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Η Ευρώπη θα εκδημοκρατιστεί, μόλις ανατραπεί η ολιγαρχία!

Παρά την ανησυχία τους για τον πληθωρισμό, τη μετανάστευση, τον λαϊκισμό, την κλιματική 
αλλαγή, τις πανδημίες, την ασφάλεια και την τρομοκρατία, μόνο μία προοπτική τρομάζει 
πραγματικά τις δυνάμεις της Ευρώπης: η Δημοκρατία! 

Μιλούν στο όνομα της δημοκρατίας, αλλά στην πράξη την αρνούνται, την εξορκίζουν και 
την καταστέλλουν. Επιδιώκουν να καπελώσουν, να παρακάμψουν, να διαβρώσουν, να 
περιπλέξουν, να σφετεριστούν και να χειραγωγήσουν τη δημοκρατία, για να ανακόψουν την 
ορμή της και να αναιρέσουν τις δυνατότητές της.

Στην καρδιά του αναδυόμενου αυταρχισμού, τόσο του ‘φιλελεύθερου’ όσο και του 
‘λαϊκιστικού’, κρύβεται μια ένοχη πλάνη: Μια άκρως πολιτική, ιεραρχική και αδιαφανής 
διαδικασία λήψης αποφάσεων παρουσιάζεται ως απολίτικη, τεχνική, διαδικαστική, ουδέτερη 
και, ναι, δημοκρατική. Ο πραγματικός σκοπός της είναι να εμποδίζει τους κατοίκους της 
Ευρώπης να ασκούν δημοκρατικό έλεγχο στις κοινότητές τους, στους χώρους εργασίας τους, 
στο περιβάλλον τους, στο χρήμα τους, στις τεχνολογίες τους και στον αντίκτυπο που έχουν 
στον υπόλοιπο κόσμο. Η ωμή εκμετάλλευση των ανθρώπων, των ζώων και του πλανήτη μας 
γίνεται ο κρυφός στόχος, το μοναδικό κίνητρο, η μόνη πυξίδα.

Το τίμημα αυτής της πλάνης δεν είναι απλώς το τέλος της δημοκρατίας, αλλά και η μόνιμη 
οικονομική παρακμή, η κοινωνική στασιμότητα, η τεχνολογική οπισθοδρόμηση, η ξενοφοβία 
και η κλιματική καταστροφή - μια τρομακτική, ολοκληρωτική ήττα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική πορεία. Και υπάρχει! Είναι αυτή στην οποία η ‘επίσημη 
Ευρώπη’ αντιστέκεται με κάθε σπόνδυλο της αυταρχικής της νοοτροπίας: Μια δημοκρατική 
επανάσταση!



Το κίνημά μας, το DiEM25, σχηματίστηκε στο Βερολίνο στις 9 Φεβρουαρίου 2016 για να 
κηρύξει ακριβώς μια τέτοια επανάσταση. Προερχόμαστε από κάθε γωνιά της Ευρώπης, και 
όχι μόνο. Μας ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες, προφορές, κομματικές εντάξεις, 
ιδεολογίες, χρώματα δέρματος, ταυτότητες φύλου, θρησκευτικές πεποιθήσεις, ικανότητες 
και αντιλήψεις περί ιδανικής κοινωνίας. Η μία απλή, ριζοσπαστική ιδέα που μας έφερε κοντά 
έγινε το θεμέλιο του DiEM25: Η Ευρώπη ή θα εκδημοκρατιστεί ή θα διαλυθεί!

Δημοκρατία σημαίνει ‘κυβέρνηση των πολλών’ που είναι, εξ ορισμού, οι φτωχότεροι. 
Το αντίθετό της είναι η ολιγαρχία, που σημαίνει ‘κυβέρνηση των λίγων’, εξ ορισμού των 
πλουσιοτέρων. Στους Ευρωπαίους λένε ότι ζούμε σε δημοκρατίες, σε αντίθεση με αυτούς 
στα ανατολικά μας που ζουν κάτω από την μπότα σλάβων ολιγαρχών. Αυτό είναι ψέμα. Το 
κράτος δικαίου έχει, ευτυχώς, εδραιωθεί καλύτερα στην Ευρώπη, αλλά στην πραγματικότητα 
οι Ευρωπαίοι ζουν σε σκληρές ολιγαρχίες με περιστασιακές εκλογές, των οποίων τα 
αποτελέσματα αγνοούνται αν συγκρούονται με τα συμφέροντα των ολιγαρχών της Ευρώπης.

Στη σκιά αυτής της θλιβερής κληρονομιάς, το DiEM25 επικαιροποιεί την απλή ριζοσπαστική του 
ιδέα: Για να εκδημοκρατιστεί η Ευρώπη, οι λαοί πρέπει να ανατρέψουν την ενιαία ολιγαρχία 
της!

ΤΟ ΚΆΛΕΣΜΆ ΜΑΣ
Εμπνεόμαστε από το όραμα μιας μη εκμεταλλευτικής Ευρώπης που θα καλλιεργεί τη λογική, 
την ελευθερία, την ανεκτικότητα και τη φαντασία, μιας Ευρώπης που είναι εφικτή μέσα από 
την πραγματική αλληλεγγύη, τη συνολική διαφάνεια και την αυθεντική δημοκρατία.

Προσκαλούμε τους ανθρώπους στην Ευρώπη και πέραν αυτής να ενωθούν μαζί μας, ώστε 
μαζί να αναχαιτίσουμε την επέλαση του αυταρχισμού, τόσο στη ‘φιλελεύθερη’ όσο και στη 
λαϊκιστική εκδοχή του.

Καλούμε τους ανθρώπους με συνείδηση να αναγνωρίσουν ότι μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε 
τον χάρτινο τίγρη που είναι η σημερινή, φαινομενικά ανίκητη, ευρω-ολιγαρχία.

Απευθύνουμε έκκληση στους ανθρώπους που μοιράζονται το όραμά μας να εργαστούν 
ακούραστα μέχρις ότου μια βαθιά δημοκρατία εξαπλωθεί στο εταιρικό σύστημα, στο 
χρηματικό και πιστωτικό μας σύστημα, στα τοπικά μας συμβούλια, στα κοινοβούλιά μας, στις 
κυβερνήσεις μας και σε όλους τους θεσμούς μας - και κορυφωθεί με μια μετασχηματισμένη 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προτρέπουμε το κοινό να δει ότι αυτό που ξεκινά ως απλή αντίθεση στον σοσιαλισμό-για-
τους-τραπεζίτες και τη λιτότητα-για-τους-υπόλοιπους, θα δημιουργήσει έναν κόσμο όπου η 
προηγμένη τεχνολογία θα μας βοηθά να ελέγχουμε τις ζωές μας, να διοικούμε τις εταιρείες 
μας στη βάση του τρίπτυχου ένα μέλος-μία μετοχή-μία ψήφος, να ιδρύουμε Συμβούλια 
Διαβουλευτικής Δημοκρατίας που θα συντάσσουν τους νόμους τους οποίους θα εγκρίνουν 
τα Κοινοβούλιά μας, αλλά και θα αξιολογούν την κοινωνική και οικολογική καταλληλότητα 
εταιρειών και άλλων θεσμών.

Αν είστε έτοιμοι και πρόθυμοι να μας βοηθήσετε να ηγηθούμε αυτής της αλλαγής, προσχωρήστε 
στο DiEM25 - ένα κίνημα πιο ριζοσπαστικό, πιο συγκρουσιακό και προετοιμασμένο για τον 
κόσμο του 2022 αλλά και για αυτόν που έπεται.

Carpe DiEM25!


