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To “Δημοψήφισμα” είναι το διμηνιαίο 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 υποστηρίζουν το θεσμό των Δημοψηφισμάτων. Αφετέρου, φιλοδοξεί να δώσει ελεύθε-
ρο 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.4-8: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚO ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ (κείμενα): 
παραίτηση Ρέντσι, Χ. Λυντέρης, Μ. Gilbert

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ελβετική Συνομοσπονδία

Σελ.10-12: Διάφορες ειδήσεις

Σελ.13-14: Εγκώμιο Ελβετικής Δημοκρατίας (απόσπασμα)

Σελ.15-16: Oι ανοιχτές συγκεντρώσεις στο Appenzell 

Σελ.16-19: Πως αλληλεπιδρούν οι πολίτες και οι πολιτικές “ελίτ”

Σελ.20: Η πρωτοβουλία για “Εθνικό Νόμισμα” στις κάλπες 
Σελ.21-22: Πώς δημιουργήθηκε το τελευταία καντόνι της Jura μετά 

από δημοψηφισματικές διαδικασίες

Σελ.23-26: Πώς ξεκινάει, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται μια Νομ. 
Πρωτοβουλία Πολιτών; Το παράδειγμα του «Ελάχιστου, 
Εγγυημένου Εισοδήματος»

Σελ. 27-29: Φωτογραφίες και ηλεκτρ. μηνύματα

Σελ.30: Τι είναι το “European Citizens' Initiative - ECI”; 

Σελ.31-32: “Υποστηρίζω κι ΕΓΩ!” - Δημοψηφίσματα πρωτοβουλίας 
πολιτών - 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


      Ιταλία: Συνταγματικό 
Δημοψήφισμα 2016 
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Λεπτομέρειες & σχόλια από το 
Ιταλικό Δημοψήφισμα για την 

Συνταγματική Αναθεώρηση 
Ρέντσι 

http://elezioni.interno.it/referendum/scrutini/20161204/FI01000000000.htm



Η δήλωση δημοσιεύτηκε μεταφρασμένη στην ιστοσελίδα Huffington Post.

«Ήταν μια γιορτή της Δημοκρατίας, η συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδοκίες. Είμαι 
περήφανος χάριν στο γεγονός ότι δώσαμε τη δυνατότητα στους πολίτες να 
εκφραστούν για το σύνταγμα. Ζήτω η Ιταλία που συμμετέχει και πιστεύει στην 
πολιτική. Το ΟΧΙ κέρδισε ξεκάθαρα. Να συγχαρώ όσους ηγήθηκαν του "ΟΧΙ". Αυτό το 
στρατόπεδο αναλαμβάνει ευθύνες. Πρέπει να κάνουν πρόταση αναθεώρησης του 
εκλογικού νόμου.

»Στους φίλους του ΝΑΙ που μοιράστηκαν μαζί μου τις συγκινήσεις, να στείλω μια 
αγκαλιά, να σας ευχαριστήσω έναν προς έναν. Δώσαμε μια ευκαιρία αλλαγής, αλλά 
δεν καταφέραμε να πείσουμε την πλειοψηφία. Κερδίσαμε εκατομμύρια ψήφων, αλλά 
όχι αρκετές. Γι αυτό αναλαμβάνω την ευθύνη της ήττας. Εγώ έχασα, όχι το ΝΑΙ. 
Όποιος μάχεται για μια ιδέα, δεν μπορεί να χάσει. Προσπαθήσατε ενάντια στον 
λαϊκισμό, χτυπήσατε τις πόρτες των πολιτών, δεν ζητούσατε, απλά δίνατε. Να νιώθετε 
ικανοποιημένοι. Υπάρχει απογοήτευση, αλλά να νιώθετε περήφανοι.

»Το να κάνεις πολιτική ενάντια σε κάποιον είναι εύκολο. Να κάνεις για κάτι, είναι 
δύσκολο. Μπορεί να χάσει κανείς ένα δημοψήφισμα, αλλά δεν χάνουμε την πίστη ότι 
αυτή η σημαία εκπροσωπεί τον πολιτισμό, την ομορφιά της χαράς

»Εγώ προσωπικά έχασα. Έχασα και το λέω δυνατά, αν και με δυσκολία, γιατί δεν 
είμαι μηχανή. Δεν κατάφερα να σας οδηγήσω στη νίκη, αν και έκανα ό,τι μπορούσα. 
Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα σύστημα που η δημόσια πολιτική 
δεν αλλάζει. Πιστεύω στη Δημοκρατία, γι’ αυτό και όταν κάποιος χάνει δεν μπορεί 
απλά να πέσει για ύπνο, περιμένοντας το ξημέρωμα. Δεν κλείνει τα μάτια. Βίωσα 
καταπληκτικές στιγμές σ' αυτό το Μέγαρο.

»Η σημερινή Δημοκρατία βασίζεται σε κοινοβουλευτικό σύστημα, θέλαμε να απλου-
στεύσουμε το σύστημα, να μειώσουμε το κόστος. Δεν μετανιώνουμε. Όταν κερδίζει η 
Δημοκρατία, ακόμα και με το ΟΧΙ, καταγράφει την αποφασιστικότητά μας. Σήμερα 
τελειώνει για μένα ένα κεφάλαιο. Βλέπουμε τους ηγέτες, που μένουν κολλημένοι στις 
καρέκλες τους όμως εγώ δεν μπορώ.

Αύριο θα μεταβώ στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα δώσω την παραίτησή μου στον 
πρόεδρο Ματαρέλα.»

Από την Huffington Post, 05 Δεκεμβρίου 2016 

Ολόκληρο το άρθρο: εδώ
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Η δήλωση παραίτησης του 
Ματτέο Ρέντσι

http://www.huffingtonpost.gr/2016/12/05/eidiseis-italiaparaiteitaio-renzi_n_13419006.html?1480895270&utm_source=Contra&utm_medium=AllesEidiseis_article&utm_campaign=24MediaWidget


Του Χρήστου Λυντέρη, 

«Το αποτέλεσμα του ιταλικού συνταγματικού δημοψηφίσματος της 4ης Δεκεμβρίου 
2016 απέδειξε ότι μόνο οι πολίτες και όχι ασφαλώς οι φέροντες τον τίτλο των 
αντιπροσώπων τους, μπορούν να προστατεύσουν την δημοκρατία.

 Η κυβέρνηση Ρέντσι κατέθεσε σχέδιο αναθεώρησης του Συντάγματος, το οποίο είχε 
στόχο την ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας, την αποδυνάμωση της Γερουσίας και 
τον περιορισμό των πολιτικών δικαιωμάτων, τόσο ως προς την εκλογή της 
Γερουσίας όσο και ως προς την διενέργεια δημοψηφισμάτων και καταθέσεων 
προτάσεων νόμου με πρωτοβουλία πολιτών.  

 Το σχέδιο αναθεώρησης εγκρίθηκε από τους αντιπροσώπους του λαού, ήτοι της 
Βουλής και της Γερουσίας. Αλλά, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ιταλίας, δεν 
επετεύχθη η απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 και ακολούθως το ζήτημα οδηγήθηκε 
σε δημοψήφισμα.

   Επί πολλούς μήνες, οργανώθηκε και εκτελέστηκε ένα απίστευτο εσωτερικό και 
διεθνές δίκτυο εκφοβισμού, προπαγάνδας και αποπροσανατολισμού των πολιτών με 
ψευδείς ειδήσεις ότι δήθεν, σε περίπτωση επικράτησης του " ΟΧΙ", θα καταρρεύσουν 
οι τράπεζες, τα χρηματιστήρια, το ευρώ, θα διαλυθεί η Ιταλία, ακόμη και η  ΕΕ. 
Επιπλέον, ο ίδιος ο Ρέντσι δήλωσε ότι εάν δεν γινόταν δεκτή η πρόταση αναθεώρη-
σης θα παραιτείτο. Αλλά έχει αποδειχθεί ότι στην δημοκρατία ηττάται όποιος 
επιχειρεί να θέσει στον λαό  δίλημμα με το ερώτημα ή αυτός ή οι θεσμοί.

   Οι πολίτες της Ιταλίας έκαναν αυτό που δεν έκαναν οι αντιπρόσωποί τους. Απέρρι-
ψαν με ποσοστό 59,1% το σχέδιο αναθεώρησης Ρέντσι. Έτσι, διαφύλαξαν τους 
δημο-κρατικούς θεσμούς και αναδείχθηκαν άξιοι της διάταξης του ιταλικού 
Συντάγματος που τους παρέχει το δικαίωμα να έχουν λόγο στην θέσπιση του 
Συντάγματος της χώρας τους.

    Οι πολίτες και όχι οι φέροντες των τίτλο των αντιπροσώπων προστάτευσαν την 
δημοκρατία στην Ιταλία. Το δικαίωμα συμμετοχής στην θέσπιση του Συντάγματος 
αποτελεί το πιο θεμελιώδες πολιτικό δικαίωμα. Χωρίς πολίτες και χωρίς πολιτικά 
δικαιώματα  δημοκρατία δεν υφίσταται. 

    "Άνδρες γαρ πόλις και ου τείχη , ουδέ νήες ανδρών κεναί." (Θουκιδίδης Η -77)* »

Ιστολόγιο “Ισηγορία”, 05 Δεκεμβρίου 2016 

Ολόκληρο το άρθρο: εδώ

* "Γιατί οι άνθρωποι αποτελούν την πολιτεία, όχι τα τείχη ή τα καράβια" (Θουκ. Η-77)

"ΑΝΔΡΕΣ ΓΑΡ ΠΟΛΙΣ" : 
Το δίδαγμα του 

Ιταλικού Δημοψηφίσματος 
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http://christoslinteris.blogspot.gr/2016/12/blog-post_5.html?spref=fb


Του Mark Gilbert, 

« Τον Νοέμβριο του 1917 ο ιταλικός στρατός, ο οποίος επί δύο αιματηρά χρόνια είχε 
προσπαθήσει να καταλάβει την Τεργέστη, οδηγήθηκε από τις δυνάμεις των Κεντρικών 
Δυνάμεων στο Caporetto, μια μικρή πόλη κοντά στα σύνορα με την σημερινή 
Σλοβενία. Χιλιάδες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν˙ σχεδόν 300.000 Ιταλοί στρατιώ-
τες πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Από τότε, οι Ιταλοί περιγράφουν στην καθομιλουμένη κάθε 
μεγάλη ήττα, ειδικά μια ήττα που μπορεί να αποδοθεί στην ύβρη ή στην ανεπαρκή 
ηγεσία, ως Caporetto.

Την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου, ο Ιταλός πρωθυπουργός Matteo Renzi γνώρισε το δικό 
του Caporetto. Η φιλόδοξη στρατηγική του να καταστεί η συνταγματική μεταρρύθμιση 
το επίκεντρο της νομοθετικής ατζέντας της κυβέρνησής του, νικήθηκε όταν το 60% του 
εκλογικού σώματος καταψήφισε το μεταρρυθμιστικό πακέτο του. Οι αναλυτές ανέμε-
ναν πολύ πιο μικρή διαφορά, οπότε η ήττα άφησε την αξιοπιστία του Renzi -ήδη κου-
ρελιασμένη πριν από την ψηφοφορία- σε συντρίμμια. Ο Renzi παραιτήθηκε και μια 
επίσημη κυβερνητική κρίση ξεκίνησε.

Ο Renzi και η υπουργός του για τις συνταγματικές υποθέσεις, Maria Elena Boschi, 
ανέλαβαν αυτό το μεγάλο ρίσκο προκειμένου να κάνουν την λήψη αποφάσεων 
ευκολότερη. Η μεταρρύθμιση θα μετέτρεπε την Γερουσία (senate) σε ένα πολύ μικρό-
τερο σώμα που θα εκπροσωπούσε τις περιφέρειες της Ιταλίας και τις μεγάλες πόλεις, 
και θα περιόριζε σημαντικά τον ρόλο της στο πέρασμα της συνήθους νομοθεσίας. Εν 
τω μεταξύ, η Γερουσία δεν θα είχε πλέον την δυνατότητα να εκφράζει μια ψήφο άρσης 
της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Το άλλο νομοθετικό σώμα, η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων (chamber of deputies), θα διατηρούσε τις αρμοδιότητές του. Εν συντομία, 
αποδυναμώνοντας έναν οργανισμό υπέρ του άλλου, ο Renzi ήλπιζε να εξαλείψει το 
αδιέξοδο που προέκυψε από τον λεγόμενο τέλειο δυισμό (perfect bicameralism).

 Η συνταγματική μεταρρύθμιση πλαισιώθηκε από έναν εκλογικό νόμο, τον Italicum, ο 
οποίος δίνει μια εγγυημένη πλειοψηφία στην Βουλή των Αντιπροσώπων σε 
οποιοδήποτε κόμμα (όχι συνασπισμό) που είναι ικανό να αποκτήσει περισσότερο από 
το 40% των ψήφων, ή στον νικητή μιας επαναληπτικής εκλογής μεταξύ των δύο 
πρώτων κομμάτων, σε περίπτωση που κανένα κόμμα δεν φτάσει το όριο του 40%. Οι 
αντίπαλοι του Renzi φοβήθηκαν ότι ένα κόμμα που επιλέγεται από απλώς το ένα τρίτο 
ή και λιγότερο εκείνων που ψηφίζουν στον πρώτο γύρο, θα μπορούσε να κερδίσει την 
πλειοψηφία στον δεύτερο γύρο και στην συνέχεια να αντιμετωπίσει πολύ λιγότερους 
θεσμικούς ελέγχους χάρη σε μια αποδυναμωμένη Γερουσία. Οι ηχηρότεροι επικριτές 
της προσέγγισης Renzi επικαλέστηκαν ακόμη και το φάντασμα μιας deriva 
autoritaria: Μιας εκτροπής προς τον αυταρχισμό.

Αυτή η κατηγορία ήταν παράλογα παραφουσκωμένη, αλλά αντήχησε στο ιταλικό 
εκλογικό σώμα. Η φασιστική εποχή άφησε μια μόνιμη δυσπιστία στην διακυβέρνηση 
από έναν ισχυρό ηγέτη. Τα όργανα του ισχύοντος συντάγματος είχαν σχεδιαστεί 
ακριβώς για να αποτρέψουν κάτι τέτοιο. Είχαν επίσης ως στόχο να εξασφαλίσουν ότι 
οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Κομμουνιστές θα συνέχιζαν την μεταπολεμική πολιτική 
σύγκρουση εντός αποδεκτών ορίων. Στο πλαίσιο αυτό, [τα συνταγματικά όργανα] 
λειτούργησαν, αν και έχουν επίσης συμβάλει στην δημιουργία μιας πολιτικής 
κουλτούρας που επιβραβεύει την συναίνεση με σχεδόν οποιοδήποτε κόστος.»

Η υποχώρηση της Ιταλίας - 
Η επερχόμενη κρίση διακυβέρνησης
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Ο κύριος λόγος που οι πολίτες ψήφισαν κατά της μεταρρύθμισης, ωστόσο, ήταν ο ίδιος ο 
Renzi. Η προεκλογική εκστρατεία, τελικά, έγινε ένα δημοψήφισμα για τις χίλιες ημέρες του 
Renzi στην εξουσία. Σίγουρα, ο τηλεοπτικός χρόνος κυριαρχήθηκε από απόκρυφες 
συζητήσεις για τα υποτιθέμενα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεταρρύθμισης: 
Πολλοί νομικοί και πολιτικοί στοχαστές, συμπεριλαμβανομένων πολλών που είχαν ξιφουλκήσει 
επί δεκαετίες ενάντια στον «τέλειο δυισμό», σκανδαλίστηκαν από αυτό που θεώρησαν ως 
πρόχειρη σύνταξη της μεταρρύθμισης. Αλλά τέτοιοι λεπτομερείς νομικοί συλλογισμοί δεν ήταν 
ο λόγος που το 70% του εκλογικού σώματος προσήλθε στις κάλπες, ούτε γιατί τόσοι πολλοί 
άνθρωποι της εργατικής τάξης και νέοι ψηφοφόροι επέλεξαν το «όχι». Οι απλοί ψηφοφόροι 
καταδίκασαν τις μεταρρυθμίσεις, επειδή ήταν όλο και πιο θυμωμένοι με τα οικονομικά δεινά 
τους, τα οποία πιστεύουν ότι ο Renzi θα έπρεπε να έχει κάνει προτεραιότητά του. ( ... )»

Foreign Αffairs, 14 Δεκεμβρίου 2016 

Ολόκληρο το άρθρο στα αγγλικά: εδώ

Το μεταφρασμένο απόσπασμα ελήφθη 
από το Ιστολόγιο “protagoras”: εδώ.

Η υποχώρηση της Ιταλίας - 
Η επερχόμενη κρίση διακυβέρνησης

Το επόμενο τεύχος του “Δ” Μαρτ. – Απρ. 
2017, θα είναι ειδικά αφιερωμένο στις 

αντιδράσεις εναντίον των 
δημοψηφισμάτων:

 Ελιτ εναντίον Δημοψηφίσματος

http://www.foreignaffairs.com/articles/italy/2016-12-14/italys-eu-retreat
http://protagorasnews.blogspot.gr/2016/12/foreign-affairs_16.html


      Confoederatio Helvetica
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Άμεση Δημοκρατία & 
Πολιτικό Σύστημα 
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Ελβετία, Οκτώβριος 2015: Δημοψήφισμα για “Εθνικό 
Χρήμα” στην Ελβετία! [“Δ” Νοεμβρίου 2015]

Στις 31 Οκτωβρίου η επιτροπή των Ελβετών πολιτών 
“Vollgeld Initiative” ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 
περισσότερες από 100.000 υπογραφές και θα κατα-
θέσει την νομοθετική της πρόταση στην αρμόδια επι-
τροπή, ώστε να τεθεί σε δημοψήφισμα σε προσεχή 
δημοψηφισματική ημερομηνία. Ο εκπρόσωπος της 
επιτροπής ανακοίνωσε ότι η επίσημη επίδοση των 
πιστοποιημένων υπογραφών στο σχετικό ομοσπον-
διακό γραφείο θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου! 

Σύμφωνα με το Ελβετικό Σύνταγμα οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να προετοιμάσουν και 
να υποβάλουν στην κρίση των συμπολιτών τους προς έγκριση, κάποια νομοθετική 
πρόταση ή αλλαγή στο Σύνταγμα, εφόσον συγκεντρώσουν 100 χιλ. επιβεβαιωμένες 
υπογραφές πολιτών. Η διαδικασία αυτή που ακολουθείται στη “νομοθετική 
πρωτοβουλία πολιτών” είναι διαφορετική από αυτή του “ακυρωτικού δημοψηφίσματος”, 
δηλαδή του δικαιώματος να ακυρώσουν οι πολίτες μία νομοθετική πρωτοβουλία ή 
άλλη απόφαση της κυβέρνησης και η οποία απαιτεί μόλις 50.000 υπογραφές. 

Η επιτροπή Vollgeld Initiative (η ακριβής μετάφραση είναι “πρωτοβουλία για πλήρες 
χρήμα”) έχει καταθέσει  πρόταση για ενός είδους Sovereign Money, δηλαδή για 
“Εθνικό Χρήμα”. Με βάση την πρόταση – αν υπερψηφιστεί – θα αφαιρεθεί το δικαίωμα 
από τις ιδιωτικές τράπεζες να “δημιουργούν” και στη συνέχεια να δανείζουν με τόκο, 
χρήμα από το μηδέν – πρακτικά δηλαδή να “τυπώνουν” χρήμα – το οποίο στη 
συνέχεια οφείλουν τα αποσύρουν από την κυκλοφορία, αφού προηγουμένως 
κρατήσουν τα κέρδη από τους τόκους. Με βάση την αρχή του Sovereign Money, το 
δικαίωμα αυτό θα πρέπει να το έχει αποκλειστικά η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας, η 
οποία θα δημιουργεί (ή θα αποσύρει) χρήμα αναλόγως των αναγκών της οικονομίας 
της χώρας και όχι σύμφωνα με το συμφέρον για υψηλότερη κερδοφορία της τράπεζας. 

Αντίστοιχη νομοθετική πρόταση κατατέθηκε στο Ισλανδικό Κοινοβούλιο από την 
Επιτροπή που διερευνούσε τις συνθήκες που επέτρεψαν την υπερδιόγκωση και, 
τελικά, την κατάρρευση των 3 μεγαλύτερων ισλανδικών τραπεζών, μετά την 
νεοφιλελεύθερης σύλληψης απορύθμιση του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και 
την άρση της εποπτείας στις ιδιωτικές τράπεζες. 

Λεπτομέρειες και χρήσιμους συνδέσμους για τις δύο αυτές προτάσεις, καθώς και για 
μία τρίτη από Ολλανδούς πολίτες, αναλυτικά στο “ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” του Οκτωβρίου 
2015, εδώ.

Επίσης, λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στο άρθρο του Roiters, εδώ: 
http://uk.reuters.com/article/2015/10/31/uk-swiss-sovereign-money-idUKKCN0SP0F
W20151031

  

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/
http://uk.reuters.com/article/2015/10/31/uk-swiss-sovereign-money-idUKKCN0SP0FW20151031
http://uk.reuters.com/article/2015/10/31/uk-swiss-sovereign-money-idUKKCN0SP0FW20151031
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Ελβετία, Δεκέμβριος 2015: Η πρωτοβουλία πολιτών 
για “Εθνικό Χρήμα” κατέθεσε τις υπογραφές [“Δ” 
Ιανουαρίου 2016]

Με μια εντυπωσιακή τελετή η ομάδα Monetäre Modernisierung (MoMo) – δηλαδή 
“νομισματικός εκσυγχρονισμός” – κατέθεσε τις 112.000 υπογραφές Ελβετών 
πολιτών της Πρωτοβουλίας Vollgeld, με την οποία ζητούν να επιστρέψει το 
αποκλειστικό δικαίωμα “δημιουργίας” χρήματος στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

Το Δημοψήφισμα αυτό υπόσχεται να βάλει τέλος στην αμφιλεγόμενη τακτική των 
Τραπεζών να πολλαπλασιάζουν τα λεφτά των καταθέσεων όταν δίνουν δάνεια, ως 
υπόσχεση πληρωμής. Αυτή η κίνηση, χωρίς να αλλάζει σε τίποτα τις καταθέσεις ή 
τις άλλες υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο να 
βρεθούν εκτεθειμένες οι τράπεζες και να ζητούν χρήματα των πολιτών ως bail in για 
να μην χρεοκοπήσουν.

Το Vollgeld υπόσχεται να βάλει τέλος στην πρακτική “τα κέρδη ιδιωτικά, τα χρέη 
δημόσια”. Επιπροσθέτως, οι ανάγκες για νέο χρήμα, θα ορίζονται και θα 
καλύπτονται από την Κεντρική Τράπεζα – με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας, όχι τα 
συμφέροντα των μετόχων και των στελεχών. Όποια, δε, νέα κεφάλαια δημιουργη-
θούν θα είναι ελεύθερα χρέους και θα μπορούν να δοθούν για υποδομές στα 
καντόνια και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Το ποσό αυτό υπολογίζεται στα 5 με 10 
δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα, ετησίως!

Ελβετία, 21 Φεβρουαρίου 2016: Αποφασίστηκε η 
ημερομηνία για το δημοψήφισμα για το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα για όλους [“Δ” Μαρτίου 2016]

Αποφασίστηκε τελικά ότι η σχετική Νομoθετική Πρωτοβουλία των Ελβετών πολιτών 
θα τεθεί στην κρίση των ψηφοφόρων στη δημοψηφισματική περίοδο του 
καλοκαιριού. H Πρωτοβουλία Πολιτών είχε καταθέσει για το λόγο αυτό >100.000 
ελεγμένες υπογραφές στο Κοινοβούλιο της Ελβετίας τον Οκτώβριο του 2013.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2015, η πρόταση συζητήθηκε στο Ελβετικό 
Κοινοβούλιο όπου δεν βρήκε υποστήριξη από κάποιο πολιτικό κόμμα, αλλά μόνο 
από μεμονωμένους βουλευτές. Εξίσου αρνητική ήταν και η θέση της Κυβέρνησης. 
Ωστόσο, σε δημοσκόπηση που πραγματοποίησε και δημοσίευσε η εφημερίδα της 
Ζυρίχης Τages Αnzeiger, το 49% των πολιτών θα ψήφιζαν υπέρ, το 43% κατά, ενώ 
το υπόλοιπο 8% εξαρτούσε την ψήφο του από το ποσό που θα δίνονταν ως 
εγγυημένο εισόδημα.
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Ελβετία, Σεπτέμβριος 2016: 

Τα Ελβετικά κοινοβούλια αποφάσισαν να δοθεί αποζημίωση στα παιδιά που μέχρι 
τη δεκαετία του ‘80 είχαν απομακρυνθεί από τις οικογένεια τους για να τοποθετη-
θούν σε ξένες οικογένειες, συχνά σε αγροτικές περιοχές, ως εργάτες γης ή υπηρε-
τικό προσωπικό. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, τα συγκεκριμένα παιδιά είχαν 
υποστεί κακοποίηση στο νέο τους σπίτι.  

Η απόφαση αυτή πρόλαβε το δημοψήφισμα για τη νομοθετική πρωτοβουλία 
πολιτών με την ονομασία “Αποζημίωση” που είχε συγκεντρώσει τις απαραίτητες 
100 χιλ. υπογραφές. Εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας δήλωσαν ότι είναι 
ικανοποιημένοι από την απόφαση και θα αποσύρουν τη δική τους νομοθετική 
πρωτοβουλία. 

Αυτό αποτελεί παράδειγμα του έμμεσου θετικού ρόλου των δημοψηφισμάτων, τα 
οποία και χωρίς ψηφοφορία, μπορούν να προκαλέσουν θετικές αποφάσεις από τις 
Αντιπροσωπευτικές Αρχές.

1212



Από εκτεταμένο κείμενο στο ιστολόγιο της ομάδας πολιτών 
“Δημοκρατία και Δημοψήφισμα” που δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο 
του 2016. Τα αποσπάσματα του άρθρου χρησιμοποιούνται ως 
Εισαγωγή στο αφιέρωμα του ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ στους αμεσοδη-
μοκρατικούς θεσμούς της Ελβετίας.

« (...) Πρέπει να γίνει κατανοητό από την αρχή ότι το Ελβετικό μοντέλο δεν αποτελεί 
πανάκεια για όλα τα προβλήματα, ούτε είναι δυνατόν να εφαρμοστεί παντού με τη 
λογική της “τυφλής” αντιγραφής. Ωστόσο, αξίζει να μελετηθεί προσεκτικά, επειδή 
προσφέρει ένα ρεαλιστικό παράδειγμα για τις θετικές συνέπειες των Δημοψηφισμάτων 
πρωτοβουλίας πολιτών στην άσκηση της εξουσίας, παράδειγμα το οποίο λειτουργεί 
σε πραγματικές πολιτικές συνθήκες σε βάθος αιώνων. Επιπλέον, το μέγεθος της 
χώρας, η κοινοτιστική βάση της κοινωνίας και το ότι βρίσκεται στην Ευρώπη, 
προσφέρει κάποιου βαθμού συνάφεια με την Ελλάδα.

Η Ελβετική πολιτική ιδιαιτερότητα

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν 3 κύρια χαρακτηριστικά της εσωτερικής πολιτικής και 1 
της εξωτερικής πολιτικής που διαμόρφωσαν ιστορικά το σύστημα με τη σημερινή του 
μορφή. Αυτά είναι: η αποκέντρωση και η ομοσπονδιακή δομή (καντόνια), οι 
αμεσοδημοκρατικοί θεσμοί και η σταθερής σύνθεσης πολυκομματική κυβέρνηση 
(γνωστή ως “μαγική φόρμουλα”) για την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα και η 
ένοπλη ουδετερότητα για τις διεθνείς σχέσεις της Ελβετικής Δημοκρατίας: 

(...) Β) Οι πολίτες της Ελβετίας απολαμβάνουν του δικαιώματος να παρεμβαίνουν 
άμεσα στην εξουσία, είτε ακυρώνοντας πράξεις με τις οποίες δεν συμφωνούν, είτε 
προτείνοντας δικούς τους νόμους – σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι θεσμοί αυτοί 
λειτουργούν μόνο μετά από πρωτοβουλία των πολιτών και ισχύουν και στα τρία 
επίπεδα διοίκησης: εθνικό, καντονιακό και κοινοτικό. Το πλαίσιο λειτουργίας των 
θεσμών αυτών είναι δοκιμασμένο στο χρόνο, έχει περιθώρια βελτιώσεων αλλά γενικά 
διευκολύνει και δεν εμποδίζει την πολιτική έκφραση της βούλησης των πολιτών (π.χ. 
απουσία ορίου συμμετοχής για εγκυρότητα). Όλα τα δημοψηφίσματα διεξάγονται σε 4 
προκαθορισμένες δημοψηφισματικές ημερομηνίες εντός του έτους.

Συνταγματικές αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν χωρίς να τις ζητήσουν και εγκρίνουν οι 
πολίτες. Επίσης, εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας (π.χ. συμμετοχή στον ΟΗΕ) δεν 
μπορεί να ισχύσει χωρίς επικύρωση από τους πολίτες. Για παράδειγμα, οι Ελβετοί 
είχαν απορρίψει, με οριακή πλειοψηφία, την ένταξη στην Ε.Ε. μετά από 
δημοψήφισμα. Σε συνδυασμό με την αποκέντρωση εξουσιών, τα τοπικά 
δημοψηφίσματα θα μπορούσαν να ήταν ένα ιδανικό εργαλείο ελέγχου των τοπικών 
αρχών από τους πολίτες στην Ελλάδα, με προφανέστερο (αλλά όχι το μοναδικό) 
αποτέλεσμα την μείωση των σπαταλών. Αλλά και σε εθνικό επίπεδο, τα 
δημοψηφίσματα έχουν προφανή ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στις σπατάλες, όσο 
και στην ποιότητα λειτουργίας της Εξουσίας και του Κράτους. (...)

Το παράδειγμα και η μεταφορά του

Όπως προαναφέρθηκε, το ελβετικό παράδειγμα δεν είναι θεωρητικό μοντέλο. 
Υπάρχει, λειτουργεί και προσαρμόζεται στις αλλαγές εδώ και δύο αιώνες (στη 
σύγχρονη μορφή του) αλλά οι ρίζες του στο χρόνο φτάνουν πολλούς αιώνες πίσω, 
π.χ. στις ανοιχτές συνελεύσεις (landsgemeinde) των αγροτικών γερμανόφωνων 
καντονιών, όπου λαμβάνονταν αποφάσεις από κοινού. Τα καντόνια δεν είχαν 
πανομοιότυπα πολιτικά συστήματα. Σε κάποια, π.χ. την Βέρνη, υπήρχε ένα σύστημα 
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που έμοιαζε αριστοκρατικό, ενώ στη Βασιλεία είχαν περισσότερη πολιτική δύναμη οι 
αστικές οικογένειες (έμποροι και τεχνίτες) έναντι των κατοίκων την υπαίθρου 
(εργάτες). Ωστόσο, τον 19ο αιώνα το παλαιό καθεστώς (ancient regime) 
εγκαταλείφθηκε οριστικά και ξεκίνησε η δημιουργία της ομοσπονδίας, με σεβασμό στις 
ιδιαιτερότητες των καντονιών, τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου δικαιωμάτων των 
πολιτών και τη θεσμοθέτηση μηχανισμών επίλυσης των διαφορών και λήψης 
αποφάσεων.

»Όσο κι αν μοιάζει δελεαστικό, η αυτούσια μεταφορά του ελβετικού συστήματος είναι 
πρακτικά αδύνατη, αλλά ακόμη και εάν το αποτολμούσε κάποιος θα ήταν επικίνδυνη. 
Είναι διαφορετικό το να αξιολογείς και να στέκεσαι κριτικά απέναντι στο παράδειγμα 
ελέγχοντας τα γεγονότα, το ιστορικό πλαίσιο και τις κοινωνικές συνθήκες που 
γέννησαν και εξέλιξαν τους διάφορους θεσμούς, επιλέγοντας τι και πώς θα μεταφερθεί 
και άλλο πράγμα να περιμένεις ότι θα “γίνεις Ελβετία” με μαγικό τρόπο, 
μαϊμουδίζοντας ξένες και ασύμβατες πρακτικές ή νοοτροπίες. Κανένας σοβαρός πολί-
της, ο οποίος κατανοεί τη λειτουργία και το βάθος των αμεσοδημοκρατικών θεσμών, 
δεν πρόκειται να ισχυριστεί ότι είναι το πολιτικό εργαλείο που θα λύσει άμεσα κάθε 
πρόβλημα και θα οδηγήσει αυτόματα στην ανάκαμψη και την ευημερία. Ούτε 
πρόκειται για επαναστατική ρομφαία που θα τα ανατρέψει όλα. Όσοι ευαγγελίζονται 
τέτοιες λύσεις είναι καταδικασμένοι είτε να προδίδονται εσαεί από καταφερτζήδες 
ψευδοηγέτες, όπως ο Τσίπρας, είτε να χειροκροτούν αμφιλεγόμενες (έως φαιδρές) 
επικοινωνιο-πολιτικές περσόνες. 

( ... ) »Πέρα από τα αποδεδειγμένα οφέλη όμως, τόσο η αποκέντρωση όσο και η 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων (τοπικά & εθνικά) είναι δυο πολιτικά εργαλεία που 
δεν είναι ξένα προς την ιστορική πορεία των Ελλήνων (κοινά), έστω κι αν η ιστορική 
τους ολοκλήρωση σε θεσμούς του Κράτους διακόπηκε τον 19ο αιώνα, όταν η 
Βαυαροκρατία διέκοψε την προσπάθεια του Καποδίστρια για την οικονομική και 
πολιτική χειραφέτηση των μόλις απελευθερωμένων Ελλήνων, επάνω στη βάση των 
κοινοτήτων. Αντίθετα, η Βαυαροκρατία προέκρινε τη δημιουργία ενός συγκεντρωτικού, 
εσωστρεφούς κράτους, την πολιτική και οικονομική απίσχανση των τοπικών 
κοινοτήτων (πολιτικός συγκεντρωτισμός, υδροκέφαλος Αθηναιοκεντρισμός) και την 
αποκοπή μεγάλων αστικών πληθυσμών του εξωτερικού (Αίγυπτος, Σμύρνη, 
Κωνσταντινούπολη) από το εθνικό κέντρο, ώστε να εξυπηρετηθεί η αποικιοποίηση 
του φτωχού κράτους.»

Ολόκληρο το άρθρο μπορεί να βρεθεί εδώ:

https://greekdimo.wordpress.com/2016/09/09/%ce%b5%ce%b3%
ce%ba%cf%8e%ce%bc%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%b2%ce%b5%c
f%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce
%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82/ 
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https://greekdimo.wordpress.com/2016/09/09/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/
https://greekdimo.wordpress.com/2016/09/09/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/
https://greekdimo.wordpress.com/2016/09/09/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/
https://greekdimo.wordpress.com/2016/09/09/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/


Από το “Δ” του Ιουλίου-Αυγούστου 2015
«To Appenzell εντάχθηκε τον 16ο αιώνα στην Ελβετική συνομοσπονδία, ως το 13ο 
καντόνι της. Μετά την Μεταρρύθμιση, ήταν ένα από τα καντόνια που δοκιμάστηκε 
έντονα από την - συχνά ένοπλη – αντιπαράθεση μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών 
με αποτέλεσμα τελικά να χωριστεί επισήμως σε 2 “μισά” καντόνια: Το μεγαλύτερο, 
κυρίως προτεσταντικό, Appenzell Ausser Rhoden και το μικρότερο, καθολικό 
Appenzell Inner Rhoden [AI].

Ένα από τα πράγματα που κάνουν το ΑΙ να ξεχωρίζει είναι ότι επιβιώνει μέχρι σήμερα 
ένα αρχαίο πολιτικό εργαλείο, ο θεσμός της ετήσιας ανοιχτής συνέλευσης των πολι-
τών του καντονιού ή Landsgemeinde. Μετά το 1997, χρονιά όπου το γειτονικό 
Ausser Rhoden κατήργησε το θεσμό αυτό, το AI μαζί με το Glarus απέμειναν τα 
τελευταία 2 καντόνια που διατηρούν το Landsgemeinde. Οι ιστορικές καταβολές των 
Landsgemeinde φτάνουν μέχρι τον 14ο αιώνα και συναντούνται συνήθως στα 
μικρότερα γερμανόφωνα αγροτικά καντόνια της συνομοσπονδίας.

Οι κάτοικοι του ΑΙ είναι εξαιρετικά υπερήφανοι σήμερα γιατί το καντόνι τους συνεχίζει 
να διοικείται μέσα από ένα είδος άμεσης Δημοκρατίας στην πιο αυθεντική της μορφή. 
Κάθε χρόνο, το καντόνι αποστέλλει σε όλους τους πολίτες του ΑΙ την ειδική κάρτα που 
επιτρέπει να ψηφίζουν στο Landsgemeinde. Την ημέρα διεξαγωγής του, οι πολίτες 
μαζεύονται στην κεντρική πλατεία του Appenzell και, αφού διέλθουν τον έλεγχο 
εισόδου, όπου επιβεβαιώνεται το δικαίωμα συμμετοχής, παίρνουν θέση στην εξέδρα ή 
στην κεντρική πλατεία. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια [το 1991], το δικαίωμα ψήφου 
πιστοποιούνταν από το ειδικό ξιφίδιο [bayonet] που έφεραν μαζί τους στο χώρο 
διεξαγωγής, κάτι που έλκει από την προ αιώνων παράδοση ότι μόνο οι ελεύθεροι 
πολίτες μπορούν να φέρουν οπλισμό - και μία υπόμνηση ότι ίσως έρθει κάποια στιγμή 
που θα χρειαστεί να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους να αποφασίζουν ως ελεύθεροι 
πολίτες. Το έθιμο συνεχίζεται έως σήμερα και πολλοί φέρνουν μαζί τους τις bayonet, 
παρότι δεν είναι πλέον απαραίτητο.

Κάθε χρόνο οι πολίτες ψηφίζουν στη Landsgemeinde για την τοπική κυβέρνηση και 
άλλους αξιωματούχους, για κανονιστικά ζητήματα σε θέματα που άπτονται των 
καθηκόντων και δικαιωμάτων των καντονιών, μεταξύ των οποίων τη φορολογία και τα 
πολιτικά δικαιώματα σε αλλοδαπούς, εγκρίνουν ή απορρίπτουν δαπάνες και δάνεια 
πάνω από κάποιο ποσό.

Είναι ακριβώς αυτός ο έλεγχος των πολιτών και η λογοδοσία των τοπικών αρχόντων, 
όπως και η δυνατότητα άμεσης διαχείρισης των ζητημάτων που τους αφορούν, οι 
λόγοι για τους οποίους οι Ελβετοί εκτιμούν και υπερασπίζονται με πάθος τις 
αμεσοδημοκρατικές κατακτήσεις στη χώρα τους.

H διαδικασία ανοίγει κάθε χρόνο με κάποιες εθιμοτυπικές τελετουργίες και την ομιλία 
του συντονιστή της διαδικασίας. Το κύριο μέρος της πολιτικής διαδικασίας αποτελείται 
από τις σύντομες ομιλίες υποψηφίων και άλλων πολιτών υπέρ ή εναντίον διαφόρων 
ζητημάτων – χωρίς αποδοκιμασίες, επιδοκιμασίες ή χειροκροτήματα – και 
ολοκληρώνεται με τις ψηφοφορίες με ανάταση της χειρός. Δεν υπάρχει διαδικασία 
καταμέτρησης καθώς, συνήθως, είναι οφθαλμοφανές ποια άποψη επικρατεί. Όπου 
υπάρχουν αμφιβολίες, η πρόταση πηγαίνει σε δημοψήφισμα με κάλπη.

Εκτός από την πολιτική του σημασία, το Landsgemeinde είναι, επίσης, ένα μεγάλο 
κοινωνικό γεγονός για την περιοχή και τους κατοίκους της. Μαζί με τη μεγάλη 
συμμετοχή στις διαδικασίες - με πάρα πολλούς νέους ψηφοφόρους να συμμετέχουν - 
είναι μία καλή αφορμή να συναντηθούν οι πολίτες και να συζητήσουν τα ζητήματα που 
τους αφορούν, τα τοπικά νέα ή τα νέα της οικογένειας τους γύρω από ένα ποτήρι 
μπύρα και ένα λουκάνικο bratwurst.
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Τα Landsgemeinde θεωρούνται από κάποιους ως αρχαϊκό πολιτικό κατάλοιπο. 
Ωστόσο, η μαζική συμμετοχή δείχνει ότι απέχουν πολύ από το να είναι ξεπερασμένα. 
Οι πολίτες θέλουν να μπορούν να αποφασίζουν άμεσα, μέσα από ανοιχτές 
διαδικασίες, το διεκδικούν, το υπερασπίζονται και το τιμούν με τη συμμετοχή τους. 
Αυτό είναι Δημοκρατία!

  

Από το “Δ” του Δεκεμβρίου 2015
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 απαριθμού-
νται πιο κάτω. Το περίεργο είναι ότι ο Lijphart δεν συμπεριλαμβάνει τα αμεσοδημο-
κρατικά εργαλεία στα χαρακτηριστικά εκείνα του πολιτεύματος που συμβάλουν στη 
συναίνεση, κάτι που δεν συμμερίζονται αρκετοί Ελβετοί συνάδελφοί 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  Κοινοβούλιο 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 πώς μπορούν να είναι 
επωφελείς για τους πολίτες. Αυτό ακριβώς αντανακλά 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 πολιτεύματός της είναι η Αντιπροσώπευση, τόσο σε 
ανώτατο επίπεδο - 7μελή κυβέρνηση και 2 κοινοβούλια - όσο και σε επίπεδο καντο-
νιών 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 πώς διαμο--
ρφώνεται η αλληλεπίδραση αυτή παρουσιάζεται στην εικόνα της επόμενης σελίδας.

Οι πολίτες συμμετέχουν κυρίως με δύο εργαλεία: 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.
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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”. Εφόσον 
εγκριθεί το αίτημα – όπως συνήθως 
συμβαίνει – υπάρχει η δυνατότητα 
να καθυστερήσει η ημερομηνία της 
ψηφοφορίας, με την πιθανότητα να 
έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις, 
ενώ ο ορισμός και άλλων θεμάτων 
προς ψηφοφορία κατά την ίδια ημε-
ρομηνία μπορεί να επηρεάσει – 
έστω και σε μικρό βαθμό – το τελικό 
αποτέλεσμα. 

Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη πολιτική αξία είναι η δυνατότητα για άμεση ή έμμεση 
“αντιπρόταση”. Η άμεση αντιπρόταση είναι θεσμικά η πιο ξεκάθαρη. Η κυβέρνηση 
μπορεί να διατυπώσει εναλλακτική πρόταση που θα τεθεί προς ψηφοφορία στους 
πολίτες μαζί με την νομοθετική 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 ψηφιστούν από το Κοινοβούλιο νομοθετικές αποφάσεις που 
θα καλύπτουν τους πολίτες. 

Στην περίπτωση αυτή μπορεί η πρωτοβουλία να αποσυρθεί, αφού 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 αντιπολίτευσης. 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 δεν υπάρχει περιορισμός στη διατύπωση 
άποψης από τα μέλη της κυβέρνησης, δεν επιτρέπεται να δοθούν διαφημιστικά 
κονδύλια υπέρ κάποιας πλευράς. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το (απορριφθέν) δημο-
ψήφισμα για την ΕΕ, όπου δαπανήθηκαν 6 εκατομ. ελβετικά φράγκα για διαφήμιση.    

Ο Kriesi εισάγει στο βιβλίο του ένα ακόμη στοιχείο σ' αυτήν την αλληλεπίδραση: τη 
διάβρωση που υφίσταται η στήριξη της κυβερνητικής άποψης, τόσο σε επίπεδο δημο-
σιότητας, όσο και δημοσκοπικά κατά  την  περίοδο  της  δημόσιας  διαβούλευσης. 
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Αυτό σημαίνει ότι το κέρδος από την αλλαγή της πολιτικής ατζέντας μπορεί να μην 
προέρχεται μόνο από την υπερψήφισή του στο τέλος. Για κάποιες πρωτοποριακές 
προτάσεις, κέρδος μπορεί να είναι απλώς η δημοσιότητα που θα έχουν και η 
δυνατότητα να προσεγγίσουν ή να κερδίσουν νέους υποστηρικτές για το μέλλον. Οι 
ριζοσπαστικές προτάσεις χρειάζονται χρόνο για να κερδίσουν την κοινωνία. 

Η αλληλεπίδραση των “ελίτ” αναμεταξύ τους και μεταξύ των “ελίτ” και των πολιτών 
γίνεται πιο περίπλοκη αν προστεθούν δύο ακόμη στοιχεία: 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 πρωτοβουλία 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 αντιπροσώπευση προστεθούν εργαλεία άμεσης πρόσβασης των 
πολιτών. Είναι αυτή ακριβώς η συνθετότητα που 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 ολοκληρωτικής επικράτησης ή 
ακόμη και διεκδίκηση μιας “χαμένης” υπόθεσης. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι η 
δημόσια διαβούλευση και η ανάδειξη ενός προβλήματος μπορεί να οδηγήσει στη 
διαμόρφωση ενός κοινωνικού ρεύματος στο εγγύς μέλλον. Η διαβούλευση αποτελεί 
πολιτικό  κεφάλαιο  και  απομένει  στην  κοινωνία  να αποφασίσει συν τω χρόνω πώς
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θα το αξιοποιήσει. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν πως όσοι αναδεικνύουν ένα 
ζήτημα δεν διακατέχονται από την ψευδαίσθηση ότι γνωρίζουν την “απόλυτη αλήθεια” 
που επιβάλλεται να γίνει αποδεκτή χωρίς καμία 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 πολιτών είναι αφανές: Η ύπαρξη των αμεσο-
δημοκρατικών θεσμών από μόνη της αρκεί για να επηρεάσει τον τρόπο λήψης των 
αποφάσεων των αντιπροσώπων. 

Γνωρίζοντας ότι το Σύνταγμα επιτρέπει στους πολίτες να ελέγξουν και να ακυρώσουν 
τις αναποτελεσματικές αποφάσεις των αντιπροσώπων τους, αυτοί φροντίζουν να 
πετύχουν όσο γίνεται μεγαλύτερη πολιτική 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 αβεβαιότητας στη διαδικασία. Οι “ελίτ” δεν μπορούν να 
είναι σίγουρες ότι θα περάσει το δικό τους! Αναγκαστικά, λοιπόν, φροντίζουν οι απο-
φάσεις τους να μην είναι ευπρόσβλητες στη δυσαρέσκεια της ευρύτερης κοινωνίας. 

Το ζήτημα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ελίτ και πολιτών είναι, πρακτικά, ανεξάντλητο. 
Το σκηνικό είναι ρευστό. Οι δυναμικές μεταξύ των ομάδων αλλάζουν καθώς 
μεταβάλλονται οι εξωτερικές μεταβλητές, τα μέσα επικοινωνίας και οι προτεραιότητες 
της κοινωνίας. Όμως, το σίγουρο είναι ότι η φαινομενική πολυπλοκότητα τελικά 
αποβαίνει υπέρ των πολιτών, καθώς εμποδίζει τη συγκρότηση αμετάβλητων 
συμμαχιών υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων. 

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

Φωτογραφία: Αγγελική Αλεξίου



Από το “Δ” του Ιουνίου 2016

Η νομοθετική πρωτοβουλία από τους πολίτες έχει παρουσιαστεί αναλυτικά στο 
“ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” του Απριλίου 2016, μαζί με μία συνέντευξη ενός από τους 
πρωτεργάτες της στη Βασιλεία της Ελβετίας. 

Το Swissinfo.com παρουσίαζει την πρώτη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για 
λογαριασμό του Swiss Broadcasting Corporation. Δυστυχώς, διαπιστώθηκε ότι 
μόλις το 25% των ερωτηθέντων ήταν θετικοί, ενώ το 72% δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν 
εναντίον της πρωτοβουλίας. Η πρωτοβουλία ζητούσε να δίνεται ένα ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα σε όλους τους κατοίκους της Ελβετίας, χωρίς κανέναν όρο, 
περιορισμό ή προϋπόθεση.

Σε άλλο άρθρο του swissinfo, ο John Heilprin παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα 
ιστορική αναδρομή της ιδέας αυτής η οποία, παρά τους περίπου 5 αιώνες της, 
εξακολουθεί να ακούγεται ριζοσπαστική και ανατρεπτική. Σε τέτοιο βαθμό 
ανατρεπτική, ώστε εκτός από μεμονωμένες φωνές συμπάθειας, δεν μπόρεσε να 
αποσπάσει την υποστήριξη ούτε ενός πολιτικού κόμματος ή άλλης κοινωνικής 
ομάδας, πλην μιας μικρή συνδικαλιστικής οργάνωσης εργατών. 

Η ιδέα πρωτοπαρουσιάστηκε στην “Ουτοπία” του Τόμας Μουρ. Ωστόσο, η πρώτη 
οργανωμένη πρόταση εφαρμογής της προήλθε από τον Johannes Ludovicus 
Vives περίπου δέκα χρόνια αργότερα. 

Η ιδέα επανήλθε στο φιλοσοφικό διάλογο αρκετές φορές, είτε στα πλαίσια 
αντιμετώπισης της φτώχειας, όπως στην Αγγλία και στην Ισπανία του 16ου και 
17ου αιώνα, είτε στα πλαίσια διερεύνησης των βασικών (“φυσικών”) δικαιωμάτων 
των ανθρώπων, όπως τα επεξεργάστηκαν ο Μοντεσκιέ, ο Τόμας Πέιν και ο 
μαρκήσιος ντε Κοντορσέ. 

Έκτοτε, επανήλθε στα τέλη του 20ου αιώνα με τη μορφή πειραματισμού σε 
διάφορες μικρές κοινότητες, ενώ περίπου σε αυτό το πλαίσιο – όχι όμως ακριβώς 
το ίδιο – εντάσσεται το κοινό ταμείο της Πολιτείας της Αλάσκα: Τα έσοδα από το 
πετρέλαιο δίνονται ως μέρισμα στους πολίτες της. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι 
και η Φινλανδία σκέφτεται να ξεκινήσει πειραματικά εντός του 2017 ένα παρόμοιο 
πρόγραμμα, ενώ το ίδιο συζητείται σε μεγάλες Ολλανδικές πόλεις, όπως στην 
Ουτρέχτη και στο Τίλμπουργκ. 

Ολόκληρο το άρθρο βρίσκεται εδώ: 

http://www.swissinfo.ch/directdemocracy/welfare-_basic-income--a-500-year-old
-idea-whose-time-has-come-/42122622
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Η Πρωτοβουλία για “Εγγυημένο 
Εισόδημα χωρίς όρους” στις κάλπες

https://issuu.com/referendumdemocracy/docs/_______________________10_-_a______
http://www.swissinfo.ch/directdemocracy/welfare-_basic-income--a-500-year-old-idea-whose-time-has-come-/42122622
http://www.swissinfo.ch/directdemocracy/welfare-_basic-income--a-500-year-old-idea-whose-time-has-come-/42122622


H δημιουργία ενός νέου καντονιού 
σε μία περιοχή που προηγουμένως 
ανήκε στη Βέρνη, αποτελεί, ίσως, 
την πιο εύγλωττη απόδειξη της 
λειτουργικότητας του ελβετικού πο-
λιτικού συστήματος. Μια διαφορά 
που με την πάροδο των ετών οξύνο-
νταν, αντί να οδηγηθεί σε αδιέξοδη 
συγκρουσιακή λογική, τελικά επιλύ-
θηκε με την ενεργό συμμετοχή των 
πολιτών και με σεβασμό στην 
θεσμικά εκπεφρασμένη βούληση 
τους. 

Η περιοχή της Jura συνδέθηκε με την Ελβετία για πρώτη φορά το 999 μ.Χ., όταν 
παραχωρήθηκε από τον βασιλιά της Βουργουνδίας στο Επισκοπάτο της Βασιλείας (γι’ 
αυτό, στο θυρεό του καντονιού συμπεριλαμβάνεται και η χαρακτηριστική κορυφή της 
επισκοπικής ράβδου). Η Jura παρέμεινε έδαφος της Βασιλείας μέχρι το γνωστό Συνέ-
δριο της Βιένης, το 1815, όπου αποφασίστηκε η τύχη της Ευρώπης μετά τους Ναπο-
λεόντειους Πολέμους. Μεταξύ των ελασσόνων αποφάσεων που ελήφθησαν τότε, 
αποφασίστηκε ότι η Jura πρέπει να ενσωματωθεί στο καντόνι της Βέρνης. 

Οι κάτοικοι της Jura, γαλλόφωνοι και καθολικοί σε μεγάλο ποσοστό, δεν αποδέχτηκαν 
τη μετάβαση αυτή σε γερμανόφωνο, προτεσταντικό καντόνι. Από το 1815 και έπειτα 
υπήρξαν 5 περίοδοι μαζικών διαμαρτυριών με κύριο αίτημα τη δημιουργία αυτόνομου 
καντονιού. Γενικά, το ζήτημα της Jura είχε εκληφθεί ως μια εσωτερική διαφωνία εντός 
της Βέρνης και δεν είχε απασχολήσει την υπόλοιπη Ελβετία. Τελικά, μετά από πιέσεις 
και παρά την αναγνώριση της αυτονομίας της περιοχής και των κατοίκων, το 1957 έγινε 
δημοψήφισμα για να επισημοποιηθεί η θέληση των κατοίκων: Το δημοψήφισμα έδειξε 
ότι υπήρχε βαθειά, ίσως αγεφύρωτη διάσταση εντός της περιοχής. Οι τρεις βόρειες 
γαλλόφωνες επαρχίες ήταν μαζικά υπέρ της απόσχισης, ενώ στις 3 νότιες 
γερμανόφωνες επαρχίες και στο Laufental η πλειοψηφία συμφωνούσε να παραμείνει 
στη Βέρνη. 

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, το αποσχιστικό κίνημα δεν κατέθεσε τα όπλα, αλλά 
άλλαξε στρατηγική. Πλέον, στόχευε στην απόσχιση των περιοχών με ισχυρή γαλλόφω-
νη παρουσία και όχι σε όλη την ιστορικά ενιαία περιοχή της Jura. Την εποχή εκείνη 
σημειώθηκαν κάποιες βομβιστικές επιθέσεις και εμπρησμοί, που αποδόθηκαν στο 
αποσχιστικό κίνημα, με ελάχιστη όμως αποδοχή τόσο στη Jura όσο και στην υπόλοιπη 
Ελβετία. Αντίθετα, μεγάλο αντίκτυπο είχε η συμβολική “βία” όταν εμποδίστηκαν 
υπουργοί της κυβέρνησης να μιλήσουν σε μία δημόσια εκδήλωση ιστορικής μνήμης. 

Η αποκήρυξη των βίαιων ενεργειών ήταν μία σημαντική, συμβολική κίνηση που 
διαμόρφωσε τα χαρακτηριστικά του κινήματος. Όπως δήλωσε ο χαρισματικός ηγέτης 
τους, Roland Béguelin: “Η Βία δεν είναι αποδεκτό μέσο άσκησης πολιτικής στην 
Ελβετία.” Όντως, είναι παράδοξο κάτι τέτοιο όταν υπάρχουν διαθέσιμα 
αμεσοδημοκρατικά εργαλεία επίλυσης προβλημάτων. Με τον τρόπο αυτό, έδειξαν ότι οι 
επιδιώξεις τους για ανεξάρτητο καντόνι δεν έρχονταν σε σύγκρουση, αλλά αντιθέτως 
ήταν πλήρως εναρμονισμένες με τον Ελβετικό τρόπο: Εξάλλου, δεν επεδίωκαν να 
φύγουν από την Ελβετία, αλλά να αποσχιστούν από τη Βέρνη μόνο. 
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Το δημοψήφισμα για 
το νέο καντόνι της Jura



Το κοινοβούλιο της Βέρνης ψήφισε μία τροποποίηση του καντονικού Συντάγματος που 
επέτρεπε την αμεσοδημοκρατική απόσχιση, την οποία ενέκριναν οι πολίτες με 
δημοψήφισμα το 1970. Στη συνέχεια, οργανώθηκε το δημοψήφισμα στο οποίο 
ερωτήθηκαν οι κάτοικοι της Jura τι θέλουν να κάνουν: Με ψήφους 36.802 υπέρ και 
34.057 κατά και συμμετοχή 88.7%, αποφάσισαν να αποσχιστούν από τη Βέρνη. Στη 
συνέχεια, έγιναν νέα δημοψηφίσματα στη Νότια Jura και σε κοινότητες κατά μήκος των 
συνόρων για να αποφασίσουν τι θέλουν: Οι γερμανόφωνες κοινότητες και η Ν. Jura 
επέλεξαν να μείνουν στη Βέρνη, οι γαλλόφωνες να περάσουν στο νέο καντόνι και το 
γερμανόφωνο καθολικό Laufental να ενωθεί με το καντόνι της Χώρας της Βασιλείας 
[canton Baseland]. 

Τελικά, η διαδικασία δημιουργίας ενός νέου καντονιού ολοκληρώθηκε με πανελβετικό 
δημοψήφισμα για την έγκριση εισδοχής του στην ελβετική συνομοσπονδία. Με μεγάλη 
πλειοψηφία σε όλα τα καντόνια οι πολίτες ενέκριναν την είσοδο της Jura, ως το 26ο και 
τελευταίο μέχρι σήμερα καντόνι της Ελβετίας, το 1979. 

To κείμενο βασίστηκε κυρίως στο κεφάλαιο “Jura: democracy, not 
nationalism: How the Jura was able to make itself independent without 
violence” (σελ. 57-64) του βιβλίου “Guidebook to Direct Democracy in 
switzerland and beyond” (eds, B. Kaufmann, R. Büchi, N. Braun - 2008)
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Πώς δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία για το βασικό εισόδημα;
 

Συνήθως, η συζήτηση γύρω από τους αμεσοδημοκρατικούς 
θεσμούς, ειδικότερα για τα Δημοψηφίσματα και τις Νομοθετικές 
Πρωτοβουλίες από τους πολίτες, περιστρέφεται γύρω από τε-
χνικά και πολιτικά ζητήματα: “ποιες είναι οι προθεσμίες;”, “ποια 
τα όρια;”, “πώς αλληλεπιδρούν οι πολίτες με τα κόμματα και 
τους κοινωνικούς φορείς;”, “ποιες οι αδυναμίες και ποια τα 
πλεονεκτήματα;” κ.α. Ομοίως, 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 τις υπογραφές που 
απαιτούνται. Η ψηφοφορία διεξήχθη στις 5 Ιουνίου 2016 και ήταν αρνητική. Η πρόταση πήρε περίπου 
30% των ψήφων. 

Το κείμενο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο “ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” του Απρίλη 2016. 

Η 2ωρη συνάντηση ήταν πραγματικά απροσδόκητη και λυπάμαι που δεν διαθέ-
τω δημοσιογραφική εμπειρία για να μπορέσω να μεταδώσω τον πλούτο των 
νοημάτων που διακινήθηκαν κατά τη συζήτηση. Ελπίζω πως ότι χάθηκε σε 
πληρότητα και ακρίβεια να αναπληρώθηκε σε αυθεντικότητα.  Πραγματικά 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 καλλιτέχνης Enno ξεκίνησε ένα project, που εξελίχθηκε σε ταινία, γύρω από τον 
τρόπο με τον οποίο η τέχνη, ως μέσο έκφρασης νοημάτων και συναισθημάτων, ενσωματώνεται 
και αλληλεπιδρά μέσα στις επιχειρήσεις. Από την ταινία προέκυπτε ότι ενώ υπάρχουν τα χρήματα, 
η δημιουργικότητα και η ανάγκη να αισθανθεί κάποιος πληρότητα μέσω της καθημερινής του 
απασχόλησης, είτε αυτά δεν συναντούνται ή όποτε συμβαίνει, γίνεται 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 κατανοώ σε κάποιο βαθμό, δεν 
μπορώ να πω ότι τη συμμερίζομαι. 

Η ταινία είχε επιτυχία και αυτό αποτέλεσε εφαλτήριο για συμπληρωματικές δράσεις, όπως διαλέ-
ξεις, παρεμβάσεις, κείμενα στο διαδίκτυο, συζητήσεις με το κοινό και τελικά, κάλυψη από τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης (που μάλλον δεν παίζουν το ρόλο του ψηφοβοσκού  για λογαριασμό των 
πολιτικών “ηγετών”, όπως συμβαίνει σε μία γνωστή μου βαλκανική χώρα). Η επιτυχία της ταινίας, 
σύμφωνα με τον ίδιο, προέρχονταν όχι τόσο από την πειστικότητά 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 τις είχε και ο ίδιος, κατακερματισμένες από την καθημε-
ρινότητα αλλά επανασυγκροτημένες μέσα από την ταινία. Ο θόρυβος που  δημιουργήθηκε,  η  αλ-
ληλεπίδραση  με  διάφορους  ανθρώπους και φίλους, άρχισε να ωθεί την εμβρυϊκή και ασχημάτι-

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 όπου μετέπειτα ξεκινά μια σειρά από 
δράσεις, ομιλίες κλπ που τη βοηθούν να 
ωριμάσει μέσα από επιρροές και απόψεις  
ανθρώπων με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο. 

Μετά την επίσκεψη των 2 ατόμων από τη Ζυρίχη 
και τον διάλογο που ακολούθησε, την άνοιξη του 
2011 διοργανώθηκε μια εκδήλωση για να 
δημοσιοποιηθεί ότι ξεκινάει η διαμόρφωση 
πρότασης πολιτών και ότι οι συνδιοργανωτές θα 
ξεκινήσουν συλλογή υπογραφών στο μέλλον. 
Αυτό ονομάζεται “pre-opening event” και ουσια-
στικά είναι πρόσκληση σε άλλες ομάδες με κοινά 
χα γιαρακτηριστικά να δηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους. Η διαδικασία είναι ανοιχτή, χωρίς αποκλει-
σμούς και χωρίς επετηρίδες ή συγκρίσεις “αγωνι-
στικότητας”. Να υπογραμμίσω ότι ως τότε δεν 
υπήρξε καμία συμμετοχή κομμάτων ή άλλων 
πολιτικών οργανώσεων. Μόνο πολίτες! Αυτό ήταν 
άμεση δημοκρατία στην πιο “αγνή” της μορφή. 
Και έμεινε έτσι μέχρι το τέλος!

Από το σημείο αυτό ξεκίνησε 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 που τελικά θα 
έρθει στην κρίση των πολιτών. Συντονιστής ήταν 
ένας πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης της 
Ελβετίας, φίλος του τέως Προέδρου της 
συνομοσπονδίας 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 συγκεκριμένες τεχνικές αναφορές (π.χ. 
πώς θα βρεθούν τα χρήματα), με σκοπό να προ-
σελκύσει περισσότερους 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 

24

στη πρόταση σε πιο απτή μορφή. Το πρώτο, 
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 
νοήματα – που συχνά επαναλαμβάνονται ή ενίοτε 
αλληλοαναιρούνται – 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, αλλά και στον τρόπο 
που αυτά περιγράφουν και εξηγούν την κοινωνία, 
μία τέτοια κεντρική ιδέα για μια ιστοσελίδα, είναι 
εκτός των επιλογών μου. Ωστόσο, αναμφισβήτη-
τα 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 μετεξέλιξή 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 δη-
μιουργικές ιδέες στη ζωή τους: να μεγαλώσουν το 
παιδί τους, να μορφωθούν, να ασχοληθούν 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. Εκείνος βαριόταν τις ταινίες και 
αποκοιμούνταν στα μισά. Η ταινία του Enno 
κέντρισε το ενδιαφέρον του και, μαζί του, την 
προσοχή 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 με απρόσκοπτη ροή. 
Ήταν σαν ένα πάρτι! 

Ή, για την ακρίβεια, ήταν πολλά διαδοχικά πάρτι! Η ομάδα μαζεύονταν νωρίς το πρωί την προκαθορι-
σμένη ημέρα, έτρωγαν πρωινό όλοι μαζί, συζητούσαν τους στόχους και το πλάνο της ημέρας και 
αντάλλασσαν εμπειρίες από προηγούμενες εξορμήσεις, κυρίως προβλήματα και πώς αντιμετωπίστη-
καν. Στο τέλος συμφωνούσαν την ώρα τερματισμού, μοιράζονταν σε τριάδες ή ζευγάρια και ξεκινού-
σαν. 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 
του δημοσιογράφου, η ενδελεχής προετοιμασία του και η άνεση με την οποία χρησιμοποιούσε τη 
φιλική και άμεση προσέγγιση για να κατευθύνει τη συζήτηση εκεί που ήθελε για 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 φόρουμ 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. Ακόμη, 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 
συζήτησή 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 υποστήριξε ανοιχτά.  

Παρόλα αυτά σε πρόσφατη δημοσκόπηση το 49% των πολιτών φαίνεται να αντιμετωπίζουν θετικά 
την 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. Ακόμη και έτσι όμως, 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 ξεπέρασε τα 
σύνορα της χώρας. Είναι άγνωστο κατά πόσο επηρέασε αντίστοιχες προτάσεις σε άλλες χώρες, 
σίγουρα όμως είχε κάποια συμβολή στην ωρίμανσή 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 αλλά-
ζουν 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 126 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
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Στιγμιότυπα από τις 
αμεσοδημοκρατικές 
διαδικασίες στην 

Ελβετία 
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Ψηφοφορία σε Landsgemeinde

To Landsgemeinde του Glarus

Κατάθεση υπογραφών Ελβετών πολιτών για τη 
Νομοθετική πρωτοβουλία Vollgeld

Κατάθεση υπογραφών Ελβετών πολιτών 
για τη Νομοθετική πρωτοβουλία 

του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
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Τι είναι το
European Citizens’ Initiative; 

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

μηνών – να ζητήσουν από την Κομισιόν να νομοθετήσει πάνω σε ένα 
συγκεκριμένο ζήτημα. 

  Απαραίτητη προϋπόθεση, το  ζήτημα αυτό να βρίσκεται 
εντός της δικαιοδοσίας της Ε.Ε. 

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 φροντίσουν 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. 

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 φροντίσουν 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. Παρακαλούμε, τυπώστε το, συμπληρώστε 
τα στοιχεία και στείλτε το στο: referendums@yahoo.gr

Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωσή σας όσον 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, στη διαβούλευση και στη λήψη αποφάσεων, οποτεδήποτε και 
για οποιοδήποτε πολιτικό ζήτημα επιθυμούν.

Σε ένα κράτος με την έκταση και τον πληθυσμό της Ελλάδας, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί 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 κοινοβουλευ-
τικό 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  
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 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 ευθύνη να 
αλλάξει το αδιέξοδο, άδικο και ανελεύθερο πολιτικό μας σύστημα. 

Αν συμφωνείς με όλα αυτά, δήλωσέ το και βοήθησε στην εξάπλωση της ιδέας. Αυτό είναι πολύ 
σημαντικότερο από ό,τι, ίσως, πιστεύεις. Ένα μικρό βήμα από όλους μας μπορεί να αλλάξει τον 
κόσμο μας! 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

mailto:referendums@yahoo.gr
https://greekdimo.wordpress.com/
mailto:referendums@yahoo.gr
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ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ;   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ!  

Επιθυμούμε την Συνταγματική θεσμο-
θέτηση  δημοψηφισμάτων  με  πρωτο-
βουλία  πολιτών,  τόσο  σε  εθνικό  όσο  
σε περιφερειακό και δημοτικό 
επίπεδο. 

Ζητούμε την θεσμοθέτηση των  παρα-
κάτω δημοψηφισμάτων: 

I. Ακυρωτικό δημοψήφισμα. Κάθε 
νόμος του Κοινοβουλίου μπορεί να 
ακυρωθεί με δημοψήφισμα 

II.  Δημοψήφισμα  Συνταγματικής  και 
νομοθετικής  πρωτοβουλίας  πολιτών. 
Οι πολίτες προτείνουν νόμο ή νέο 
άρθρο στο Σύνταγμα μέσω της 
συλλογής υπογραφών υποστήριξης 
της πρότασης τους.  

III. Δημοψήφισμα ανάκλησης αιρετών 
αξιωματούχων. Για  κάθε πολιτικό ο 
οποίος  δεν  τιμά  τις  δεσμεύσεις  του 
απέναντι στους πολίτες.  

IV. Υποχρεωτικό δημοψήφισμα. Για 
οποιαδήποτε αλλαγή στο Σύνταγμα 
καθώς και για κάθε σημαντική 
διακρατική συμφωνία 

Τα παραπάνω διεξάγονται ύστερα από 
σχετικό αίτημα το οποίο υπογράφουν 
τουλάχιστον 100.000 πολίτες. 

Εξαίρεση αποτελεί το υποχρεωτικό 
δημοψήφισμα το οποίο καλείται χωρίς 
την συλλογή υπογραφών.  

Τα όρια υπογραφών σε περιφερειακό 
και δημοτικό επίπεδο θα οριστούν 
ανάλογα του αριθμού των 
ψηφοφόρων  

Το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος 
οφείλει να είναι δεσμευτικό.  

 ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ; ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ! 

Επώνυμο:  

Όνομα: 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Δήμος κατοικίας: 

Τηλέφωνο: 

e-mail:  

Ημερομηνία:  

Υπογραφή: 

 

Επιθυμώ το ονοματεπώνυμο μου να 
εμφανίζεται στην σελίδα 
ht tps://greekdimo.wordpress.com  

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

Μπορείτε να μας στείλετε τα στοιχεία 
σας και διαδικτυακά στο mail: 
referendums @yahoo.gr 

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

Στη σελίδα ht tps://greekdimo.wordpress.com  μπο-
ρείτε 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. 
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