μετάφραση από τα γερμανικά έγινε από την κα. Μάλλιου (νομικός της Διεύθυνσης Νομικών 
Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ). Η πρώτη δημοσίευση της μετάφρασης του άρθρου έγινε στην σελίδα 
του ΣΕΚΕΣ. Ολόκληρο το μεταφρασμένο άρθρο μπορεί να βρεθεί στο ιστολόγιο της ομάδας μας: 

https://greekdimo.wordpress.com/2016/03/03/%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF
%8C-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF
%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF
%8C%CF%84%CE%B9-%CF%87/#more-627 

Στις 5 Ιουνίου οι Ελβετοί θα αποφασίσουν μέσω δημοψηφίσματος εάν θα θεσμοθετηθεί το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα άνευ όρων, δηλαδή ένα εισόδημα που θα το δικαιούνται όλοι οι κάτοικοι της 
χώρας χωρίς να χρειάζεται να αποδείξουν ότι βρίσκονται σε ανάγκη, ότι ψάχνουν για δουλειά ή να 
χρειάζεται να προσφέρουν κάποια εργασία ως αντιπαροχή. Πρόκειται για μία ιδέα που βρίσκεται 
στην πολιτική ατζέντα όλο και περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών αλλά και στην Αμερική (π.χ. στον 
Καναδά). 

“Το αξίωμα του βασικού εισοδήματος χωρίς την υποχρέωση αντιπαροχής έχει ως εξής: Σε κάθε 
πολίτη, από τον ταλαίπωρο μέχρι τον εκατομμυριούχο, θα καταβάλλεται τακτικά ένα ποσό, χωρίς να 
υποχρεώνεται σε έλεγχο από τις διοικητικές αρχές αλλά και χωρίς να διέπεται αυτή η καταβολή σε 
χρήμα από την υποχρέωση αντιπαροχής. Επιπλέον, δεν θα οφείλει να αποδεικνύει, έστω και εκ των 
υστέρων, ότι βρίσκεται στις λίστες εκείνων που αναζητούν μια θέση εργασίας, όπως γίνεται σήμερα.” 

Βέρνη, Οκτώβριος 2013: Στιγμιότυπο από την υποβολή των υπογραφών υπέρ της νομοθετικής 
πρωτοβουλίας στο Κοινοβούλιο της Ελβετίας. Η υποβολή συνοδεύτηκε από τη δημιουργία ενός 
λοφίσκου από νομίσματα των 50 λεπτών, ένα για κάθε κάτοικο της Ελβετίας. (φωτό Stefan 
Bohrer)
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«SPIEGEL ONLINE: Παρόλα 
αυτά, γιατί χρειαζόμαστε ένα 
βασικό εισόδημα στο οποίο δεν 
αντιστοιχεί υποχρέωση προς 
αντιπαροχή;

Häni: Επειδή πολύ απλά, ό,τι 
χρειάζεται ένας άνθρωπος για 
να ζήσει, είναι αυτονόητο να το 
λαμβάνει ως παροχή άνευ αντι-
παροχής. Ως κοινωνία δεν είναι 
δυνατόν να εξετάσουμε σοβαρά 
το ενδεχόμενο άρνησης των 
αναγκαίων προς το ζην.

SPIEGEL ONLINE: Μα δεν πρόκειται γι’ αυτήν 
την περίπτωση. Η Ελβετία και η Γερμανία 
διαθέτουν κοινωνικό κράτος, το οποίο είναι 
απολύτως ενεργό, γιατί ‘‘κανείς δεν πρέπει να 
πεινάει.’’ Όποιος δεν δύναται να εξασφαλίσει με 
ίδια μέσα τα απαραίτητα, δικαιούται κρατικής 
στήριξης με τη μορφή των κοινωνικών παροχών. 
Πού έγκειται το πρόβλημα;

Häni: Το πρόβλημα εντοπίζεται στον όρο ‘’όποιος 
με ίδια μέσα αδυνατεί’’. Μπορεί πράγματι να είναι 
διανοητικά συναρπαστικό να δημιουργείς σετ 
προϋποθέσεων υπαγωγής στον Νόμο και ο πο-
λίτης να έρχεται αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο αλλά 
αυτό δεν μπορεί, μα τον Δία, να συμβαίνει όταν 
πρόκειται για την ίδια την ύπαρξη, έτσι δεν είναι; 

Kovce: Ειδικά το φερόμενο γερμανικό σύστημα 
Hartz-IV περί αποκατάστασης του εργατικού 
δυναμικού, χορηγήσεως επιδόματος ανεργίας και 
λοιπών κοινωνικών παροχών, καταδεικνύει με 
τρόπο εντυπωσιακό πού τελικά οδηγεί, αποκαλύ-
πτοντας τον σκοπό: Ήδη η σταθερά επιφυλακτική 
εξέταση πλήρωσης των προϋποθέσεων χρείας 
είναι εξευτελιστική. Επί σκοπώ συντηρείται το 
ιδεολόγημα της καταναγκαστικής εργασίας, αφή-
νοντας τους υπεύθυνους των προγραμμάτων 
τελείως αδιάφορους, μπροστά στην πραγματικό-
τητα μιας εύρεσης θέσης εργασίας που να έχει 
νόημα. Η παροχή εργασίας προς εξασφάλιση και 
παρουσίαση εισοδήματος μέσω αυτής της γρα-
φειοκρατικής διαδικασίας εκφυλίστηκε σε φετίχ. 
Το επικρατόν δόγμα ‘‘όποιος μπορεί, αυτός 
πρέπει’’ συντρίβει την ανθρώπινη νοημοσύνη με 
την άκρατη αιτιοκρατία του, γενόμενο θηλιά στο 
λαιμό και πόρτα που κλείνει με πάταγο στα 
μούτρα του αιτούντος κοινωνική προστασία. Το 
ορθόν είναι: όποιος δεν πρέπει, αυτός μπορεί.

SPIEGEL ONLINE: Αυτό δεν ταιριάζει καθόλου 
σε χώρες κοινωνικών παροχών όπως είναι η 
Ελβετία και η Γερμανία, πόσο μάλλον όταν 
πρόκειται για το αίσθημα δικαιοσύνης της 
πλειονότητας των πολιτών.

Kovce:  Nα το ξεκαθαρίσουμε για μία ακόμη φο-
ρά: To βασικό εισόδημα δεν αποτελεί ούτε 
κατασκευή αποστροφής προς την εργασία, ούτε 
στρέφεται κατά της απόδοσης, μάλιστα πρόκειται 
περί του αντιθέτου. Δυνάμεθα να γίνουμε ουσια-
στικά παραγωγικοί, όταν η ύπαρξή μας είναι 
εξασφαλισμένη. Το έσοδο δεν αποτελεί βάση 
ζωής αλλά και βάση απόδοσης. Η εργασία μου 
βελτιώνεται περισσότερο, όσο εγώ δένομαι μαζί 
της. Όποιος δουλεύει μονάχα για να τα βγάλει 
πέρα, δεν μπορεί να αναπτύξει πλήρως την 
απόδοσή του.

Häni: Για τον κόσμο της εργασίας του αύριο θα 
μεταβληθεί σε αδήριτη αναγκαιότητα ένα άνευ 
όρων βασικό εισόδημα. Το νόημα της ψηφιοποίη-
σης είναι: ό,τι μπορεί να προκύψει μέσω υπολογι-
σμών, θα διεκπεραιώνεται από Η/Υ και ρομπότ. 
Για τους ανθρώπους απομένουν ήδη μερικές 
παραδοσιακές θέσεις εργασίας. Θα πράτταμε 
έξοχα επ’ αυτού, εάν το προβλέπαμε.

SPIEGEL ONLINE: Η Hannah Arendt έγραφε 
ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 γι’ αυτό 
που εξαντλεί και ξεπερνά το επιχείρημα της 
εργασίας. Ήδη από τότε η θέση της δεν 
αποτελούσε νεωτερικότητα σύμφωνα με την 
οποία οι μοντέρνες τεχνολογίες κοστίζουν σε 
θέσεις εργασίας-στο πέρασμα το χρόνων έχει 
επανειλημμένα αναδιατυπωθεί -δεν πραγματώ-
θηκε όμως ακόμη. Αντίθετα, αυτό που συνέβη με 
την έκρηξη των νέων τεχνολογιών είναι να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
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Häni: Όμως, αυτή τη φορά, το όλον υποδηλώνει 
ότι οδηγούμαστε στην πραγμάτωση της αρχικής 
θέσης. Ο επικεφαλής της Deutsche Telekom, 
Timothy Höttges εξήγησε προσφάτως με πάσα 
λεπτομέρεια πώς η ψηφιοποίηση πρόκειται να 
αλλάξει ολοκληρωτικά τον κόσμο της εργασίας, 
προβαίνοντας σε έκκληση ενός βασικού 
εισοδήματος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της SAP,  
Bernd Leukert, μοιράζεται το σκεπτικό αυτής της 
ανάλυσης και προειδοποιεί μάλιστα για το 
ενδεχόμενο «διάλυσης της κοινωνίας», εάν δεν 
θεσμοθετηθεί άμεσα το βασικό εισόδημα. Μια 
μελέτη για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, 
εκτίμησε τις απώλειες των θέσεων εργασίας στις 
βιομηχανικές χώρες έως το 2020 στα πέντε 
εκατομμύρια περίπου. Ο Klaus Schwab, ιδρυτής 
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, υποστηρί-
ζει πως: ‘‘Υπάρχει ανάγκη λύσεων τέτοιων, που 
να εγγυώνται σε όλους ένα ελάχιστο εισόδημα.  
Είναι σαφές: Πρέπει να αναθεωρήσουμε 
πλήρως.’’ »

Στη συνέχεια η συζήτηση περνάει στο χώρο της 
χρηματοδότησης του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος, ποιο θεωρούν ότι θα έπρεπε να 
είναι το ύψος του στη Γερμανία (1500 ευρώ) και 
την Ελβετία (2200 ευρώ) και ποιές θα μπορούσαν 
να είναι οι πιθανές επιπώσεις του στη φορολογία 
και τις τιμές των προϊόντων.

Kovce: Tο αντεπιχείρημα είναι πως το βασικό 
άνευ όρων εισόδημα δεν δημιουργείται σε μια 
νύχτα. Δεν είναι δυνατό να βρούμε το βηματισμό 
μας μέσα στη νέα πραγματικότητα που θα 
διαμορφωθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι 
όπως ετέθη η ψηφοφορία επί του ζητήματος στην 
Ελβετία, εκτιμούμε πως δεν οδηγεί σε μια 
βεβιασμένη προσαρμογή, ακόμη και εάν διαπι-
στωθεί πως αφορά και εκφράζει την πλειοψηφία. 
Απλά τότε θα δοθεί το έναυσμα για να ξεκινήσει  
η αντιπαράθεση περί του δέοντος ύψους του βα-
σικού εισοδήματος και περί της χρηματοδότησής 
του, με επιχειρήματα που ήδη μας είναι γνωστά 
μέσα από τις συζητήσεις μας, αλλά και με πολλά 
ακόμη  τα  οποία παραμένουν  άγνωστα  σε  μας. 

Εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγάλα πλεονε-
κτήματα της άμεσης δημοκρατίας στην Ελβετία: 
Αρχικά, όλα αυτά τα πράγματα καθίστανται αντι-
κείμενο διαπραγμάτευσης και, μόνο εφόσον μια 
πλειοψηφία ταχθεί υπέρ, τότε και μόνο τότε, δύ-
ναται να αποτελέσει νομιμοποιημένο εγχείρημα η 
πρόταση για ένα βασικό εισόδημα, μη υποκείμε-
νο σε προϋποθέσεις και σε καταβολή αντιπαρο-
χής. Για το λόγο αυτό και μόνο, η επανάσταση σε 
μας περισσεύει, μπορώ να σας διαβεβαιώσω επ’ 
αυτού.

Häni: Η εισαγωγή του βασικού εισοδήματος στην 
πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή προκύπτει 
στο τέλος μιας μακράς διαδικασίας εντός της 
οποίας καλούμαστε αντιπαρατιθέμενοι να βρούμε 
απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα όπως τα 
κάτωθι: Τι θέλω και τί όντως μπορώ; Πού θα 
προσέφερα την εργασία μου, εάν η πρόνοια είχε 
μεριμνήσει για το εισόδημά μου; Και τι θα  έκαναν 
οι συνάνθρωποί μου; Τι χρειάζονται οι γύρω μου; 
Ο υπόλοιπος κόσμος πρέπει να οδηγείται με 
όρους καταναγκασμού στην εργασία, μονάχα εγώ 
όχι; Ποιο στοιχείο είναι απαραίτητο, ώστε να 
έχουμε μια κοινωνία που λειτουργεί και πώς 
μπορούμε αυτό το απαραίτητο μίνιμουμ να το 
εξασφαλίσουμε, ώστε να μην επανέλθουμε στο 
μέλλον; Δεν επιτρέπεται να ξεχνάτε πως το 
βασικό εισόδημα είναι μια ιδέα δίχως ιδεολογία 
από πίσω. Προκατασκευασμένες απαντήσεις δεν 
υπάρχουν. Το να συλλογίζεται μια κοινωνία επί 
του βασικού εισοδήματος έχει ήδη αλλάξει την 
κοινωνία.»

Οι Kovce & Häni επίσης 
έχουν γράψει από κοινού 
το σχετικό βιβλίο “Was 
fehlt, wenn alles da 
ist?” δηλαδή, “τι λείπει 
όταν όλα είναι εκεί;”
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Πως δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία για το βασικό εισόδημα;
 

Συνήθως, η συζήτηση γύρω από τους αμεσοδημο-
κρατικούς θεσμούς, ειδικότερα για τα Δημοψηφί-
σματα και τις Νομοθετικές Πρωτοβουλίες από τους 
πολίτες, περιστρέφεται γύρω από τεχνικά και πολι-
τικά ζητήματα: “ποιες είναι οι προθεσμίες;”, “ποια 
τα όρια;”, “πως αλληλεπιδρούν οι πολίτες με τα 
κόμματα και τους κοινωνικούς φορείς;”, “ποιες οι 
αδυναμίες και ποια τα πλεονεκτήματα;” κ.α.. Αντί-
στοιχα, και η επιστημονική έρευνα στο πεδίο των 
πολιτικών επιστημών προσπαθεί να μετρήσει, 
αξιολογήσει και να εξηγήσει με θεωρητικά μοντέλα 
τα παραπάνω στοιχεία. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε πρώτα και πάνω απ' όλα με ανθρώπους. Ανθρώ-
πους που συμμετέχουν, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, συζητούν, διαφωνούν ή συμφωνούν, ψηφίζουν και 
τελικά βλέπουν τη ζωή τους να επηρεάζεται από τις διαδικασίες αυτές με διάφορους τρόπους. Συχνά 
έχουν να διηγηθούν ιστορίες που ξεφεύγουν από τα πλαίσια και τα μοντέλα, και πολλές φορές τα ανατρέ-
πουν. Έτσι, μετά από προτροπή και με τη βοήθεια του διαδικτυακού μας φίλου, δημιουργού της ιστοσελί-
δας Activating Democracy, Ελβετού Rolf Buechi συνάντησα στις αρχές Δεκεμβρίου τον Enno Schmidt 
στη Βασιλεία. 

Ο Enno είναι ένας από τους δύο αρχικούς σχεδιαστές και καθοδηγητές της πρότασης για “Εγγυημένο, 
κατώτατο εισόδημα χωρίς προϋποθέσεις”, μια πρόταση που συγκέντρωσε και υπέβαλε τις υπογραφές 
που απαιτούνται και τώρα περιμένει να διεξαχθεί το δημοψήφισμα στις 5 Ιουνίου.

Η 2ωρη συνάντηση ήταν πραγματικά απροσδόκητη και λυπάμαι που δυστυχώς 
δεν διαθέτω δημοσιογραφική εμπειρία για να μπορέσω να μεταδώσω τον 
πλούτο των νοημάτων που διακινήθηκαν κατά τη συζήτηση – ελπίζω ότι χάθηκε 
σε πληρότητα και ακρίβεια να αναπληρώθηκε σε αυθεντικότητα.  Η αλήθεια 
είναι ότι δεν ήμουν προετοιμασμένος για το τι θα ακολουθούσε. 

Περίμενα να γίνει μια συζήτηση για πολιτικές επαφές, διαμόρφωση επικοινωνιακής πολιτικής, 
αριθμούς και χρονοδιαγράμματα αλλά τελικά συζητήσαμε για την τέχνη και τη δημιουργικότητα, τη 
Δημοκρατία, τις ιδέες και τα συναισθήματα, την χορογραφία και τις “σέξι ιστοσελίδες”. Τα βίντεο 
που παραθέτονται στο κείμενο είναι του Enno Schmidt (στη φωτογραφία επάνω αριστερά). 

Η αρχή
Κάποια στιγμή ο Enno ως καλλιτέχνης [δες τη σελίδα για το καφέ “unternehmen mitte”] ξεκίνησε 
ένα project, που εξελίχθηκε σε ταινία, γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη, ως δημιουργι-
κότητα και μέσο έκφρασης νοημάτων και συναισθημάτων, ενσωματώνεται και αλληλεπιδρά μέσα 
στις επιχειρήσεις. Μέσα από την ταινία λοιπόν προέκυπτε και το μήνυμα ότι ενώ υπάρχουν 
χρήματα, και υπάρχει δημιουργικότητα και ανάγκη να αισθανθεί κάποιος πληρότητα μέσω της 
καθημερινής του απασχόλησης, αυτά τα δύο δεν συναντούνται ή όποτε γίνεται αυτό, γίνεται 
συνήθως μέσω της μισθωτής εργασίας, η οποία συχνά αλλοιώνει την προσωπική έκφραση. Πάνω 
από μία φορά αναφέρθηκε ο ίδιος στην μισθωτή εργασία ως «σκλαβιά», ιδέα που αν και την κατα-
νοώ σε κάποιο βαθμό, δεν μπορώ να πω ότι τη συμμερίζομαι. 

Η ταινία είχε επιτυχία και αυτό αποτέλεσε εφαλτήριο για συμπληρωματικές δράσεις, όπως διαλέ-
ξεις, δράσεις, κείμενα στο διαδίκτυο, συζητήσεις με το κοινό και τελικά, κάλυψη από τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης (που μάλλον δεν παίζουν το ρόλο του ψηφοβοσκού  των πολιτικών “ηγετών” 
όπως σε μία γνωστή μου βαλκανική χώρα). Η επιτυχία της ταινίας, σύμφωνα με τον ίδιο, 
προέρχονταν όχι τόσο από την πειστικότητα της [που συχνά γίνεται πιεστικότητα] αλλά από την 
δυνατότητα να κάνει τον θεατή να αισθανθεί ότι τον εκφράζει, ότι οι ιδέες που παρουσιάζονται 
είναι ιδέες που ο ίδιος είχε ήδη, κατακερματισμένες από την καθημερινότητα αλλά επανασυγκρο-
τημένες μέσα από την ταινία.  Ο  θόρυβος που  δημιουργήθηκε,  η  αλληλεπίδραση  με διάφορους 

του Χρ. Δαγρέ



Το χρονολόγιο της ωρίμανσης. 
Η ιστοσελίδα ξεκίνησε στις αρχές του 2006 και 
μέχρι την άνοιξη ήταν έτοιμη  και  λειτουργική. Στη 
συνέχεια, το 2007, ξεκινάει η δημιουργία της 
ταινίας που ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 
2008 και από κει και πέρα αρχίζουν μια σειρά 
από δράσεις, ομιλίες κλπ που τη βοηθούν να 
ωριμάσει και να δεχτεί επιρροές και απόψεις από  
ανθρώπους προερχόμενους από ποικίλο κοινωνι-
κό υπόβαθρο. 

Μετά την επίσκεψη των 2 ατόμων από τη Ζυρίχη, 
και τον διάλογο που ακολούθησε, τελικά την 
άνοιξη του 2011 διοργανώθηκε μια εκδήλωση για 
να δημοσιοποιηθεί ότι ξεκινάει η διαμόρφωση 
μιας πρότασης πολιτών και ότι οι συνδιοργανωτές 
θα ξεκινήσουν συλλογή υπογραφών στο μέλλον. 
Αυτό ονομάζεται “pre-opening event” και ουσια-
στικά αποτελεί πρόσκληση σε άλλες ομάδες με 
κοινά ενδιαφέροντα για να δηλώσουν ενδιαφέρον. 
Η διαδικασία είναι ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς 
και χωρίς επετηρίδες ή συγκρίσεις “αγωνιστικότη-
τας”. Να υπογραμμίσω ότι ως τότε δεν υπήρξε 
καμία συμμετοχή κομμάτων ή άλλων πολιτικών 
οργανώσεων. Απλά μόνο πολιτών! Η πλέον 
“αγνή” μορφή της άμεσης δημοκρατίας. Αυτό δεν 
έχει αλλάξει έως σήμερα.

Από το σημείο αυτό ξεκινά η πραγματική διαδι-
κασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Σχηματί-
στηκε η 9μελής επιτροπή της πρωτοβουλίας, η 
οποία συνέγραψε το κείμενο που  χρησιμοποιή-
θηκε στη συλλογή υπογραφών και τελικά θα έρθει 
στην κρίση των πολιτών. Συντονιστής ήταν ένας 
πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ελβε-
τίας, φίλος του τέως Προέδρου της συνομοσπον-
δίας και μέλος του SP. Αυτό ήταν απαραίτητο 
ώστε το κείμενο να είναι σωστά δομημένο από 
νομικής και πολιτικής σκοπιάς, ενώ ηθελημένα η 
διατύπωση έμεινε γενικόλογη, χωρίς συγκεκρι-
μένες τεχνικές αναφορές (π.χ. πως θα βρεθούν 
τα χρήματα), έτσι ώστε να προσελκύει περισσότε-
ρους ενδιαφερόμενους. «If you want to be 
succesfull, you got to be realistic» (μεταφρ.: αν 
θες να  επιτύχεις, πρέπει να είσαι ρεαλιστής) 
τόνισε ο ίδιος. Ένα χρήσιμο μάθημα που καλό 
είναι όλοι να έχουμε κατά νου!

Συλλογή Υπογραφών
Τελικά η συλλογή υπογραφών ξεκινά επίσημα τον 
Απρίλιο του 2012, με μία νέα εκδήλωση για τα 
ΜΜΕ και την προσωποποιημένη «Ελβετία» να 
είναι παρούσα. Εδώ έρχεται η πρώτη ψυχρολου-
σία. Ο ρυθμός συγκέντρωσης υπογραφών δεν 
είναι πιο αργός από το αναμενόμενο και μαζί 
έρχεται η γκρίνια και η απογοήτευση. Στο σημείο 
αυτό παρεμβαίνει η κοπέλα του Daniel η οποία 
τους προτείνει να αλλάξουν προσέγγιση. Ούσα 
χορεύτρια η ίδια δίνει στη διαδικασία το ρυθμό και 
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ανθρώπους και φίλους, άρχισε να σπρώχνει την 
εμβρυϊκή και ασχημάτιστη πρόταση να μορφο-
ποιείται σε κάτι πιο απτό. Και το πρώτο – και 
ίσως κομβικό – βήμα ήταν η ιστοσελίδα. 

Η ιστοσελίδα
Ο Enno ήταν πολύ περήφανος για την ιστοσελίδα 
που δημιουργήθηκε. Όπως είπε, εξαρχής ο στό-
χος ήταν να μην εκφράζει επιθετικότητα, θυμό, να 
μη στοχοποιεί και να μην κατηγορεί, όπως επίσης 
να μην προσπαθεί να πείσει αλλά να κερδίσει. 
Δόθηκε προσοχή στο να μην υπάρχουν πολλά και 
μεγάλα κείμενα, φορτωμένα με αφαιρετικά νοήμα-
τα – που συχνά επαναλαμβάνονται ή ενίοτε αλλη-
λοαναιρούνται – αλλά κυρίως να εκφράζουν 
εμπειρίες και συναισθήματα. «Ήταν μια ιστοσελί-
δα ελκυστική και σέξι» όπως την περιέγραψε ο 
ίδιος. Προσωπικά, ίσως εξαιτίας της προτίμησης 
μου σε ιδέες και νοήματα, και στον τρόπο που 
αυτά περιγράφουν και εξηγούν την κοινωνία, μία 
τέτοια κεντρική ιδέα για μια ιστοσελίδα, είναι 
εκτός των επιλογών μου. Ωστόσο, αναμφισβή-
τητα ανταποκρίθηκε τέλεια στον τρόπο με τον 
οποίο γεννήθηκε και ωρίμασε η ιδέα αυτή. 

 Ο ρόλος της στην ωρίμανση της ιδέας γενικότερα 
ήταν καθοριστικός. Από το σύνολο όμως της 
επικοινωνίας ο ίδιος ξεχώρισε δύο σημεία. 
Πρώτον, μία πλούσια κυρία που στήριξε οικονομι-
κά το εγχείρημα και δύο άτομα (από το χώρο των 
Πανεπιστημίων και της Οικονομίας) από τη Ζυρί-
χη, που πρότειναν την μετεξέλιξη της σε μία 
νομοθετική πρόταση πολιτών. 

Η ιστορία της κυρίας αυτής – που παρέμεινε ανώ-
νυμη στην κουβέντα μας – είναι επίσης ενδιαφέ-
ρουσα. Είχε φτωχά παιδικά χρόνια και είχε γνωρί-
σει τον αποκλεισμό εξαιτίας τους. Αλλά όταν στη 
συνέχεια βρέθηκε με πολλά χρήματα, επίσης 
γνώρισε ενός είδους αποκλεισμό: όσοι την περι-
στοίχιζαν λόγω των χρημάτων της, δεν άφηναν 
χώρο για όσους πραγματικά ενδιαφέρονταν να 
επικοινωνήσουν μαζί της. Πριν τη συμμετοχή της 
στην πρωτοβουλία, ήδη διέθετε χρήματα σε άτο-
μα που ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν εξαιτίας 
οικονομικών προβλημάτων να υλοποιήσουν 
δημιουργικές ιδέες στη ζωή τους – να μεγαλώ-
σουν το παιδί τους, να μορφωθούν, να ασχολη-
θούν με την τέχνη ή να φτιάξουν μια επιχείρηση. 

Ωστόσο, η αφορμή για να έρθει σε επαφή με την 
πρωτοβουλία ήταν μια λεπτομέρεια, από αυτές 
που συχνά τραβούν το ενδιαφέρον των δημοσιο-
γράφων και εντυπωσίασε τόσο τον Enno, όσο και 
εμένα όταν την άκουσα. Όπως είπε, αφορμή ήταν 
ο σύζυγος της. Συνήθως βαριόταν τις ταινίες και 
αποκοιμούνταν στη μέση, δεν συνέβη όμως το 
ίδιο με την ταινία του Enno που κέρδισε την 
προσοχή του.  Η  ιδέα  και τα μηνύματα της 
κέντρισαν την προσοχή του και μαζί, το ενδια-
φέρον της γυναίκας του. 
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την αίσθηση μιας χορογραφίας. Ένιωθες σαν να ήταν οι ομάδες μέρος μιας χορευτικής ομάδας που 
με άνεση και φυσικότητα περνούσαν από τον τον ένα πολίτη στον επόμενο, βοηθώντας να κυλάει 
απρόσκοπτα η διαδικασία. Ήταν σαν ένα πάρτι! 

Ή, για την ακρίβεια, ήταν πολλά διαδοχικά πάρτι... Η ομάδα μαζεύονταν νωρίς το πρωί την προκαθο-
ρισμένη ημέρα, έτρωγαν πρωινό όλοι μαζί, συζητούσαν τους στόχους και το πλάνο της ημέρας και 
αντάλλασσαν εμπειρίες από προηγούμενες εξορμήσεις, κυρίως προβλήματα και πως αντιμετωπίστη-
καν. Στο τέλος συμφωνούσαν την ώρα τερματισμού, μοιράζονταν σε τριάδες και ζευγάρια και ξεκι-
νούσαν. Η προσυμφωνημένη ώρα τερματισμού ήταν σημαντικός παράγοντας εξισορρόπησης ώστε 
να μην εξελιχθεί η συμμετοχή σε βραχνά. Έτσι η συμμετοχή δεν γίνονταν αυτοσκοπός που σκλάβωνε 
τον εθελοντή αλλά ο ίδιος διατηρούσε τον έλεγχο, νοιώθοντας ότι προσφέρει οικειοθελώς το χρόνο 
του μόνο για όσο ήθελε και μετά μπορούσε να επιστρέψει στην κανονική ζωή του. Στο τέλος της κάθε 
εξόρμησης συγκεντρώνονταν πάλι, μοιράζονταν τις εμπειρίες της ημέρας και επέλεγαν τη νικήτρια 
ομάδα που συνήθως έπαιρνε ως τρόπαιο ένα μπουκάλι Proseco, το οποίο καταναλώνονταν επί 
τόπου με τους υπόλοιπους.  Αυτά βέβαια αφορούν την ομάδα στο καντόνι της Βασιλείας – στα υπό-
λοιπα καντόνια οι ομάδες ήταν αυτόνομες και ακολουθούσαν τις δικές τους μεθόδους.

Μια ιδέα για αυτά που περιγράφει ο Enno 
μπορεί να πάρει κάποιος από το βίντεο “... for 
Niko”, ένα ανθρώπινο και συγκινητικό αλλά κα-
θόλου μελό αφιέρωμα στον Niko Hammann 
(στη φωτογραφία δίπλα), ένα από τα καλύτερα 
και πιο δυναμικά μέλη της ομάδας συγκέντρω-
σης υπογραφών που πέθανε στον ύπνο του, 
την Πρωτομαγιά του 2015 – πριν προλάβει να 
δει την Πρωτοβουλία να φτάνει στις κάλπες. 
[https://vimeo.com/135473878] 

Τελικά, συγκεντρώθηκαν 148.000 υπογραφές. Μετά το ξεκαθάρισμα από διπλοεγγραφές, λάθη και 
άλλα προβλήματα πιστοποιήθηκαν από τους δήμους 126.483 έγκυρες υπογραφές που παραδόθη-
καν μαζί με την υποβολή του αιτήματος στο Κοινοβούλιο.

Η υποβολή των υπογραφών
Η υποβολή των υπογραφών έγινε με ένα εντυπωσιακό επικοινωνιακό γεγονός που τράβηξε την 
προσοχή των ΜΜΕ στην Ελβετία και παγκοσμίως (σ.σ.: η παρουσίαση του από ελληνικές 
ενημερωτικές ιστοσελίδες ήταν η πρώτη επαφή μου με την Πρωτοβουλία, χωρίς να ξέρω τότε ότι οι 
διοργανωτές του ξεκίνησαν από τη Βασιλεία). 

Την 4η Οκτωβρίου 2013 ένα φορτηγό ξεκίνησε 
από τη Βασιλεία για τη Βέρνη φορτωμένο με 8 
εκατομμύρια κέρματα των 5 λεπτών του 
φράγκου, ένα νόμισμα για κάθε κάτοικο της 
Ελβετίας. Το φορτηγό ξεφόρτωσε τα νομίσματα 
στην πλατεία μπροστά από το Κοινοβούλιο σχη-
ματίζοντας ένα μικρό αστραφτερό λοφάκι στο 
κέντρο της. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από 
πολλά μέσα συμπεριλαμβανομένων του RT και 
κινέζικων  καναλιών, αλλά – όπως υπογράμμισε 
με έμφαση ο Enno – δεν υπήρχαν αμερικάνικα 
μέσα. Πήρε αρκετές εβδομάδες ώσπου να  εκδη-

λωθεί για  πρώτη φορά ενδιαφέρον από ένα κανάλι της Καλιφόρνια για να εξαπλωθεί μετά και σε με-
γαλύτερα μέσα, ως τους ΝΥ Times – σε μία συνέντευξη που τον εντυπωσίασε ο επαγγελματισμός και 
η προετοιμασία του δημοσιογράφου αλλά και η άνεση με την οποία χρησιμοποιούσε τη φιλική και 
άμεση προσέγγιση για να κατευθύνει τη συζήτηση εκεί που ήθελε και να τον στριμώξει. 

Είναι γεγονός πάντως ότι η απήχηση της Πρωτοβουλίας ήταν μεγάλη και απροσδόκητη. Ο ίδιος δέ-
χτηκε προσκλήσεις για να μιλήσει σε διάφορα φόρα και εκδηλώσεις – κάποιες από τις οποίες 
αποτυπώθηκαν σε σύντομα βίντεο από τον ίδιο. Υπήρξε, για παράδειγμα, κάποιος Νοτιοκορεάτης 
που ήθελε να βοηθήσει νέα παιδιά χαμηλών εισοδημάτων να ξεπεράσουν τα οικονομικά εμπόδια στις 
σπουδές τους και ο οποίος δήλωσε ότι θεωρεί πως η ιδέα του εγγυημένου βασικού εισοδήματος από-

https://vimeo.com/135473878
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τελεί υλοποίηση της Δημοκρατίας στην πράξη. Ή η ανταπόκριση που βρήκε στον Καναδά από 
διάφορους φορείς και άτομα, όπως την Dr. Anna Reid τέως προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου του 
Καναδά (Canadian Medical Association) που υπογραμμίζει τη σημαντική σύνδεση εισοδήματος και 
υγειονομικών παραμέτρων, όπως φαίνεται στο βίντεο https://vimeo.com/103002381 [σ.σ. πρόσφατα 
ανακοινώθηκε ότι θα εφαρμοστεί παρόμοιο πιλοτικό πρόγραμμα στο Οντάριο του Καναδά, ενώ το ίδιο 
σχεδιάζεται σε πανεθνικό επίπεδο στη Φινλανδία και στην πόλη της Ουτρέχτης της Ολλανδίας]. 

Η Πρωτοβουλία πλέον βρίσκεται στην τελική της φάση και το μόνο κομβικό σημείο που απομένει 
πριν τις κάλπες  είναι ο  ορισμός της δημοψηφισματικής περιόδου, πιθανόν μεταξύ του καλοκαιριού 
και του φθινοπώρου του 2016 [σ.σ. η συζήτηση είχε γίνει πριν τον ορισμό της 5ης Ιουνίου ως την 
ημερομηνία της ψηφοφορίας]. Τότε θα δοθεί και η τελική «μάχη» της ομάδας, αυτή της επικοι-
νωνιακής υποστήριξης πριν τις κάλπες, θέμα στο οποίο δεν προχωρήσαμε περισσότερο στη 
συζήτηση μας.

Τι θα μείνει στο τέλος;
Τι έχει μείνει λοιπόν από την προσπάθεια 
αυτή μέχρι στιγμής; Καταρχάς, η ελπίδα να 
υπερψηφιστεί είναι ακόμη ζωντανή. Η Πρωτο-
βουλία αποτελεί μια εντυπωσιακή εξαίρεση 
στον άτυπο πολιτικό κανόνα της Ελβετίας που 
θέλει τα δημοψηφίσματα και τις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες να είναι συχνά το αποτέλεσμα 
της ύπαρξης «αντιπολιτευόμενων» ομάδων 
που σχηματίζονται από κόμματα του κυβερνη-
τικού συνασπισμού ή, σπανιότερα, να προκα-
λούνται από μη-κυβερνητικά κόμματα. Στη 
συζήτηση που διεξήχθη στο Κοινοβούλιο 
επάνω στην πρόταση αυτή, αν και υπήρξαν 
μεμονωμένες φωνές συμπάθειας, κανένα 
κόμμα δεν την υποστηρίζει ανοιχτά.  

Παρόλα αυτά σε πρόσφατη δημοσκόπηση το 49% των πολιτών φαίνονται να είναι θετικά προσκείμε-
νοι στην πρωτοβουλία – αυτό βέβαια απέχει από το να εκφραστεί έτσι και στις κάλπες, αλλά ακόμη 
και ως δημοσκοπικό εύρημα είναι σημαντικό και εντυπωσιακό, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η μόνη 
πολιτική ομάδα που εκφράστηκε υπέρ της είναι μια ένωση εργατών. 

Το πιο σημαντικό όμως είναι οι πραγματικά τεράστιες δυνατότητες που δίνει το ελβετικό πολιτικό σύ-
στημα στους πολίτες για να συμμετέχουν στην πολιτική ατζέντα και να επέμβουν στην άσκηση της 
εξουσίας. Φυσικά, οι δυνατότητες αυτές δεν είναι απεριόριστες αλλά υπόκεινται στους γραπτούς και 
τους άτυπους κανόνες του πολιτεύματος, όμως ακόμη και έτσι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε ως 
ιδέα σε ένα “εναλλακτικό” καφέ μιας μικρής ελβετικής πόλης ωρίμασε, βρήκε συνομιλητές και πολίτες 
 έτοιμους να προβληματιστούν και να τη στηρίξουν, τράβηξε την προσοχή των ΜΜΕ και έσπασε τα 
σύνορα της χώρας. Είναι άγνωστο κατά πόσο επηρέασε αντίστοιχες προτάσεις σε άλλες χώρες, 
σίγουρα όμως είχε κάποια συμβολή στην ωρίμανση τους. 

Μια ιδέα δύο περίεργων τύπων στη Βασιλεία μπορεί ίσως να αλλάξει τον κόσμο. Αν θα είναι προς το 
καλύτερο ή όχι, μένει στον καθένα μας να το αποφασίσει. Σίγουρα όμως είναι ασύγκριτα πιο υγιές και 
δημοκρατικό από τις ιδέες που γεννιούνται σε κλειστές κλίκες της Wall street ή του ΔΝΤ και αλλάζουν 
τον κόσμο. Ερήμην του!

Άλλα βίντεο και ιστοσελίδες
● Η σελίδα της Πρωτοβουλίας http://www.grundeinkommen.ch/ 
● Ο “Χρυσός Οκτώβρης” - η εκδήλωση της Πρωτοβουλίας για την παράδοση των 120 χιλιάδων 

υπογραφών https://vimeo.com/86540187 
● Συνέντευξη με τον Karl Widerquist από το U.S. Basic Income Guarantee Network 

https://vimeo.com/104611778 
● Παρουσίαση της πρωτοβουλίας στην Ιαπωνία https://vimeo.com/86532399 

               Από το πάρτι για την ολοκλήρωση της συλλογής
  ,   των υπογραφών στη Βασιλεία

https://vimeo.com/103002381
http://www.grundeinkommen.ch/
https://vimeo.com/86540187
https://vimeo.com/104611778
https://vimeo.com/86532399


unternehmen mitte – το καφέ

Το unternehmen mitte είναι ένα καφέ / πολυχώρος στο κέντρο 
της Βασιλείας, πολύ κοντά στην Marktplatz και το Δημαρχείο της 
πόλης. Η δημιουργία και η λειτουργία του αποτελεί κομμάτι της 
ιστορίας της πρωτοβουλίας αυτής και κατά κάποιο τρόπο υπήρξε 
προάγγελος της. 

Στο καφέ αυτό έγινε η συνάντηση μου με τον Enno, ο οποίος είναι συμμέτοχος στο 
“επιχειρηματικό” αυτό εγχείρημα μαζί με τον Daniel Häni που έδωσε τη συνέντευξη στο 
Spiegel Online. Αν και υπάρχουν για τυπικούς λόγους ιδιοκτήτες-μέτοχοι πρόκειται ουσιαστι-
κά για ένα αυτοδιαχειριζόμενο καφέ στο κέντρο της Βασιλείας που στεγάζεται σε μία παλιά 
τράπεζα. Τόσο ο τρόπος που αποκτήθηκε το οίκημα, όσο και η ίδια η “επιχείρηση” αποτελούν 
 μια ενδιαφέρουσα, ξεχωριστή ιστορία. 

Ο Enno είναι καλλιτέχνης, κυρίως ζωγράφος αλλά και κινηματογραφιστής, με προηγούμενη 
επαγγελματική εμπειρία και συνεργασίες με επιχειρήσεις και τράπεζες (!). Ο Daniel από την 
άλλη, είχε εμπειρία πολιτικού ακτιβισμού, καθώς συμμετείχε στο κίνημα Occupy Basel και 
μέσω αυτού υλοποιήθηκε η ιδέα του καφέ. Φαίνεται ότι κάποια στιγμή, η παλιά αυτή τράπεζα 
βρέθηκε να έχει καταληφθεί από ακτιβιστές και τελικά “παραχωρήθηκε” για τη δημιουργία 
ενός “διαφορετικού” χώρου. Για λόγους οικονομίας χρόνου δεν προχωρήσαμε σε 
περισσότερες λεπτομέρειες. 

Το καφέ αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο εγχείρημα. Ως πολυχώρος έχει φιλοξενήσει διάφορες 
εκδηλώσεις, διαλέξεις και συζητήσεις μεταξύ των οποίων και κάποιες που αφορούσαν στον 
τρόπο δημιουργίας και διακίνησης χρήματος, τη δημιουργία πλούτου και τις ανάγκες 
εισοδήματος για τους πολίτες.  Εκεί ουσιαστικά δομήθηκε η βάση της ιδέας του εγγυημένου 
εισοδήματος χωρίς προϋποθέσεις. 

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο χώρο του unternehmen mitte μέσα από το google maps:
www.google.ch/maps/@47.5565196,7.5881522,3a,75y,246h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!
1swL469UxRvkMAAAQJOKipQw!2e0!3e2!7i13312!8i6656!6m1!1e1
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Μπορεί η άποψη μου υπέρ της άμεσης δημοκρατίας να είναι υποκειμενική, λόγω 
καταγωγής, αλλά θα την εκφράσω όπως και να' χει: 

1. Η Άμεση Δημοκρατία δεν είναι εύκολο να καταληφθεί από ισχυρά μειοψηφικά 
συμφέροντα, π.χ.: Εάν η πλειοψηφία των Αμερικανών επιθυμεί έλεγχο της οπλο-
κατοχής, μπορούν να το πετύχουν με άμεσο δημοψήφισμα, αλλά πιθανόν να είναι 
αδύνατο μέσω του αντιπροσωπευτικού συστήματος. 

2. Η Άμεση Δημοκρατία είναι λιγότερο εκτεθειμένη στη διαφθορά. Είναι αλήθεια 
ότι οι πολίτες μπορεί να εξαγοραστούν με κενές υποσχέσεις αλλά είναι πολύ 
δυσκολότερο να δωροδοκήσεις την πλειοψηφία των ψηφοφόρων από λίγους 
εκλεγμένους αντιπροσώπους. 

3. Εάν δεν εμπιστεύεσαι τους πολίτες για να κάνουν υπεύθυνες επιλογές, πως 
είναι δυνατόν να τους εμπιστευτείς στην επιλογή των ηγετών τους; Ναι, οι 
συμπατριώτες μου έχουν κατά καιρούς κάνει ανόητες επιλογές, αλλά καμία τόσο 
καταστροφική όσο θα είναι μια πιθανή προεδρεία Τραμπ. 

Όταν κατακρίνει κάποιος την άμεση δημοκρατία, στην πραγματικότητα στρέφεται 
εναντίον της δημοκρατίας γενικά! 

“Swiss Reader”

Ο ανώνυμος με το ψευδώνυμο “Ελβετός αναγνώστης” απαντάει στο λίβελο του 
Economist εναντίον των Δημοψηφισμάτων. Με 3 απλά επιχειρήματα, απλώς 
αποστομώνει την όποια κριτική. Η τελική διαπίστωση δε, δεν είναι ένας 
αξιωματικός αφορισμός αλλά ένα ορθολογικό συμπέρασμα: κανένα επιχείρημα 
εναντίον της άμεσης δημοκρατίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τελικά να 
αμφισβητήσει την ικανότητα (άρα, και το δικαίωμα) των πολιτών να ψηφίζουν – 
είτε πρόκειται για δημοψηφίσματα, είτε για αντιπροσώπους!

www.economist.com/node/21688416/comments#comments 

«Πιστεύω στο δικαίωμα του λαού να κυβερνά. Στην πλειοψηφία τους, οι απλοί άνθρωποι 
μέρα με την ημέρα θα κάνουν λιγότερα λάθη στην διακυβέρνηση του εαυτού τους απ' ό,τι 
οποιαδήποτε μικρότερη ομάδα, ανεξαρτήτως εκπαίδευσης, προσπαθήσει να τους 
κυβερνήσει»

«Υπάρχουν η “Νομοθετική πρωτοβουλία” και το “Δημοψήφισμα” ώστε όταν η νομοθετική 
εξουσία υπακούει στις εντολές συγκεκριμένων συμφερόντων και επίμονα αρνείται τη 
θέληση της πλειοψηφίας, τότε η πλειοψηφία μπορεί να παρέμβει και να νομοθετήσει 
άμεσα. Κανείς δεν θα υποστήριζε ότι όλη η νομοθεσία πρέπει να αποφασίζεται με άμεσο 
τρόπο – αυτό θα σήμαινε την απώλεια της εξισορρόπησης και της υπομονετικής μελέτης 
των ζητημάτων – ωστόσο, απ' την άλλη πλευρά όλοι όσοι θεωρούν τον εαυτό τους κάθε 
άλλο παρά αναχρονιστικό, δεν μπορούν να αρνηθούν ότι οι θεσμοί αυτοί είναι απαραί-
τητοι στην περίπτωση που η νομοθετική εξουσία αρνείται να υλοποιήσει τις επιταγές του 
λαού.»     

Theodore Roosevelt
Αποσπάσματα από την ομιλία του με τίτλο «Το δικαίωμα του λαού να κυβερνά» που 
πραγματοποιήθηκε στο Carnegie Hall της Ν. Υόρκης, στις 20 Μαρτίου 1912.

http://www.economist.com/node/21688416/comments#comments
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Σήμερα οι πολίτες είναι ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι όσο ποτέ άλλοτε στην 
παγκόσμια ιστορία. Γιατί λοιπόν να μην μπορούν να σχηματίσουν άποψη για μία 
πολιτική πρόταση; 

Η Δημοκρατία είναι καλή – το καλύτερο μέχρι σήμερα σύστημα – και η περισσότερη 
Δημοκρατία είναι ακόμη καλύτερη. 

Αν γινόταν δημοψήφισμα για την έξοδο της Ολλανδίας από την Ε.Ε. ευχαρίστως θα 
ψήφιζα υπέρ του NEXIT. Η Ε.Ε. καθοδηγείται από ανθρώπους σαν την Μέρκελ και 
τον Γιούνκερ. Και ενώ η Ε.Ε. έχει αποτύχει στη διαχείριση της κρίσης του Ευρώ & 
την κρίση του προσφυγικού και ενώ απέτυχε να φέρει τα οικονομικά αποτελέσματα 
που κάποτε υπόσχονταν, κανείς δεν έχει βρεθεί υπόλογος για αυτήν την αποτυχία. 

Οι Ολλανδοί φορολογούμενοι δεν ψήφισαν ούτε τη Μέρκελ, ούτε τον Γιούνκερ. Τα 
ονόματα τους δεν βρίσκονταν σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Αυτό, δεν είναι δημοκρατία. 

“DAvL”

Ένας δεύτερος ανώνυμος σχολιαστής του ίδιου άρθρου εναντίον των 
δημοψηφισμάτων στον Economist, προφανώς Ολλανδός, προσφέρει μία 
ενδιαφέρουσα οπτική για τη διαστρέβλωση της δημοκρατίας στη σημερινή Ε.Ε. 

 [www.economist.com/node/21688416/comments#comments]

«Democracy should not be confused with the "freedom" of binary 
choices, the publication of opinion polls or the crowding of people 
into statistics.»
«Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση της Δημοκρατίας με την “ελευθερία” 
να επιλέγεις μεταξύ δύο, τη δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων ή το 
στοίβαγμα των ανθρώπων σε στατιστικούς πίνακες.»     

John Berger
O Βρετανός συγγραφέας σχολιάζει – μεταξύ άλλων – το αμερικάνικο 
πολιτικό σύστημα και το δικομματικό πολιτικό παιχνίδι, που σε 
πολλά σημεία προσφέρει απλώς μια επίφαση επιλογών.

Ο λαός είχε γίνει κύριος των πάντων και έλεγχε τα πάντα με ψηφίσματα και 
δικαστήρια, στα οποία η ανώτατη εξουσία βρισκόταν στον λαό, γιατί ακόμη 
και η νομοθετική δικαιοδοσία της βουλής είχε περάσει στα χέρια του λαού. 
Οι Αθηναίοι φαίνεται πως είχαν δίκιο να ακολουθούν αυτή την τακτική, γιατί 
είναι ευκολότερο να εξαγοράσεις τους λίγους αντί τους πολλούς, είτε με 
χρήματα είτε με παροχές.

Αριστοτέλης [Αθηναίων Πολιτεία]

http://www.economist.com/node/21688416/comments#comments
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Τι είναι το
European Citizens’ Initiative; 

     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 πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα
  ,         Υπό την προϋπόθεση το ζήτημα αυτό να βρίσκεται εντός δικαιοδοσίας

 . της 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 προβλέψει για τις διαδικασίες και τις συνθήκες που θα διέπουν τις πρωτο-
βουλίες πολιτών, εντός του πνεύματος του Άρθρου 11 της Συμφωνίας για την Ε.Ε., συμπερι-
λαμβανομένου του ελαχίστου αριθμού των Κρατών-Μελών από τα οποία θα πρέπει να 
προέρχονται οι πολίτες. 
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πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομοθετική πράξη της Ένωσης, με σκοπό την εφαρμογή των 
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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 προβλέψει για τις διαδικασίες και τις συνθήκες που θα διέπουν τις πρωτο-
βουλίες πολιτών, εντός του πνεύματος του Άρθρου 11 της Συμφωνίας για την Ε.Ε., συμπερι-
λαμβανομένου του ελαχίστου αριθμού των Κρατών-Μελών από τα οποία θα πρέπει να 
προέρχονται οι πολίτες. 

Συνθήκη της 
Λισαβόνα 
για την ΕΕ 

Η ομάδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” από τον 
Νοέμβριο του 2015 βρίσκεται μεταξύ των υποστηρικτών της 
καμπάνιας “ECI Campaign” για τη βελτίωση του μόνου 
θεσμού στην Ε.Ε. που επιτρέπει την άμεση συμμετοχή των 
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 συντομότερο δυνατόν το αμιγώς κοινοβου-
λευτικό 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 – με  σεβα-
σμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το Σύνταγμα το οποίο εμείς θα δημιουργήσουμε.

Aυτός είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε την συλλογή υπογραφών υπέρ της επίσημης θεσμοθέτησης 
σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, των Δημοψηφισμάτων μετά από πρωτοβουλία 
πολιτών – και όχι των πολιτικών, όπως ισχύει σήμερα. Κάνουμε δηλαδή, αυτό που 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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