
Εναλλακτικη Προτάση του Sergio Arbarviro (ψευδώνυμο)

Η πρόταση είναι να μετατραπεί το DiEM25 σε ένα διακρατικό, δημοκρατικό, προοδευτικό, 
πολιτικό κόμμα (εν συντομία: TNDPPP). Θα αναφέρομαι στο εξής σ' αυτόν τον προτεινόμενο
τρόπο λειτουργίας ως «TNDPPP».
Γιατί ένα πολιτικό κόμμα; Για να έχουμε μια συγκεκριμένη δυνατότητα να μετατρέψουμε την 
οικονομία μας, την κοινωνία μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόσμο γενικότερα προς 
όφελος της ανθρωπότητας, αξιοποιώντας τους υφιστάμενους δημοκρατικούς θεσμούς και τα 
μέσα πολιτικής (κανονιστικές ρυθμίσεις, φόρους, δημόσιες δαπάνες), έχοντας ταυτόχρονα 
την ευθύνη για τη δράση μας.

Πώς λειτουργεί αυτό;  
Το TNDPPP λειτουργεί με πλήρη δημοκρατία, πλήρως on-line.
Αυτό που εννοώ με την «πλήρη δημοκρατία» είναι: (1) όλα τα μέλη συμμετέχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων· και (2) μόλις γίνουν αποδεκτές δημοκρατικά, οι αποφάσεις 
εφαρμόζονται από όλους.
Η «πλήρως on-line» λειτουργία του TNDPPP σημαίνει: όλες οι στρατηγικές αποφάσεις 
λαμβάνονται on-line, σε μη πραγματικό χρόνο· δηλαδή, καμιά στρατηγική απόφαση δεν 
λαμβάνεται σε φυσικές συναντήσεις ή με αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο. Επομένως,
κανείς δεν τιμωρείται από τους γεωγραφικούς ή προγραμματικούς περιορισμούς του/της, με 
βάση την κοινωνική ή οικονομική του/της κατάσταση.

Τα μόνα εσωτερικά όργανα λήψης αποφάσεων στο TNDPPP είναι: (1) το Προεδρείο, το 
οποίο έχει τη νομική ικανότητα να δεσμεύει οικονομικά και νομικά το TNDPPP· και (2) το 
Συμβούλιο Διαιτησίας, καθήκον του οποίου είναι η επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων. Το 
Προεδρείο εκλέγεται ως ομάδα, έτσι ώστε να ενισχύεται η πολιτική συνοχή του· το Συμβούλιο
Διαιτησίας περιλαμβάνει άτομα που εκλέγονται ξεχωριστά.
Το Προεδρείο λαμβάνει επιχειρησιακές αποφάσεις όπως: η διαπραγμάτευση και σύναψη 
συμβάσεων με τρίτους· η πρόσληψη και διαχείριση μόνιμου τεχνικού προσωπικού· η 
διαχείριση μετρητών, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων· η ενασχόληση με νομικές 
ενέργειες· η εξασφάλιση της δημόσιας παρουσίας του TNDPPP στον τύπο και τα κοινωνικά 
μέσα· η διαπραγμάτευση εκλογικών συμμαχιών και συμφωνιών συνασπισμού με τρίτα 
πολιτικά κόμματα· 

Το TNDPPP χρησιμοποιεί μια ελεύθερη, ανοικτού κώδικα, πλατφόρμα δημοκρατικής 
διαβούλευσης, η οποία ονομάζεται KuneAgi (http://www.kuneagi.org), για τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πολιτικού του 
προγράμματος (βλέπε κατάλογο παρακάτω)· χρησιμοποιεί ελεύθερο, ανοικτού 
κώδικα, μεταβατικό λογισμικό ανάθεσης, το οποίο ονομάζεται LiquidFeedback 
(https://www.liquidfeedback.org) για τον έλεγχο των εκλεγμένων αντιπροσώπων, στο 
Προεδρείο και σε επίσημες νομοθετικές ή εκτελεστικές θέσεις (βλέπε κατωτέρω τη 
διαδικασία).

Κατάλογος στρατηγικών αποφάσεων που λαμβάνονται με τη χρήση του λογισμικού KuneAgi:
1.1 “ ο ορισμός του πολιτικού προγράμματος, δηλαδή του δικαιολογημένου και ιδεολογικά 
συνεκτικού καταλόγου των δημόσιων πολιτικών που θα εφαρμοστούν μόλις το TNDPPP 
βρεθεί στην κυβέρνηση, με κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας· 
1.2 “ η επιλογή του Προεδρείου, δηλαδή των φυσικών προσώπων που έχουν τη νομική 
δυνατότητα να δεσμεύουν οικονομικά και νομικά το TNDPPP·
1.3 “ η επιλογή του εσωτερικού Συμβουλίου Διαιτησίας·
1.4 “ η επιλογή των επίσημων εκλογών στις οποίες θα συμμετέχει και συνεπώς θα δεσμεύει 
τους πόρους του TNDPPP·
1.5 “ η επιλογή των επικοινωνιακών εκστρατειών, στις οποίες θα δεσμεύει τους πόρους του 
το TNDPPP·



1.6 “ η επιλογή, μεταξύ των μελών του TNDPPP, των υποψηφίων στις επιλεγμένες επίσημες 
εκλογές·
1.7 “ η υποστήριξη των εκλεγμένων αξιωματούχων στη νομοθετική τους εργασία σχετικά με 
τροποποιήσεις των νομικών κειμένων·
1.8 “ ο ορισμός των κανόνων που διέπουν τις προεκλογικές συμμαχίες και τις συμφωνίες 
συνασπισμού με τρίτα πολιτικά κόμματα·
1.9 “ ο ορισμός του εσωτερικού προϋπολογισμού, δηλαδή του καταλόγου δαπανών που θα 
πραγματοποιούνται από το TNDPPP, με κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας, καθώς και της
χρηματικής συνεισφοράς των μελών·
1.10 “ ο ορισμός των αλλαγών στο καταστατικό·
1.11 “ ο ορισμός των αλλαγών στην ίδια την υποκείμενη πλατφόρμα λογισμικού (KuneAgi).
Στο λογισμικό on-line δημοκρατίας KuneAgi, όλα τα μέλη του TNDPPP συμμετέχουν στη 
λήψη αποφάσεων στις τρεις φάσεις (1) της πρωτοβουλίας των προτάσεων, (2) της 
τροποποίησής τους και (3) της κατάταξής τους κατά ιεραρχική σειρά σπουδαιότητας, 
προτεραιότητας ή ποιότητας.

Τρόπος ελέγχου των μελών του Προεδρείου και των εκλεγμένων αξιωματούχων, με τη 
χρήση του λογισμικού LiquidFeedback
Όλες οι επιχειρησιακές αποφάσεις του Προεδρείου πάνω από ένα όριο που αφορά στην 
οικονομική ή νομική δέσμευση υπόκεινται σε εκ των προτέρων έγκριση από όλα τα μέλη του 
TNDPPP. Όλων των ψήφων των εκλεγμένων αξιωματούχων προηγείται μια συμβουλευτική 
ψήφος όλων των μελών του TNDPPP.
Προκειμένου να αποφευχθεί η γνωστική υπερφόρτωση των μελών, κάθε μέλος μπορεί να 
μεταβιβάσει την ψήφο του/της αναστρέψιμα σε οποιοδήποτε άλλο μέλος. Η ανάθεση αυτή 
μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή και μπορεί να οριστεί ως σχετική με μια φύση 
επιχειρησιακών αποφάσεων ή ψηφοφοριών μόνο. Η ανάθεση είναι μεταβατική: μπορεί να 
μεταβιβαστεί περαιτέρω σε άλλο μέλος.

Πώς επικοινωνούν τα μέλη μεταξύ τους, με έναν οριζόντιο και αποκεντρωμένο τρόπο; Η 
περισσότερη οριζόντια επικοινωνία μεταξύ των μελών πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τα
προσανατολισμένα στο σκοπό εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω. Όλη η άλλη, 
προσανατολισμένη στο σκοπό, οριζόντια επικοινωνία μεταξύ των μελών, πραγματοποιείται 
χρησιμοποιώντας ένα γενικό εργαλείο όπως το Mattermost 
(https://about.mattermost.com/features/).

Ποιος είναι ο ρόλος του σημερινού κινήματος DiEM25; Το σημερινό κίνημα DiEM25 
διατηρείται ως ο δημόσιος δίαυλος επικοινωνίας και το θεμελιώδες συστατικό στρατολόγησης
και κινητοποίησης του TNDPPP. Οι λειτουργίες της Συντονιστικής Επιτροπής (CC) 
περιλαμβάνονται σε αυτές του Προεδρείου· εκείνες του Επικυρωτικού Συμβουλίου (VC) 
εκτελούνται από το μεταβατικό λογισμικό ανάθεσης LiquidFeedback. 


