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Πολίτης -  Εισαγωγή  

Στις σύγχρονες  κοινωνίες η  ιδιότητα του πολίτη είναι ένας όρος αδιευκρίνιστος.  Η 
συζήτηση  για την ιδιότητα  του πολίτη είναι ένα θέμα  ιδιαίτερα  επίκαιρο τουλάχιστον 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι σύγχρονοι  προβληματισμοί στην  αγωγή των πολιτών  δίνουν  έμφαση  στην αποτυχία  
των σύγχρονων ‘‘ανώριμων’’  δημοκρατιών  να εξασφαλίσουν την ισότητα όλων των 
πολιτών. 
Παίρνοντας λοιπόν ως αφορμή   την παραπάνω άποψη  και με  δεδομένη τη σημασία του 
σχετικού προβληματισμού , θεωρήσαμε αναγκαίο  και σημαντικό να προχωρήσουμε  στη 
διερεύνηση του τρόπου με τον  οποίο προσεγγίζεται  ο σύγχρονος  προβληματισμός  για 
την ιδιότητα  του πολίτη . 
Πώς  αντιλαμβάνομαι  λοιπόν  την έννοια αυτή. Πως τοποθετούνται σε μια συζήτηση  για   
δικαιώματα  και υποχρεώσεις,  για την ισότητα  και την δημοκρατία; Πώς κατανοούν τις 
σχέσεις ανάμεσα στα άτομα, το συλλογικό ή το ‘‘κοινό’’ καλό και το ρόλο του κράτους; 
                                                 

 
 
 
  Ιδιότητα του ενεργού  πολίτη   

 
Η αντίληψη ότι ζει κανείς στα πλαίσια ενός  οργανωμένου  κράτους, σύμφωνα  με μια  
σειρά   από νόμους, οι οποίοι πρέπει  να έχουν ως  προϋπόθεση το όφελος του πολίτη.. 

          Η έννοια του οργανωμένου, προστατευτικού αλλά και παντοδύναμου  κράτους, φάνηκε 
ότι έρχεται σε αντίφαση  με  μια άλλη σύλληψη, αυτή του  απροστάτευτου  πολίτη. 
Έτσι   η ιδιότητα του πολίτη  από  τη μια, και την πιθανότητα  για αφαίρεση  ελευθεριών 
εκ μέρους  του παντοδύναμου κράτους  από την άλλη. 
‘‘Πολίτης  είναι ένα  άτομο  που είναι ενσωματωμένο  σε μια ‘‘πόλη’’, με την αρχαία 
έννοια του όρου.. 
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-..σε μια δημοκρατία.. 
-..σε  μια συγκεκριμένη κοινωνία  με συγκεκριμένη  νομοθεσία..   
-..πολιτική οργάνωση. 
-..Πολίτης είναι αυτός  που συμμετέχει στις  εκλογές..’’ 
       Αυτή η σύλληψη της έννοιας της ιδιότητας  του πολίτη απαιτεί γνώση, επίγνωση  των 
επιλογών.  Το ‘‘δικαίωμα στην πληροφόρηση’’ όσον αφορά τις επιλογές, τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις.  
        Από την άλλη μεριά, απαιτεί το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 
‘‘ Ένας πολίτης, που πρέπει να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει. Να έχει διάφορους 
ρόλους, να συμμετέχει  σε κάθε  εκδήλωση της δημόσιας ζωής..’’ 
Ο  καλός πολίτης, είναι κριτικός πολίτης,  αυτός που αισθάνεται  ότι έχει καθήκον  να 
ενεργοποιείται  για να αλλάξει  την κατεστημένη τάξη πραγμάτων, να βρίσκεται    σε 
εγρήγορση. Πρόκειται  για μια άποψη  που φέρνει  στο φως  τη διαρκή σύγκρουση  που 
υπάρχει  ανάμεσα στον  πολίτη   και το κράτος στην Ελλάδα. 
     ‘‘Καλός   πολίτης  δεν σημαίνει  αυτός  που υπακούει σε όσα  υπαγορεύει το κράτος, 
γιατί, μ’ αυτή  τη λογική, οι πολίτες  θεωρούνται  άβουλα, αναποφάσιστα όντα   
Οι πολίτες πρέπει  να αγωνίζονται, να είναι  κοινοποιημένοι, έτσι ώστε να μπορούν, όταν 
έρθει η ώρα, να αλλάζουν  όλα όσα είναι στραβά  στον ελληνικό  ή και στο διεθνή χώρο’’. 
 
      ‘‘Καλός  πολίτης  γενικά  είναι αυτός που συμμετέχει  ενεργητικά στην κοινωνία, 
συνεισφέρει στη δημοκρατία, χτίζει ο ίδιος  τη  δημοκρατία, ενδιαφέρεται για τις καλές 
σχέσεις ανάμεσα στους πολίτες. 
       Σήμερα, πάντως, καλός πολίτης είναι αυτός που φροντίζει  να προστατεύσει τον 
εαυτό του.’’ 
       ‘‘Σαν  πολίτες, δεν πρέπει  ποτέ  να σταματήσουμε  να ενδιαφερόμαστε για το ποιος 
κυβερνά. Πρέπει  να προσπαθούμε  να παρεμβαίνουμε, να είμαστε  πολιτικοποιημένοι, 
δραστηριοποιημένοι.  
        Είναι ο μόνος τρόπος  να ελέγχουμε, είναι δικαίωμα του πολίτη. Αλλιώς, εννοώ, αν 
οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται, κάποια μέρα συνειδητοποιούν ότι τα πράγματα έχουν 
αλλάξει  και οι ίδιοι  δεν το πήραν μυρουδιά..’’ 
     Και  παραγωγικός  πολίτης είναι αυτός που ‘‘…συνεισφέρει με όλες  του τις δυνάμεις  
στον εκσυγχρονισμό  της κοινωνίας’’   
      Η  αντίληψη  που  κυριαρχεί  αφορά την κοινωνική  δικαιοσύνη  που παρέχει  στα 
άτομα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα  στην ελευθερία  του λόγου, 
στην  εργασία  χωρίς διακρίσεις, στην εκπαίδευση κλπ.., προστατεύονται από τους  
νόμους  και στην κοινωνική πολιτική. 
    Οι παραπάνω διαπιστώσεις  είναι  ιδιαίτερα σημαντικές καθώς  μας επιτρέπουν να  
διαμορφώσουμε  μια εικόνα για τον τρόπο  με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε  την έννοια 
της δημοκρατίας. 
 
Ατομικά Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα        

     
     Η έννοια του «πολίτη», και κατ’ επέκταση   του «ενεργού πολίτη», γεννήθηκε  στην 
αρχαία Ελλάδα στο πλαίσιο της «πόλεως». Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο πολίτης, 
άχρηστος πολίτης, ήταν  αυτός  που δεν  είχε  συμμετοχή  στα κοινά. Στον αντίποδα της 
αριστοτελικής παράδοσης η νεότερη φιλελεύθερη πολιτική παράδοση θέτει  στο 
επίκεντρο τις ελευθερίες και τα δικαιώματα του ατόμου, ενώ στην κοινωνία  της 
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παγκοσμιοποίησης η ιδιότητα  του πολίτη  αποκτά μια οικουμενική διάσταση. 
 
 
Είναι εμφανές  ότι  η σημασία που αποδίδει  μία κοινωνία στην  έννοια των ατομικών, 
πολιτικών  και  κοινωνικών  δικαιωμάτων  σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζει το επίπεδο  της 
δημοκρατίας  και το ρόλο  που το κράτος επιτελεί  στην κοινωνία.  
Για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών η ποιότητα   της δημοκρατίας  περνά μέσα 
από την ανοιχτή  και ελεύθερη κοινωνία  των πολιτών. Και ο πολίτης  που έχει  
προσωπικότητα  και έχει αξία  είναι αυτός που δεν ενδιαφέρεται  μόνο για τον εαυτό  
του αλλά ενδιαφέρεται και για τους άλλους, ενδιαφέρεται για το «εμείς». Ανήκει κάπου 
και φροντίζει για το σύνολο, στο οποίο ανήκει. Αυτό είναι  το ζητούμενο και κυρίως είναι 
το ζητούμενο των επόμενων ετών. Ανοιχτή  και ελεύθερη κοινωνία, συμμετοχή, άποψη, 
έκφραση και προσφορά. Θα πρέπει  κάθε φορά  να μην βλέπουμε και το τι εμείς  
μπορούμε να  δώσουμε στην κοινωνία. Με αυτή  την ισότιμη  σχέση σίγουρα θα πάμε 
πιο μπροστά. 
Ο  Ενεργός πολίτης, όπως τον οραματίζονται οι φορείς της κοινωνίας  των πολιτών, είναι 
ο υπεύθυνος πολίτης, που είναι ενημερωμένος, ξέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του, εκφράζει  την άποψη του   και συμμετέχει ενεργά  στην κοινωνία. 
Ο ενεργός πολίτης  είναι αυτός που είναι υπεύθυνος  απέναντι στον εαυτό του, 
ενημερώνεται για τα κοινά, προστατεύει το περιβάλλον, διεκδικεί τα δικαιώματα του  
στο δημόσιο χώρο, σέβεται τη διαφορετικότητα και ενεργεί. 
Για να είναι όμως  κάποιος ενεργός πολίτης, χρειάζεται να είναι ενημερωμένος, 
χρειάζεται να είναι καταρτισμένος, χρειάζεται να ξέρει  πού και πώς να συμμετάσχει.  
Περισσότερο από όλα όμως χρειάζεται να έχει ελεύθερη πρόσβαση  στην πληροφόρηση  
για τα θέματα που τον αφορούν.  

 
Το Καταστατικό του ηλεκτρονικού πολίτη 

 
1. Επιλογή του τρόπου επικοινωνίας – Ως πολίτης μπορώ να επιλέγω  μόνος μου με 

ποιόν τρόπο  αλληλεπιδρώ με την Δημόσια Διοίκηση.  
 
 

2.  Διαφανής Δημόσιας Τομέας – Ως πολίτης, γνωρίζω εκ των προτέρων, που θα πρέπει 
να υποβάλλω μια αίτηση ώστε να ενημερωθώ ή να εξυπηρετηθώ έγκυρα  και έγκαιρα. 
Η Δημόσια  Διοίκηση εγγυάται  την υπηρεσία – μιας – στάσης και συμπεριφέρεται με 
ενιαίο και ομοιογενές πρόσωπο, χωρίς  να υπάρχουν « λάθος πόρτες» 

 
3. Ολοκληρωμένα & κατανοητά δικαιώματα και υποχρεώσεις – Ως πολίτης, γνωρίζω 

ποιες υπηρεσίες δικαιούμαι και υπό  ποιες συνθήκες. Η Δημόσια Διοίκηση 
εξασφαλίζει ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μου είναι κατανοητές και ορατές 
σε μένα ανά πάσα στιγμή και για κάθε περίπτωση. 

 
4. Εξατομικευμένη Πληροφόρηση - Ως πολίτης, έχω δικαίωμα  σε πληροφορίες  που με 

αφορούν και οι οποίες οφείλουν να είναι ολοκληρωμένες, επίκαιρες  και να έχουν 
συγκρότηση και συνέπεια. Η  προσαρμοσμένες στις δικές μου ανάγκες. 
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5. Υπηρεσίες που διευκολύνουν τη ζωή μου, είναι βολικές – Ως πολίτης, μπορώ να 
επιλέγω  να παρέχω προσωπικά δεδομένα  μόνο  την πρώτη φορά και να 
εξυπηρετούμε αξιοποιώντας τα, προορατικά, με υπευθυνότητα και προνοητικότητα. 
Διοίκηση καθιστά σαφή και ξεκάθαρα, ποια δεδομένα διατηρεί για μένα και δεν  
προβαίνει σε χρήση τους χωρίς την ρητή  συγκατάθεση μου. 

 
6. Κατανοητές και ολοκληρωμένες  διαδικασίες – Ως πολίτης  μπορώ εύκολα να μάθω 

πώς, λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση και να παρακολουθήσω την πορεία ή την 
πρόοδο μιας υπόθεσης μου. Η Δημόσια Διοίκηση  με κρατά ενήμερο για τις 
διαδικασίες που θα πρέπει να  έχω συμμετοχή μέσω της παρακολούθησης και 
ιχνηλάτης της υπόθεσης μου. 

 
7.  Εμπιστοσύνη και Αξιοπιστία – Ως πολίτης, θεωρώ δεδομένο ότι η Δημόσια Διοίκηση  

διαθέτει δυναμικό με ικανότητες  στην ηλεκτρονική  διοίκηση  και εξυπηρέτηση. Η 
Δημόσια Διοίκηση εγγυάται την ασφαλή, ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση  της 
ταυτότητας μου καθώς και την αξιόπιστη  φύλαξη ηλεκτρονικών εγγράφων. 

 
8. Διοίκηση που νοιάζεται – Ως πολίτης, μπορώ να υποβάλλω  τόσο παράπονα όσο και 

ιδέες για τη βελτίωση  των υπηρεσιών. Η Δημόσια Διοίκηση με αποζημιώνει για λάθη 
ή παραλείψεις  της και  αξιοποιεί τις ιδέες  που λαμβάνει για να βελτιώσει  τα 
προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες της. 

 
9. Λογοδοσία και συγκριτική αξιολόγηση  - Ως πολίτης, είμαι σε θέση να συγκρίνω, να 

ελέγχω και να μετράω  τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διοίκησης.  
 
10. Ενεργό συμμετοχή και Ενδυνάμωση – Ως πολίτης, προσκαλούμαι να συμμετέχω στις  

διαδικασίες  λήψης  αποφάσεων, προωθώντας έτσι  τα   συμφέροντά μου και  τα 
θέματα  που με ενδιαφέρουν ή με απασχολούν.  

 
     Τύπος του πολίτη που έχει  αναπτυχθεί στην Ελλάδα,   κάνοντας μια αναδρομή στο 
ιστορικό παρελθόν και εστιάζοντας στους  συσχετισμούς  του παρόντος με το παρελθόν. 
 
Ιδιότητα του Πολίτη: Ιστορική αναδρομή  

 
Το  καλύτερο πλαίσιο που ως τώρα έχει βρεθεί για μια ζωή ανταποκρινόμενη σε κάποιες 
βασικές ανθρώπινες  ανάγκες, είναι η πολιτική κοινότητα και μάλιστα, η δημοκρατικά 
οργανωμένη κοινότητα.  Μέσα σε αυτό όχι μόνο  μπορούμε να επιδιώκουμε να είμαστε 
πολίτες. Δηλαδή μέλη ελεύθερα και πλήρως  αφοσιωμένα που λαμβάνουν από κοινού 
αποφάσεις. Το να δραστηριοποιούμαστε πολιτικά  καθορίζοντας  συλλογικά  την κοινή 
μας μοίρα, μας εξασφαλίζει μια καλύτερη ζωή. 
Η ιδιότητα του πολίτη είναι χαρακτηριστικό της απόφασης των ανθρώπων να 
συνυπάρξουν  κοινωνίες.     
O πολίτης πέρασε από διάφορα στάδια διαμόρφωσης και σημασιοδότησης. 
Η γνωστή ρήση Τσόρτσιλ: Η δημοκρατία είναι η χειρότερη μορφή διακυβέρνησης με 
εξαίρεση όλες τις άλλες, δηλαδή είναι, με συγκριτικούς όρους, η καλύτερη που 
μπόρεσαν να κατορθώσουν οι άνθρωποι. 
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Εξακολουθεί να περνά και να αναδιαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές 
συνθήκες. Στον δυτικό κόσμο, τα βασίλεια έδωσαν τη θέση τους σε γεωγραφικά 
καθορισμένα κράτη, ο σχηματισμός του έθνους κράτους έφερε τη σταδιακή εξαφάνιση 
της διάκρισης ανάμεσα στην εθνική ταυτότητα  και στην ιδιότητα του πολίτη, διάκριση 
που επικρατούσε από τη  ρωμαϊκή εποχή. Από τα μέσα όμως του 18ου αιώνα οι διαφορές 
στην έννοια ανάμεσα στην εθνική  ιδιότητα και στην  έννοια του πολίτη σταδιακά 
εξαφανίζονται.  
Με τη Γαλλική Επανάσταση  Δίδεται στα έθνη το δικαίωμα του πολίτικου  τους 
αυτοπροσδιορισμού και η έννοια του ταυτίζει  την εθνική ιδιότητα του πολίτη. 
Αν το  ρομαντικό  συνέδεσε την ιδιότητα του πολίτη με την εθνική ταυτότητα, το 1873 
στην Αγγλία συνδέεται άμεσα με την κοινωνική τάξη. 
Η σύλληψη αυτή του Marshall εμπεριέχει την αποδοχή μιας θεμελιακής ισότητας  
συνυφασμένης με το νόημα  της ιδιότητας του πολίτη. Η εκπαίδευση είναι ο κύριος 
δρόμος μέσω του οποίου  μπορεί να επιτευχθεί, αφού έτσι οι πολίτες θα μάθουν 
ουσιαστικά την σημασία της έννοιας και θα εκτιμήσουν  την πορεία της εξέλιξης τους. 
Εξελικτικά την έννοια  της ιδιότητας του πολίτη, έχει υπαγορεύσει τη διάκριση  της σε 
τρία συστατικά στοιχεία που τη συγκροτούν: ατομικό, πολιτικό και κοινωνικό. 
ο ατομικό στοιχείο περιλαμβάνει όλα εκείνα τα δικαιώματα που χαρακτηρίζουν την 
ελευθερία του ατόμου, προσωπική ελευθερία, ελευθερία έκφρασης, σκέψης και πίστης, 
ιδιοκτησία, ελεύθερη σύναψη συμβάσεων και απονομή δικαιοσύνης. 
Το πολιτικό στοιχείο, αναφέρεται στην άσκηση πολιτικής δύναμης, στο δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το οποίο θεσμικά εκφράζεται  με το κοινοβούλιο και τα όργανα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Το κοινωνικό στοιχείο, τέλος, περιλαμβάνει όλο το φάσμα  των δικαιωμάτων που 
αφορούν στην οικονομική ευημερία και ασφάλεια, στην πλήρη συμμετοχή στην 
κοινωνική κληρονομιά, εν ολίγης, στο δικαίωμα να ζει κανείς τη ζωή ενός πολιτισμένου 
όντος. 
 
 
 
Η  Ιδιότυπη έννοια του πολίτη στην Ελλάδα 

 
Ως κοινωνία με ιδιαίτερη ιστορική πορεία, καθυστερημένη εκβιομηχάνιση και κατά 
συνέπεια σχετική αδυναμία ομαλής λειτουργίας κοινωνίας πολιτών, η ελληνική 
κοινωνία εξακολουθεί να διατηρεί έναν ιδιαίτερο δυϊκό χαρακτήρα. Βασικές όψεις είναι 
δύο κουλτούρες, αντίθετες  και ανταγωνιστικές μεταξύ τους, με τη μία να χαρακτηρίζεται 
από αγκίστρωση σε παραδόσεις   και την άλλη να έχει ευρύτερο «εκσυγχρονισμό», 
εξωστρεφή προσανατολισμό.  
 

• Ένα σύνδρομο πολιτισμικής κατωτερότητας απέναντι στο δυτικό κόσμο. 
• Μια διάχυτη και υπερβολική, αλλά και εύθραυστη αίσθηση εθνικού 

εθνικισμού. 
• Μια ιδιαίτερη αντίληψη  για τη δημοκρατία και την ιδιότητα του πολίτη. Στο 

κράτος αποδίδεται κυρίαρχος ρόλος ενώ τα πολιτικά και τα αστικά δικαιώματα 
εκπηγάζουν από αυτό και δεν ενυπάρχουν στα άτομα. 

• Την χαρακτηρίζει ακόμα τοπικισμός, επαρχιωτισμός και λανθάνων 
αυταρχισμός. Η κουλτούρα της άλλης κατεύθυνσης, ταυτίζονται με 
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δραστηριότητες πολιτισμικές, οικονομικές και πολιτικές  συνδεδεμένες με το 
διεθνές σύστημα. 

• Κοσμικότητα και εξωστρέφεια στον προσανατολισμό της. 
• Εμπνέεται από τα έθνη της βιομηχανικής Δύσης. 
• Πρόκειται για κουλτούρα με μεταρρυθμιστές, «εκσυγχρονιστικές» τάσεις.                                                                                                                                                 

 
Το παράδοξο της σύγχρονης  Ελλάδας, το οποίο συνιστάται στην αντίθεση  των  
δυνατοτήτων της  προς τα πραγματικά της επιτεύγματα είναι ένα γεγονός γενικά 
παραδεκτό.  
Ενώ τα δείγματα προόδου που χαρακτήριζαν την πρώτη μεταπολεμική περίοδο 
οδηγούσαν σε μια αισιόδοξη προοπτική, αντιθέτως οι τελευταίες δεκαετίες την βρίσκουν 
να χάνει διαρκώς σε πολλούς τομείς. 
H πιο σημαντική αδυναμία ήταν το αντικομουνιστικό κράτος   στη μετεμφυλιακή Ελλάδα. 
Επιπλέον η επιμεριστική λογική κατανομής κοινωνικών και οικονομικών οφελών, που 
εξυπηρετούσε το κράτος στην ικανοποίηση  αιτημάτων πολλών επιμέρους ομάδων. 
       Στην περίοδο της μεταπολίτευσης επιχειρήθηκε η αποχουντοποίηση ενός κράτους 
πολιτών που κουβαλούσαν έντονα το διάστιχο τους χαρακτήρα και επιδιώχθηκε η 
εδραίωση και παγίωση της δημοκρατίας. 
         Εγκαινιάστηκε και σταθεροποιήθηκε η ισχύς της μαζικής κομματικής οργάνωσης και 
οι κομματικοί οπαδοί άσκησαν άτεγκτα τη λογική της προνομιακής και αποκλειστικής 
πρόσβασης σε πόρους δημιουργώντας ένα   νέο « μεσοεπίπεδο »  πελατειακών 
συναλλαγών. 
       Τα αποτελέσματα ήταν μια νέα επιβάρυνση του δημόσιου τομέα, και πάλι με άτομα 
επιλεγμένα με μη αξιοκρατικά κριτήρια και πελατειακή λογική και η καλλιέργεια μιας 
ανάλογης νοοτροπίας και συμπεριφοράς του κομματικού ημέτερου. 
       Αυξήθηκε η διαφθορά  και η αδράνεια του δημόσιου τομέα, μειώθηκε η  δυνατότητα 
της κοινωνίας πολιτών, μειώθηκε το κύρος νέων πολιτικών. Πάνω απ’ όλα όμως 
υποβίβασε την ποιότητα της δημοκρατίας και το κύρος του κράτους.  
       Η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία σε κοινωνικό επίπεδο εξασφάλισε μεγάλη ελευθερία 
στην ελληνική κοινωνία, ενδεχομένως και άνευ μέτρου. Έχει αποτύχει όμως στο να 
Δημιουργήσει έναν πολίτη που να επιδιώκει την ευνομία, να συμπεριφέρεται και να 
συνυπάρχει με σεβασμό στον καθημερινό βίο.  
       Για  να επιτευχθεί αυτό θα έπρεπε να είναι σαφώς  αντιληπτό ότι αποτελεί σύνολο 
δικαιωμάτων που  συνοδεύονται  και από υποχρεώσεις. Οι Έλληνες δεν φαίνεται να 
έχουν απαλλαχθεί, αλλά και ούτε να  επιδιώκουν  συνειδητά να απαλλαχθούν από τις 
πελατειακές συμπεριφορές του παρελθόντος. 
        Όσον αφορά στη νέα πραγματικότητα της μετατροπής  της Ελλάδας  σε χώρα 
υποδοχής, η Ελλάδα  αντιμετωπίζει  την πρόκληση  της μετανάστευσης σαν ένα έθνος-
κράτος. 
        Μένει να αναρωτηθούμε αν οι κάτοικοι  αυτού του τόπου, θα αποκτούσαν πολιτική 
συμπεριφορά, αν αποκτούσαν εμπιστοσύνη στο  κράτος και τους θεσμούς του. Και αν 
βέβαια το κράτος μπορούσε να εμπνεύσει αυτήν την εμπιστοσύνη.              
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Ηλεκτρονική ψηφοφορία 

 
      Ο θεσμός των εκλογών, καθώς και η δυνατότητα κάθε πολίτη να εκφράζει ελεύθερα 
τη γνώμη του, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Ένας 
από τους λόγους είναι η δυσκολία φυσικής παρουσίας του κάθε προσώπου στον τόπο 
της ψηφοφορίας τη χρονική στιγμή διενέργειας των εκλογικών διαδικασιών. 
      Κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στην άμβλυνση του συγκεκριμένου προβλήματος και στην αυτοματοποίηση 
της εκλογικής διαδικασίας και να συμβάλουν στον μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό των 
κοινωνιών. 
      Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν προς όφελος της 
δημοκρατίας, διότι η νέα τεχνολογία θα διευκόλυνε τη μαζική κινητοποίηση των 
πολιτών. Επίσης, υποστηρίζεται ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να συμβάλει προς την 
κατεύθυνση της μαζικότερης έκφρασης γνώμης για διάφορα ζητήματα από τους πολίτες.  
 
Η ψήφος, δηλαδή, θα μπορούσε να είναι πιο σύνθετη, να δίνει απαντήσεις σε 
γενικότερα θέματα και όχι να περιορίζεται στην απλή επιλογή ενός εκ των κομμάτων στις 
εθνικές εκλογές. Έτσι οι δυνατότητες της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εκτός από τις 
εκλογικές διαδικασίες μπορούν να αξιοποιηθούν από συνδικαλιστικούς φορείς και 
εταιρίες για την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων ή τη διενέργεια δημοσκοπήσεων.  
 
 Ιστορική αναδρομή 

 
      Το 1896 ο Thomas Edison έλαβε το αμερικάνικο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 90646 για μια 
ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας.  
     Στο ΜΙΤ οι εκλογές σπουδαστών πραγματοποιούνται και με ηλεκτρονικό και με τον 
παραδοσιακό τρόπο κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών περιόδων.  
      Το βασισμένο σε υπολογιστή σύστημα ψηφοφορίας «Pericles»  αναπτύχθηκε από τον 
Paul Kirby. Eίναι ένα σύστημα βασισμένο σε C, το οποίο τρέχει πάνω σε Mosaic. Παρά τα 
οποία μειονεκτήματα που έχουν αναφερθεί, το Pericles είναι ένα πολύ καλό σύστημα 
και λειτουργεί εξαιρετικά καλά για τον τύπο εκλογών για τον οποίο σχεδιάστηκε. 
      Έως σήμερα έχουν διεξαχθεί αρκετές εκλογές μέσω διαδικτύου αν και οι 
περισσότερες από αυτές είχαν επίσημο χαρακτήρα. Παραδείγματα αποτελούν οι εκλογές 
της παράταξης των Δημοκρατικών στην πολιτεία της Αριζόνας στις Η.Π.Α. τον Μάρτιο του 
2000, η αποστολή μέσω διαδικτύου, των ψήφων  του στρατιωτικού προσωπικού εντός 
και εκτός των Η.Π.Α. στις Προεδρικές εκλογές του 2000, οι εκλογές των Ρεπουμπλικάνων 
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στην πολιτεία της Α\λάσκας τον Ιανουάριο 2000, οι τοπικές και δημοτικές  στη Μεγάλη 
Βρετανία το Μάιο 2002.  
Στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος προώθησε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας, που είναι γνωστό ως e-Vote.  
 
 
 
 
 
       Το e-Vote, την εκπόνηση του οποίου ανέλαβε η ελληνική εταιρία Quality & 
Reliability,  πρόσφερε στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δυνατότητα συμμετοχής 
στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και χάραξης της δημόσιας πολιτικής των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
       Η Ελληνική δημοκρατία δημιούργησε μία ιστοσελίδα, η οποία περιείχε διαφόρων 
ειδών ερωτήσεις ομαδοποιημένες σε δώδεκα ερωτηματολόγια.  
     Προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ευρωπαϊκή ένωση όπως η 
μετανάστευση, τα ναρκωτικά και η μόλυνση του περιβάλλοντος.  Έτσι, ο κάθε ευρωπαίος 
πολίτης μπορούσε να ψηφίσει από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούνιο του 2003 για 
οποιοδήποτε θέμα τον ενδιέφερε με απλό και γρήγορο τρόπο. 
       Στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία όλοι οι πολίτες μπορούσαν και όφειλαν να 
συμμετέχουν ενεργά στην διοίκηση και στην διακυβέρνηση της Πολιτείας. Το μοντέλο 
αυτό την άμεσης δημοκρατίας παύει να είναι αποτελεσματικό όταν αυξάνεται το πλήθος 
των πολιτών, επιβάλλοντας έτσι την μετάβαση στο σύγχρονο μοντέλο της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, στο οποίο η συμμετοχή του πολίτη στα κοινά 
επιτυγχάνεται μέσω αντιπροσώπων. 
      Οι εκλογές, τα δημοψηφίσματα και οι δημοσκοπήσεις είναι, ταυτόχρονα, κρίσιμες 
λειτουργίες αλλά και εργαλεία για τη σωστή λειτουργία μιας σύγχρονης δημοκρατίας. 
      Τα συστήματα ψηφοφορίας αποτελούσαν συνήθως αντικείμενο ενδιαφέροντος 
κυρίως των πολιτικών και των υπηρεσιακών στελεχών των επιφορτισμένων με την 
ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών. 
      Οι δυνατότητες και οι περιορισμοί των συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έχουν 
έρθει στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή 
κοινότητα είναι αν θα πρέπει να αναπτυχθούν πιο αξιόπιστα, φιλικότερα προς τον 
χρήστη και λιγότερο δαπανηρά συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ποιες είναι οι 
κύριες απαιτήσεις απ’ αυτά που απορρέουν από νομικές και συνταγματικές ρυθμίσεις 
και που πρέπει να πληρούνται και ως αυτά τα συστήματα μπορούν να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές. 
      Η συζήτηση για τα θέματα αυτά συνεχίζεται και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Τα 
συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατατάσσονται, από λειτουργική άποψη, σε τρεις 
γενικές κατηγορίες, ανάλογα με το που βρίσκεται η «ηλεκτρονική κάλπη» που θα δεχθεί 
την «ηλεκτρονική ψήφο».  
     Τα ηλεκτρονικά συστήματα στα οποία ο ψηφοφόρος ψηφίζει σε υπολογιστές 
εγκατεστημένους στα «παραδοσιακά» εκλογικά κέντρα,  
     Τα συστήματα στα οποία ο ψηφοφόρος ψηφίζει σε υπολογιστές εγκατεστημένους στα 
παραδοσιακά «περίπτερα» (info-kiosks),   
     Και στα συστήματα στα οποία ο ψηφοφόρος ψηφίζει σε υπολογιστές 
εγκατεστημένους οπουδήποτε, αρκεί να είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.  
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       Η ψηφοφορία σε παραδοσιακά εκλογικά κέντρα με ειδικό εξοπλισμό φαίνεται ότι 
είναι περισσότερο εύχρηστη και αποτελεσματικότερη από τα  παραδοσιακά 
χειροφραφικά συστήματα ψηφοφορίας, επειδή αφενός οι ψηφοφόροι μπορούν να 
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε τμήμα, ανεξάρτητα, για 
παράδειγμα, της ενδεχόμενης διαφοράς μεταξύ του τόπου διαμονής τους και της 
εκλογικής τους περιφέρειας και, αφετέρου, η καταμέτρηση γίνεται γρήγορα και έγκυρα. 
       Στα συστήματα ψηφοφορίας σε ειδικά περίπτερα, οι μηχανές ψηφοφορίας μπορούν 
να βρίσκονται σε χώρους εκτός των παραδοσιακών εκλογικών τμημάτων. 
        Η συμμετοχή των πολιτών είναι από τα πλέον σημαντικά ζητούμενα ενός 
δημοκρατικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια, στις περισσότερες σύγχρονες 
δημοκρατίες, ο αριθμός των πολιτών που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία 
ελαττώνεται κάθε χρόνο.  
        Οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες μέσω Διαδικτύου θεωρούνται ότι διευκολύνουν τη 
διαδικασία της εκλογής για τον μέσο πολίτη, αυξάνοντας έτσι τη συμμετοχή. Στην αρχή, 
η ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω Διαδικτύου θεωρήθηκε μια ακόμη εφαρμογή του 
Διαδικτύου, παρόμοια με αυτές του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. 
        Η προσέγγιση όμως αυτή δεν είναι καθόλου σωστή, αφού τα συστήματα 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω Διαδικτύου πρέπει να ικανοποιούν υψηλές 
προδιαγραφές ασφάλειας και ιδιωτικότητας κ.λπ. Έτσι, η ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω 
Διαδικτύου είναι πολύ πιο απαιτητική, από άποψη προδιαγραφών, από τις συνήθεις 
εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου ή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
        Όλοι οι κίνδυνοι και οι αδυναμίες που σχετίζονται με τα συστήματα ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ήδη υπάρχουσα και την 
αναπτυσσόμενη τεχνολογία είναι συζητήσιμο. Δεν θα ήταν δίκαιο να απαιτεί κανείς ένα 
σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας να είναι περισσότερο ασφαλές από το 
χειρογραφικό του ισοδύναμο.  
       Η τελική απόφαση για τη χρήση ή μη μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας θα πρέπει να 
συνυπολογιστεί τόσο με τους ενδεχόμενους κινδύνους, όσο και τα αναμενόμενα οφέλη. 
         Αν και η ψηφοφορία μέσω Διαδικτύου αναμφίβολα δίνει στους ψηφοφόρους 
άνεση και ευκολία προσβασιμότητας, επιτρέποντάς τους να ψηφίζουν από οποιοδήποτε 
σημείο υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αυτός ο τρόπος ψηφοφορίας παρουσιάζει και 
σημαντικά προβλήματα ασφάλειας και εγείρει κοινωνικά ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε τεχνολογικό, οργανωτικό, επιχειρησιακό αλλά και 
πολιτικό επίπεδο.    
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Μορφές ψηφοφορίας 

 
      Απομακρυσμένη ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι ο προτιμημένος όρος για την 
ψηφοφορία που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα από οποιαδήποτε θέση. Αυτό 
θα μπορούσε να συμπεριλάβει τη χρήση Διαδικτύου, μηνυμάτων κειμένου από κινητά 
τηλέφωνα, διαλογικής ψηφιακής τηλεόρασης και άλλων τεχνολογικών μέσων. 
      Τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατατάσσονται, από λειτουργική άποψη, 
σε δύο γενικές κατηγορίες ανάλογα με το που βρίσκεται η ηλεκτρονική κάλπη που  θα 
δεχτεί την ηλεκτρονική ψήφο. Διακρίνονται λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία σε 
εκλογικά σημεία και ηλεκτρονική ψηφοφορία σε ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω 
Διαδικτύου. Είναι ευνόητο ότι κάθε κατηγορία αντιμετωπίζει διαφορετικούς κινδύνους 
και έχει διαφορετικές δυνατότητες και περιορισμούς, τόσο σε τεχνικό, όσο και σε 
λειτουργικό, αλλά και κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. 
 
Προβλήματα 

 
      Οι περιορισμοί της τρέχουσας τεχνολογίας καθιστούν πολύ δύσκολη την υλοποίηση 
ενός πρακτικού συστήματος που είναι ασφαλές, αξιόπιστο, ιδιωτικό και επαληθεύσιμο. 
Παρακάτω περιγράφονται τα κύρια προβλήματα και απειλές που έχει να ανταπεξέλθει 
ένα σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και γίνεται μια προσπάθεια να προταθούν 
απίθανες λύσεις για την αντιμετώπισης τους. 
 
 Αύξηση ψηφιακής διαίρεσης: 
        Η ηλεκτρονική ψηφοφορία ως μια εφαρμογή της ηλεκτρονικής δημοκρατίας πρέπει 
επομένως να υπερνικήσει τι όποιες ψηφιακές   ανισότητες υπάρχουν και να δώσει τη 
δυνατότητα στο σύνολο να                                                  συμμετέχουν στις δημοκρατικές 
διαδικασίες χωρίς αποκλεισμούς. 
 
Ανάγκη  αυθεντικοποίησης:  
       Οι τρείς βασικοί μέθοδοι που προτείνονται για να διασφαλιστεί ότι οι ψηφοφόροι 
είναι πραγματικά αυτοί που υποστηρίζουν ότι είναι, περιγράφονται ακολούθως: 
 
 
      Α. Κωδικοί πρόσβασης / κωδικοί PIN: 
      Επαλήθευση ταυτότητας με κωδικούς πρόσβασης. Πρέπει  να είναι αρκετά μεγάλοι 
σε μήκος έτσι ώστε να είναι δύσκολο να ‘σπάσει’  αλλά και ταυτόχρονα να είναι και  
εύκολος για να τον θυμάται ο χρήστης. Φαινομενικά οι δύο αυτές απαιτήσεις 
αντιτίθενται μεταξύ τους.    
 
      Β. Έξυπνες κάρτες: 
      Οι έξυπνες κάρτες είναι μια δαπανηρή τεχνολογία και για να είναι χρησιμοποιήσιμες 
οι ψηφοφόροι πρέπει να έχουν έναν συμβατό αναγνώστη έξυπνων καρτών συνδεδεμένο 
με τον υπολογιστή τους. Είναι ένα επιπλέον κόστος και δημιουργεί μια απέραντη 
πολυπλοκότητα δεδομένου ότι οι αναγνώστες πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με κάθε 
συμβατό υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα κ.τ.λ.  
      Τέλος οι έξυπνες κάρτες δεν επικυρώνουν τους ψηφοφόρους, αποδεικνύουν μόνο ότι 
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η κάρτα είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή, ως αποτέλεσμα να επικυρώνουν μόνο 
τον υπολογιστή, ενώ οποιοσδήποτε μπορούσε να έχει τοποθετήσει την κάρτα.       
          
         Γ. Βιομετρική:  
        Η βιομετρική αποτελείται από τις ψηφιακές αντιπροσωπεύσεις των μοναδικών 
φυσικών πτυχών της ανθρώπινης ανατομίας, όπως ο αμφιβληστροειδής χιτώνας, τα 
δακτυλικά ή τα φωνητικά αποτυπώματα, το σχήμα του προσώπου  και άλλα. Το 
πρόβλημα είναι πως θα παραχθεί μια βάση δεδομένων με όλα τα δακτυλικά 
αποτυπώματα και θα συνδεθούν ακριβώς με τις σωστές προσωπικές πληροφορίες. Θα 
προκύψουν σημαντικά ζητήματα ιδιωτικότητας, αλλά η πλέον πιθανή λύση σε τέτοιους 
φόβους θα εγγυόταν τη χρήση της βάσης δεδομένων μόνο για τις εκλογές, αν και κάτι 
τέτοιο θα οδηγούσε σε μαζική αύξηση του κόστους της και μείωση της χρησιμότητάς της.  
       Για να χρησιμοποιηθεί η βιομετρική τεχνολογία σε μια εκλογική διαδικασία πρέπει 
κάθε ψηφοφόρος να εξοπλιστεί με αναγνώστες δακτυλικών αποτυπωμάτων και το 
απαραίτητο λογισμικό, όπως και στην περίπτωση των έξυπνων καρτών.  
 
 
      Ακόμα και αν γίνει εφικτή η παραγωγή της βάσης δεδομένων και η αγορά 
κατάλληλων αναγνωστών στους ψηφοφόρους χωρίς αποκλεισμό, αντιμετωπίζεται ένα 
θεμελιώδες πρόβλημα. Αντίθετα από τους κωδικούς  πρόσβασης δεν είναι δυνατή η 
έκδοση νέων δακτυλικών αποτυπωμάτων ή αμφιβληστροειδών του ματιού. 
      Έτσι εάν υπάρχει οποιοσδήποτε υπαινιγμός ότι η βάση δεδομένων των βιομετρικών 
αποτυπωμάτων  έχει εκτεθεί γίνεται άχρηστη για μελλοντικές εκλογές.  
 
Συμπεράσματα 

    
       Η ηλεκτρονική ψηφοφορία έχει αναγνωριστεί ως εργαλείο και όχι ως μέσο για να 
ενισχυθεί ή αναζωογονηθεί η δημοκρατία. Επιτρέποντας στους πολίτες να ψηφίσουν με 
πιο εύκολους τρόπους, όπως από το σπίτι με το διαδίκτυο ή με ένα κινητό τηλέφωνο, 
λαμβάνετε γνώση πολυάσχολων ζωών των ανθρώπων και επίσης της επιθυμίας για 
ευκολία όταν έρχεται η ώρα για ψηφοφορία. Είναι σίγουρο πως η νέα τεχνολογία δίνει 
την ευκαιρία στη μαζική έκφραση γνώμης και στον επηρεασμό των πολιτικών 
πραγμάτων μιας χώρας από τον καθένα, αλλά η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν είναι τόσο 
απλή όσο φαίνεται επιφανειακά. 
       Όπως δηλώνεται υπάρχουν πολλά τεχνικά και πολιτικά θέματα στο να εφαρμοστεί 
κατάλληλα. Η ασφάλεια και η μυστικότητα είναι δύο από τα κύρια ζητήματα που 
προκύπτουν. Για να οδηγηθούν οι άνθρωποι να ψηφίσουν online είναι σημαντικό να 
αποκτηθεί η εμπιστοσύνη τους πάνω στην αξιοπιστία του συστήματος ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας.  
        Το κατά πόσο όλοι οι κίνδυνοι και οι αδυναμίες που σχετίζονται με τα συστήματα 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ήδη υπάρχουσα και την 
αναπτυσσόμενη τεχνολογία είναι συζητήσιμο. Άλλωστε, δεν θα ήταν δίκαιο να απαιτεί 
κανείς ένα σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας να είναι περισσότερο ασφαλές από το 
χειρογραφικό του ισοδύναμο. Είναι γνωστό ότι το τρέχον εκλογικό σύστημα δεν είναι 
απρόσβλητο στην απάτη και είναι πιθανό να γίνουν πολλές βελτιώσεις στην ασφάλεια 
με τη χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.       
Παρόλα αυτά. Αν σήμερα τα άτομα βασίζονται να καταθέσουν χρήματα σε μια τράπεζα 
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μέσω Διαδικτύου, δεν υπάρχει λόγος να τους αποτρέπει να ψηφίζουνε μέσω Διαδικτύου. 
 Είναι λοιπόν, καθαρά θέμα χρόνου πριν η τεχνολογία αλλάξει τον τρόπο συμμετοχής στα 
κοινά, διαμόρφωσης των πολιτικών απόψεων των πολιτών και εκλογής των 
αντιπροσώπων τους και τελικά τον τρόπο που βιώνει ο κάθε άνθρωπος τη δημοκρατία. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 
     Η δραματική εισχώρηση της τεχνολογίας σε κάθε φάση της ζωής του ανθρώπου έχει 
επιφέρει μια τρομακτική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αυτός εργάζεται, 
ενημερώνεται, επικοινωνεί και διασκεδάζει. 
     Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή  πληροφοριών και 
υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, τηλεφώνου, κέντρων εξυπηρέτησης, ασύρματων 
συσκευών , 
ή άλλων συστημάτων επικοινωνίας, βελτιώνοντας έτσι τις υπάρχουσες συνθήκες που 
συνήθως απαιτούν γραφειοκρατικές 
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και δυσκίνητες διαδικασίες και δαπάνη χρόνου και χρήματος. 
      Ο όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή αλλιώς e-government συναντάται ως “η χρήση 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την απλοποίηση και βελτίωση των 
κυβερνητικών διαδικασιών και την ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών 
επικοινωνιών της κυβέρνησης”. 
      Η πιο κοινή εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι σαφώς να δοθεί η 
δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες.  
 
      Οι κυβερνήσεις παράγουν τεραστίους όγκους πληροφοριών , οι οποίες παρέχονται 
όλο και περισσότερο  μέσο του διαδικτύου  και άλλων ηλεκτρονικών μέσων, υπάρχουν 
αρκετοί κυβερνητική  ιστόχωροι  και διαδικτυακές  πύλες μέσω των οποίων οι πολίτες 
μπορούν να βρουν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν . 
 
Χρήση τεχνολογίας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
 
Οι εφαρμογές της τεχνολογίας στις κυβερνητικές υπηρεσίες μπορούν να διαιρεθούν σε 
τρεις κατηγορίες: 
 
• Πρόσβαση στις πληροφορίες 
Η πιο κοινή εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι σαφώς να δοθεί η δυνατότητα 
στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες.  
    Οι κυβερνήσεις παράγουν τεράστιους όγκους πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται όλο 
και περισσότερο μέσω του Διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.  
Υπάρχουν αρκετοί κυβερνητικοί ιστοχώροι και διαδικτυακές πύλες μέσω των οποίων οι 
πολίτες μπορούν να βρουν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν.  
      
• Υπηρεσίες συναλλαγής 
        Οι πολίτες χρησιμοποιούν επίσης τους κυβερνητικούς ιστοχώρους για πλήρεις 
συναλλαγές. Έτσι αποφεύγεται η πολύωρη αναμονή στους διάφορους οργανισμούς και 
υπουργεία και απλοποιούνται κατά πολύ μεγάλο βαθμό οι συναλλαγές με τις υπηρεσίες 
του δημοσίου. 
       Σήμερα, έχει επιτευχθεί σημαντικός βαθμός “ηλεκτρονικοποίησης” των υπηρεσιών 
φορολόγησης και του ασφαλιστικού τομέα (π.χ. ΙΚΑ) ενώ σημαντικό μέρος των 
υπηρεσιών των τραπεζών παρέχονται ηλεκτρονικά.  
          Είναι ενδεικτικό ότι στις μέρες μας παρέχονται ή είναι σε φάση ολοκλήρωσης πάνω 
από 60 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η ηλεκτρονική εφορία, συστήματα 
αδειοδότησης βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, ηλεκτρονική πολεοδομία, 
ηλεκτρονικό 
δημοτολόγιο, ηλεκτρονικά ποινικά μητρώα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες οχημάτων, 
ηλεκτρονικές προμήθειες κ.α. Με το χρόνο οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες σε πραγματικό 
χρόνο υπηρεσίες προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, θα αυξηθούν ραγδαία. 
Ο στόχος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι να μετακινούνται ηλεκτρονικά τα 
έγγραφα και όχι ο πολίτης και ο επιχειρηματίας, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια τεχνικά 
ζητήματα, για παράδειγμα η ασφάλεια δικτύων, που προκαλούν κρίσιμα κοινωνικά 
ζητήματα, όπως η εμπιστοσύνη και η διασφάλιση της ιδιωτικότητας. 
 
• Συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 
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      Ίσως η πιο αμφισβητούμενη και βεβαίως η λιγότερο αναπτυγμένη εφαρμογή της 
τεχνολογίας στην διακυβέρνηση είναι η άμεση συμμετοχή των πολιτών στη λήψη 
κυβερνητικών αποφάσεων.  
      Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι ίσως η πιο γνωστή εφαρμογή σε αυτήν την περιοχή. 
Μια επίσης διαδεδομένη εφαρμογή είναι η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους 
κυβερνητικούς αξιωματούχους. 
        Όμως αν και στέλνονται εκατομμύρια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε 
έτος, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το αντίκτυπο τους στη λήψη αποφάσεων. 
       Εντούτοις πρέπει να τονιστεί ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν περιορίζεται απλά 
στην εφαρμογή της τεχνολογίας για να γίνει μια διακυβέρνηση καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
τεχνοκρατικό πρόβλημα. Είναι ένα πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί 
ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό και ριζική αλλαγή τρόπου σκέψης και 
ενεργειών της ίδιας της κυβέρνησης. 

 
 
 
Οφέλη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

 
1) Πιο αποτελεσματική και εύκολη επικοινωνία με την κυβέρνηση 

 
2) Συνεχείς πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις πληροφορίες.                                       
Παροχή υπηρεσιών 24 ώρες την ημέρα την εβδομάδα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να 
είναι σε θέση να αναζητήσουν πληροφορίες και να διεκπεραιώσουν  τις 
συναλλαγές τους πέρα από τις ώρες γραφείου.  
 
3) Εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις πληροφορίες.                                                  

  
• Ποιότητα υπηρεσιών   
• Αυξημένα επίπεδα παροχής υπηρεσιών. 
• Πιο γρήγορες συναλλαγές με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επειδή οι 

διαφορετικοί κυβερνητικοί οργανισμοί θα είναι σε θέση να επικοινωνούν 
αποτελεσματικότερα ο ένας τον άλλον. 

• Πιο ακριβής συλλογή πληροφοριών.   
 

4)Οικονομικά οφέλη  
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• Μείωση του κόστους συναλλαγής. 
• Μείωση κόστους αποθήκευσης.  

 
5)Πολιτικά οφέλη 

 
• Βελτίωση της ποιότητας της πολιτικής και των διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων. 
• Ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των πολιτών και του κράτους. 
• Ενίσχυση των δημοκρατών διαδικασιών και θεσμών. 
 

6)Ευρύτερα οφέλη 
• Ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες  εξελίξεις. 
• Μπορεί να αναζωογονήσει την ανάπτυξη της νέας  οικονομίας.  

 
 
Ανασταλτικοί παράγοντες 

 
       Υπάρχουν διάφοροι ανασταλτικοί παράγοντες και εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών 
και πληροφοριών μέσω Διαδικτύου και γενικά στην υποστήριξη των λειτουργιών της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα οποία και αναλύονται ακολούθως. 
      Τεχνολογία. Για παράδειγμα, ασυμβατότητα φυλλομετρητή, ανάγκη για εγκατάσταση 
κάποιων εργαλείων, για να υπάρξει πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις πληροφορίες. 
      Ευχρηστία. Για παράδειγμα, πάρα πολλές εικόνες που καθιστούν τις ιστοσελίδες 
αργές να φορτώσουν, ατελέσφορα εργαλεία αναζήτησης, φτωχή δομή πληροφοριών, 
πολυπλοκότητα της δομής της ιστοσελίδας, μη φιλική ορολογία και ακατάλληλη 
ομαδοποίηση υπηρεσιών. 
     Έλλειψη δεξιοτήτων / μόρφωσης. Ο παράγοντας φόβου προς την τεχνολογία, η 
πολυπλοκότητα εύρεσης των πληροφοριών, η έλλειψη κατανόησης του τι είναι 
διαθέσιμου, η αβεβαιότητα για το κόστος των χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών  
      Ασφάλεια και μυστικότητα. Φόβος ότι η κυβέρνηση μπορεί να 
“κατασκοπεύει” ή να καταγράφει πληροφορίες για το χρήστη, φόβος για ανεπιθύμητη 
ηλεκτρονική αλληλογραφία  
      Έλλειψη υποδομών. Αργή ή αναξιόπιστη σύνδεση με το Διαδίκτυο, υψηλό κόστος 
σύνδεσης με το Διαδίκτυο, υψηλό κόστος αγοράς υπολογιστή και άλλων τεχνολογικών 
μέσων 
      Λειτουργικά προβλήματα. Έλλειψη πόρων για υποστήριξη 24ωρης λειτουργίας, 
έλλειψη κινήτρων στο δημόσιο τομέα, απροθυμία για συνεργασία και διαμοιρασμό 
πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων οργανισμών, κακομεταχείριση ευαίσθητων 
δεδομένων, ανυπαρξία οδηγιών πολιτικής. 
      Διοικητικά προβλήματα. Έλλειψη δυνατότητας διαχείρισης και υλοποίησης μεγάλης 
κλίμακας προγραμμάτων πληροφορικής, τα οικονομικά  κόστη συχνά υπερβαίνουν τους 
αρχικούς προϋπολογισμούς τους, τα μεγάλα δημόσια έργα πληροφορικής συχνά 
εμπεριέχουν μεγάλο πολιτικό ρίσκο καθώς οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις θεωρούνται 
υπεύθυνοι για τις αποτυχίες και τη συνεπακόλουθη σπατάλη οικονομικών πόρων 
 
Διαστάσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  
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    Το χτίσιμο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 
ενσωματώνει τέσσερις βασικές διαστάσεις, οι οποίες απεικονίζουν τις λειτουργίες της 
ίδιας της διακυβέρνησης και οι οποίες σύμφωνες με τον ΟΟΣΑ είναι οι ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες, η ηλεκτρονική διαχείριση, η ηλεκτρονική δημοκρατία και το ηλεκτρονικό 
εμπόριο.  

 
1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-management ) 

 
       Οι κυβερνήσεις τοποθετούν στις ιστοσελίδες τους κυρίως πληροφορίες που 
περιλαμβάνουν περιγραφές των κυβερνητικών τμημάτων και των αξιωματούχων, 
πληροφορίες επικοινωνίας, δεδομένα οικονομικής ανάπτυξης, λεπτομέρειες των 
συνεδριάσεων, νόμους, πληροφορίες της δημόσιας ασφάλειας, ειδικές ανακοινώσεις 
πληροφορίες τουρισμού , τοποθεσίες ψηφοφορίας και τοπικές διαχρονικές 
πληροφορίες.  
 
 

2. Ηλεκτρονική Δημοκρατία (e-democracy) 
 

      Πολλές κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τους κυβερνητικούς ιστοχώρους τους ή τα 
συστήματα ηλεκτρονικού για να αυξήσουν τη δημόσια συμμετοχή στις δημόσιες 
συνεδριάσεις στέλνοντας τα στοιχεία προσεχών ημερησίων διατάξεων. 
 
 

3. Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) 
 
       Αυτή η έννοια συνδέεται με την επιχειρηματική πλευρά της αλληλεπίδραση της 
κυβέρνησης. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η ανταλλαγή χρημάτων για κυβερνητικά αγαθά 
και οι υπηρεσίες διεξάγονται μέσω του Διαδικτύου. 
 
  Το μέλλον της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

 
       Ένα νέο μοντέλο διοίκησης εξ’ ολοκλήρου βασιζόμενο στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση φαντάζει πολύ πιθανό στο απώτερο μέλλον σε πολλά κράτη. Είναι 
γεγονός ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κάνει τα πρώτα της δειλά 
βήματα και στον ελληνικό δημόσιο τομέα. 
      Υπάρχουν πολλά προβλήματα που μπορεί να σχετίζονται με την αντίδραση των 
δημόσιων υπαλλήλων στη χρήση των μεθόδων ηλεκτρονικής διοίκησης. Επιπλέον, δεν 
είναι λίγες οι κυβερνητικές πολιτικές που καταπληγούν στην εισαγωγή πληροφοριακών 
συστημάτων στις δημόσιες υπηρεσίες, τα οποία είτε έχουν πολύ μεγάλο κόστος, είτε 
είναι τεχνολογικά ξεπερασμένα.  
     Επιπλέον, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν καθιερώνεται απλά επειδή μια κυβέρνηση 
αγοράζει περισσότερους υπολογιστές και ανεβάζει έναν ιστοχώρο. Η ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση είναι μια διαδικασία που απαιτεί σχεδιασμό, συνεχή αφιέρωση πόρων 
και υψηλή πολιτική θέληση.    
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Ηλεκτρονική Δημοκρατία - Εισαγωγή 

 
     Πριν οπό 2.500 χρόνια η δημοκρατία 
από μια ιδέα γινόταν πράξη, απλή, 
καθημερινή, ουσιαστική, προνόμιο και 
υποχρέωση για τους συγκριτικά ελάχιστους 
κατοίκους της Αθήνας. Ωστόσο η άμεση 
δημοκρατία μεταβλήθηκε μέσα από τις 
ιστορικές συγκυρίες σε έμμεση, την 
αντιπροσωπευτική. 
     Χάθηκε η έννοια της αμεσότητας μέσα 
από την προσαρμογή, ίσως και να 
παραμερίστηκε, και είναι αυτός ακριβώς ο 
κρίκος που το ηλεκτρονικό δίκτυο, 
μηχανισμός ψηφοφορίας αλλά και φιλοσοφία για περισσότερη δημοκρατία φιλοδοξεί να 
αποκαταστήσει. Με τη καλή θέληση όλων αλλά κυρίως της ίδιας της εξουσίας. 
    Η αδυναμία να διατυπώνει δημόσια ο πολίτης την άποψή του για κάθε θέμα που 
θεωρεί σημαντικό, αλλά και η επιχειρούμενη ώθησή του μέσα από την παθητική 
συμμετοχή” του στα τηλεοπτικά προγράμματα είναι ίσως οι δυο περισσότερο σημαντικές 
αδυναμίες της “καθημερινής” δημοκρατίας. Απ. Δεν διατυπώνουμε τίποτα καινούργιο 
μιλώντας για την απάθεια, την απογοήτευση, τον ωχαδερφισμό, την αποστασιοποίηση 
του “μέσου πολίτη” τόσο από τις διαδικασίες με τις οποίες θα μπορούσε να επηρεάσει 
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τις εξελίξεις που τον αφορούν άμεσα όσο και από δραστηριότητες που θα επέβαιναν στο 
γενικότερο καλό της κοινωνίας.    To γεγονός ότι τόσο πολλές αποφάσεις παίρνονται επ’ 
ονόματί του χωρίς ο ίδιος να ερωτάται, χωρίς να έχει τη δυνατότητα συμφωνίας ή 
διαφωνίας, χωρίς να μπορεί να αλλάξει κάτι παρά μόνον διατυπώνοντας την 
αποδοκιμασία του στον έναν ή τον άλλο πολιτικό οργανισμό κάθε λίγα χρόνια, εξηγεί 
τόσο την αποστασιοποίησή του. Έτσι, ως σκεπτόμενοι πολίτες στον ακαδημαϊκό τομέα 
της επικοινωνίας, όσο και σε εκείνον της τεχνολογίας, αναζητήσαμε λύσεις που θα έδιναν 
διεξόδους σε αυτές τις αποκαρδιωτικές διαπιστώσεις. 
    Με άλλα λόγια στοχεύσαμε σε ένα μέσον Εκπαίδευσης Ενεργού Πολίτη που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε μια καλύτερη δημοκρατία. Μια δημοκρατία πιο ενεργών, πιο 
πληροφορημένων, εν τέλει πιο ελεύθερων πολιτών. Αυτά ήταν τα οράματά μας. “Εκείνο 
που μας απασχόλησε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ως δημοτική αρχή είναι τα ζητήματα 
ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες και τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο δήμος ή η κυβέρνηση.    Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του δικτύου θα 
είναι πολλές, αλλά γίνεται σαφές ότι με την εφαρμογή του δρομολογούνται διαδικασίες 
διαμόρφωσης συνείδησης ευθύνης στο σύνολο της κοινωνίας, μεγαλύτερης συμμετοχής 
στις διαδικασίες των κοινών, ένταση του ελέγχου των πολιτικών από τους πολίτες -
πράγμα που μπορεί και να οδηγήσει και στην εξυγίανση της πολιτικής ζωής-με τις 
αυξημένες απαιτήσεις τους. Έστω και αν η τεχνολογία προκαλεί φόβο και καχυποψία, 
τελικώς η χρήση της, ουσιαστικά ταυτίζεται με τη δημοκρατία, προσφέροντας σε κάθε 
άτομο τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων. 
    Η κοινωνική του διάσταση, είναι να αρθρώνει λόγο, να θέτει ζητήματα προς συζήτηση, 
όχι μόνο να αποτρέπει τον πολίτη από την απομόνωση αλλά αντίθετα να τον 
απεγκλωβίζει και τελικώς να τον πείθει στην ιδέα ότι πρέπει να συγκεντρώνεται σε 
δημόσιους χώρους, εκεί όπου θα είναι εγκατεστημένες οι ηλεκτρονικές ψηφοδόχοι και τα 
τερματικά. Έτσι για παράδειγμα ο πολίτης θα μπορεί καθημερινά να χρησιμοποιεί το νέο 
δίκτυο θέτοντας ζητήματα προς συζήτηση και ψηφοφορία.  
 
 
 
     H δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα ήταν και παραμένει ένα κορυφαίο πρότυπο που 
φθάνει στις μέρες μας. Το δικαίωμα στην συχνή κατάθεση γνώμης φιλοδοξεί να 
εγκαθιδρύσει το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας του. Πρόκειται για μια από τις 
πτυχές του «e-Democracy», ενός πλέγματος προηγμένων τεχνολογιών μέσω του 
διαδικτύου, που θα προσφέρει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να συμμετέχει 
συστηματικά στη λειτουργία της δημοκρατίας καταθέτοντας γνώμη, αρχικά σε μεγάλης 
κλίμακας δημοσκοπήσεις και ίσως αργότερα για την επιλογή δημοτικών αρχών ακόμη 
και κυβερνήσεων. 
     Αντιμετωπίζουμε την ηλεκτρονική δημοκρατία με δέος γιατί γνωρίζουμε ότι αποτελεί 
το προϊόν αλληλεπίδρασης της τεχνολογίας με την δράση, τη συμπεριφορά, τον πολίτη, 
τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη.  Η εμπιστοσύνη είναι αυτή που θα θεμελιώσει την 
ουσία της ηλεκτρονικής δημοκρατίας και των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Για το λόγο 
αυτό έχουμε προτείνει το θέμα αυτό στο σχολείο, οργανώσεις και στα ελληνικά πολιτικά 
γιατί μπορεί να αναδυθεί μέσα από μικρές στην αρχή κλίμακες και με τις προηγμένες 
τεχνολογίες σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο μπορεί να συμβάλει καλύτερα τόσο στην 
κατανόηση ίσως δε και στην αντιμετώπιση των δύσκολων προβλημάτων της 
ατομικότητας και των προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή μας εποχή. 
     Συγκυριακή αναγκαιότητα ή εναρμόνιση με τις τεχνολογικές υπαγορεύσεις των 
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καιρών, η ηλεκτρονική ψηφοφορία έρχεται να αποτελέσει μια εναλλακτική πρακτική στο 
δικαίωμα αλλά και στην υποχρέωση συμμετοχής στα κοινά, ως εκσυγχρονισμένη εκδοχή 
άσκησης πολιτικής. Στη σημερινή εποχή αν η «αρχαία Αγορά» είναι το διαδίκτυο, η 
«σύγχρονη Πνύκα» μπορεί ξεπηδήσει από τον κυβερνοχώρο, με γνώμονα όμως τη 
δημιουργία ενεργών και πολιτικοποιημένων πολιτών. Η εφαρμογή του e-voting, αποτελεί 
έναυσμα αφύπνισης κυρίως της «επαναπαυμένης» και πανταχόθεν πληττόμενης νέας 
γενιάς και δίοδο παρότρυνσης τους για τη συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες. 
Είναι αναμφίβολα η τεχνολογική προσαρμογή των θεσμικών διαδικασιών στη νέα 
επικοινωνιακή και πληροφοριακή πλατφόρμα. 

 
Ορισμός ηλεκτρονικής δημοκρατίας 

      Ηλεκτρονική δημοκρατία (e-Democracy), ή ψηφιακή δημοκρατία, ή 
κυβερνοδημοκρατία είναι συνώνυμοι όροι που χρησιμοποιούνται για να αναφερθούν 
στη χρήση τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής για να παρέχουν αυξανόμενες 
ευκαιρίες για τα άτομα και τις κοινότητες να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και με την 
κυβέρνηση, να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και να ενισχύσουν τη 
συμμετοχή των ατόμων στις πολιτικές διαδικασίες των τοπικών κοινοτήτων, των κρατών, 
των εθνών και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. 
      Η ηλεκτρονική δημοκρατία είναι βασισμένη στην τεχνολογία, αλλά δεν αποτελεί 
τεχνολογικό θέμα. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι είναι καθαρά ένα θέμα της πολιτικής. Οι 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών διευκολύνουν την εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής δημοκρατίας, αλλά δεν την προκαλούν αυτόματα. 
 
Ιστορική Αναδρομή  Δημοκρατίας 

 
    Η δημοκρατία είναι το πολιτειακό σύστημα όπου ο λαός ως φορέας της κρατικής 
εξουσίας,  δεσμεύεται στην άσκηση της μόνο από τους νομικούς εκείνους περιορισμούς, 
τους οποίους ο ίδιος έβαλε στον εαυτό του.  
Στην αρχαία Αθήνα οι γηγενείς,  ελεύθεροι πολίτες έπαιρναν μέρος στην Εκκλησία του 
Δήμου,  όπου διαμόρφωναν μια συναίνεση στα νομοθετικά ζητήματα.  
 



22 
 

 
 

      Η αρχαία ελληνική πόλη-κράτος διεκδικεί τα πρωτεία και δίκαια διατηρεί τη φήμη του 
λίκνου της άμεσης δημοκρατίας,  με τις αρχές της υπεροχής του νόμου,  της νομικής 
ισότητας των πολιτών και κυρίως της κυριαρχίας του λαού.  
    Καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων, η δημοκρατία έχει υποβληθεί σε σημαντικές 
αλλαγές, δεδομένου ότι το μέγεθος του συνόλου των πολιτών έχει εξελιχθεί από ένα 
στενό,  αποκλειστικά καθορισμένο σώμα που συμμετείχε σε μια κολεκτίβα μέσα σε μια 
μικρή πόλη-κράτος,  σε ένα αχανές πλήθος που αποτελεί τον πληθυσμό των   σύγχρονων 
μεγαλουπόλεων και τη μεταμόρφωση της αρχαίας δημοκρατίας σε αυτό που καλείται 
σήμερα αντιπροσωπευτική, φιλελεύθερη δημοκρατία.  
    Η δυσκολία στην εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας στη σημερινή εποχή 
έγκειται στο γεγονός ότι σήμερα οι πόλεις είναι μεγάλες, με τεράστιο πληθυσμό και είναι 
ανέφικτο να συγκεντρώνονται οι πολίτες της και να παίρνουν αποφάσεις για τα κοινά, 
όπως συνέβαινε στην Αρχαία Ελλάδα.  Κάτι τέτοιο θεωρείται ακόμα πιο ανέφικτο στις 
περιπτώσεις που πρέπει να συζητηθούν θέματα που αφορούν μια ολόκληρη χώρα ή μια 
ομάδα κρατών (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση). Γίνεται αντιληπτό ότι η συγκέντρωση των 
πολιτών μιας ολόκληρης χώρας είναι αδύνατη για πρακτικούς λόγους που έχουν να 
κάνουν με τον χώρο συγκέντρωσης, τον τρόπο διεξαγωγής του διαλόγου και την ευκαιρία 
που θα έχει ο καθένας να πάρει το λόγο και να εκφέρει την άποψη του.   
    Τα τελευταία χρόνια τίθεται το κρίσιμο ερώτημα εάν οι νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις στην πληροφορική και στις επικοινωνίες μπορούν να πετύχουν αυτό που με τα 
παραδοσιακά μέσα φαντάζει απίθανο,  δηλαδή την άμεση συμμετοχή όλων των πολιτών 
στη λήψη και διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων. 
 
                     
 
   Συνθήκες που επικρατούν σήμερα 

 
 
        Η κατάσταση της δημοκρατίας σήμερα τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως 
φαίνεται ότι βρίσκεται σε κρίση.  Οι πολίτες διακατέχονται από ένα αίσθημα αδιαφορίας 
και δυσπιστίας,  που οδηγεί στην εγκατάλειψη του κυρίαρχου δημοκρατικού τους 
δικαιώματος,  της ψήφου,  απέχοντας από τις εκλογές. Υπάρχουν εκθέσεις του 
συμβουλίου της Ευρώπης που προβλέπουν ότι αν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση, το 
ποσοστό αποχής στην Ευρώπη θα φτάσει το 65% το 2020.   
        Έχει σημειωθεί επίσης μια πτώση στα επίπεδα εμπιστοσύνης του κοινού προς τους 
πολιτικούς. Τόσα πολλά σκάνδαλα και παραιτήσεις έχουν ελαττώσει το σεβασμό που 
υπήρχε άλλοτε και συχνά το έργο και τα μέτρα μιας κυβέρνησης λαμβάνονται με 
σκεπτικισμό και κυνισμό.  
         Έχει υπάρξει πολλή συζήτηση τα τελευταία χρόνια του δημόσιου κυνισμού προς 
τους πολιτικούς και τους δημόσιους αξιωματούχους. Ένα μεγάλο μέρος αυτού βασίζεται,  
μεταξύ άλλων λόγων,  σε μια έλλειψη γνώσης και κατανόησης των εσωτερικών έργων της 
κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών και του νομοθετικού 
σκέλους.   

Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη κυβερνητικών προγραμμάτων,  σε πολλές 
περιπτώσεις,  για την ενημέρωση των ανθρώπων για το έργο της κυβέρνησης, ή της 
συμμετοχής των ανθρώπων στην ανάπτυξη της δημόσιας πολιτικής είναι μόνο μερικές 
από τις αιτίες του λόγου για τον οποίο υπάρχει τόσο αυξανόμενος κυνισμός στο κοινό τις 
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τελευταίες δεκαετίες.  Οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία 
ανανεωμένης πίστης στους κυβερνητικούς οργανισμούς, μέσω της δημιουργίας μιας 
διαλογικής κυβέρνησης που συμμετέχει σε ευρύ διάλογο με ένα σύνολο πολιτών.  
         Ακόμα, αυξάνονται διαρκώς τα θέματα που γίνονται παγκόσμιας φύσης και που δεν 
γίνεται πλέον να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο,  όμως οι θεσμοί της παγκόσμιας 
διακυβέρνησης που καλούνται να διαχειριστούν τα θέματα αυτά,  αδυνατούν να 
ακούσουν,  πόσο μάλλον να εμπλέξουν τους πολίτες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
που τους αφορούν ολοένα και περισσότερο.  
         Τα δυο  “όχι”  στο Ευρωσύνταγμα,  ανέδειξαν την ανάγκη επανένταξης και άμεσης 
εμπλοκής των πολιτών στις διαδικασίες διαμόρφωσης και υλοποίησης της πολιτικής, 
τόσο σε εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο.  
         Οπότε είναι φανερό ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να εμπλακούν οι νέες 
τεχνολογίες στις πολιτικές διαδικασίες,  με σκοπό να προσφέρουν βοήθεια για την 
αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων.  Η πληροφορική και οι τεχνολογίες επικοινωνιών 
μπορούν να παρέχουν τη δυνατότητα να συγκεντρωθεί ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων 
σε μια μορφή πολιτικού διάλογου. Μπορούν επίσης να παρέχουν απέραντες αποθήκες 
πληροφοριών στις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να 
αλληλεπιδρούν με αυτές.  Ακόμα,  δίνεται η ευκαιρία σε όλους να έχουν ίσες ευκαιρίες 
για πολιτική συζήτηση και συμμετοχή. 
 

               
Στόχοι της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

 
• Αλληλεπίδραση. Η σύνδεση πολιτών από διαφορετικές περιοχές ή ακόμα και χώρες και 
με διαφορετικές πεποιθήσεις, ιδέες και πολιτισμούς. Η ηλεκτρονική δημοκρατία παρέχει 
αξιόπιστούς,  ασφαλής,  αποδοτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους στους ανθρώπους 
να αλληλεπιδράσουν με την κυβέρνηση,  το Κοινοβούλιο και μεταξύ τους πάνω σε 
ζητήματα δημόσιας πολιτικής, ελαττώνοντας περιορισμούς δυνατότητας πρόσβασης 
όπως η θέση, ο χρόνος, το κόστος και τα υπάρχοντα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας. 
• Ενοποίηση. Η δημιουργία χώρων όπου οι πολίτες μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις 
και ιδέες, να συγκροτούν συμμαχίες και να οργανώνουν δίκτυα.  
• Βελτίωση των πολιτικών διαδικασιών. Η γνώση των τάσεων της κοινής γνώμης, πάνω 
σε συγκεκριμένα θέματα (περιβάλλον, πολιτισμός, υγεία κ.τ.λ.), είναι σημαντική για κάθε 
κυβέρνηση προκειμένου να προγραμματίσει και να εφαρμόσει σχέδια και δράσεις που 
αναφέρονται στους πολίτες. Η κοινή γνώμη πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη όταν οι 
κυβερνητικές αρχές ετοιμάζουν προγράμματα τα οποία θα επηρεάσουν ένα μεγάλο 
κομμάτι της κοινωνίας. Η ικανότητα να συλλέγονται οι διαφορετικές τάσεις,  μπορεί να 
γλιτώσει τους διοικούντες από το να αναλάβουν δράσεις,  οι οποίες αντιτίθενται στους 
πολίτες και προκαλούν ποικίλες αντιδράσεις.  
 
 
• Βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων. Ο σχηματισμός απόψεων θα 
πραγματοποιείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων,  οπότε θα 
επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.  Ακόμα παρέχεται το δικαίωμα στους 
πολίτες να ανοίγουν νέα θέματα συζήτησης για πράγματα που τους αφορούν.  
• Αύξηση γνώσης και κατανόησης για τις δημοκρατικές διαδικασίες και τα ζητήματα 
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δημόσιας πολιτικής στην κοινότητα,  που μπορεί στη συνέχεια να προάγουν καλύτερες 
πολιτικές επιλογές, αποφάσεις και αποτελέσματα.  
• Συμμετοχή. Η καλλιέργεια της κοινωνίας των πολιτών και η ενίσχυση της άμεσης 
συμμετοχής εντός των κοινοτήτων, των περιφερειών και των χωρών, αλλά και σε 
διακοινοτικό, διασυνοριακό και παγκόσμιο επίπεδο.  
• Δέσμευση των νέων. Η καθημερινότητα έχει δείξει ότι υπάρχει μια γενική έλλειψη 
ενδιαφέροντος από τους νέους για την πολιτική, εντούτοις, η πολιτική επιφέρει 
συνέπειες για αυτούς και παίρνει μέτρα που θα επηρεάσουν τη ζωή τους. Πολλοί νέοι 
δεν έχουν ενεργό ενδιαφέρον για την συμβατική πολιτική από απέχθεια των κομματικών 
δομών,  το ύφος της συζήτησης και την τυπικότητα της επικοινωνίας. Βασικός στόχος της 
ηλεκτρονικής δημοκρατίας πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δέσμευση των νέων, γιατί αυτοί 
αποτελούν το μέλλον των πολιτικών εξελίξεων.  Οι νέοι είναι επίσης,  κατά κανόνα,  πιο 
ικανοί στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.  
• Καταπολέμηση των αποκλεισμών. Η παροχή δυνατοτήτων σε αυτούς που βρίσκονται 
στο περιθώριο της κοινωνίας,  όπως για παράδειγμα άτομα με κινητικά προβλήματα,  ή 
άτομα που ανήκουν σε φυλετικές μειονότητες 
(τσιγγάνοι, αθίγγανοι).   
• Λογοδοσία.  Η καλλιέργεια και η διατήρηση της ανταπόκρισης της ηγεσίας στις ανάγκες 
της κοινωνίας και η εξουσιοδότηση των πολιτών στις προσπάθειές τους να κρατήσουν 
υπεύθυνους τους πολιτικούς για τις ενέργειές τους.  
• Διαφάνεια. Η αύξηση της διαφάνειας στη διακυβέρνηση και τη λήψη αποφάσεων, 
μέσα ανοικτών πολιτικών διαδικασιών. 
 
 

 
 
 
Εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας 

 
       Οι μηχανισμοί και οι λειτουργίες για την υλοποίηση ενός μοντέλου ηλεκτρονικής 
δημοκρατίας και για την παροχή ευκαιριών προς τους πολίτες για μεγαλύτερη συμμετοχή 
στις πολιτικές διαδικασίες περιγράφονται στις ακόλουθες υποενότητες.  
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Α.  Αναζήτηση πληροφοριών  
 
     Η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στον οποίο στηρίζεται η 
ηλεκτρονική δημοκρατία και απαιτεί νομοθεσία και σαφείς κυβερνητικούς μηχανισμούς 
για τη θέσπιση του. Υπάρχει ανάγκη να διευθετηθεί το δικαίωμα των πολιτών να έχουν 
αδιάλειπτη και εύκολη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες, όπως νόμους και 
αποφάσεις της κυβέρνησης, όποτε τις χρειαστούν και από οποιοδήποτε μέρος και αν 
βρίσκονται.  
     Τα βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθμό πρόσβασης στις πληροφορίες 
είναι:  
 
1.  Αναγνωρησιμότητα και δυνατότητα εντοπισμού: το κοινό πρέπει να ξέρει τι 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες, από ποιο κυβερνητικό σώμα και πώς και που μπορεί 
αυτές να είναι τοποθετημένες.   
 
2.  Διαθεσιμότητα: οι πληροφορίες πρέπει να αποθηκευτούν σε μια τυποποιημένη 
ψηφιακή μορφή και να είναι συνέχεια προσιτές μέσω ενός ηλεκτρονικού μέσου ή ενός 
φορέα δεδομένων.  
  
3.  Ευχρηστία: το κοινό δεν πρέπει να πνιγεί στην ποσότητα ή την πολυπλοκότητα των 
πληροφοριών,  αλλά αντ'  αυτού να είναι σε θέση να βρει το δρόμο του μέσω του 
συστήματος,  εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιώντας συστήματα αναζήτησης που 
παρέχονται από την κυβέρνηση.   
 
4.Οικονομική ανεκτικότητα:  η τιμή των πληροφοριών δεν πρέπει να δημιουργεί 
οποιαδήποτε εμπόδια. Αυτό εξαρτάται από τη σημασία των πληροφοριών για την 
κοινωνία γενικά.  
  
1. Αξιοπιστία: το κοινό πρέπει να είναι σε θέση να στηριχθεί στην ακρίβεια, την 
πληρότητα και την αυθεντικότητα των πληροφοριών.   
2. Σαφήνεια: οι πληροφορίες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφείς από 
άποψη περιεχομένου, πλαισίου και παρουσίασης. 
   
7.  Ειδικές ανάγκες: οι πληροφορίες πρέπει κατά προτίμηση να είναι προσιτές στους 
τυφλούς,  στους οπτικά ανάπηρους και στους ανθρώπους με άλλες αναπηρίες.   
      Οι πολίτες μπορεί να επιθυμήσουν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες 
χρησιμοποιώντας έναν αριθμό μέσων και από μια σειρά θέσεων, συμπεριλαμβανομένων 
δημόσιων σημείων πρόσβασης σε βιβλιοθήκες και κοινοτικά cyber cafes, περίπτερα, 
σχολεία και επίσης πρόσβαση από τον εργασιακό χώρο και το σπίτι.  
 
Β.  Ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις (e-consultation)  
 
     Οι διαβουλεύσεις είναι μια διπλής κατεύθυνσης σχέση,  στην οποία οι πολίτες 
παρέχουν ανατροφοδότηση στην κυβέρνηση.  Είναι βασισμένες στον προγενέστερο 
καθορισμό ενός ζητήματος,  στο οποίο επιδιώκονται οι απόψεις των πολιτών και απαιτεί 
την παροχή πληροφοριών.   
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     Οι κυβερνήσεις καθορίζουν τα ζητήματα για τις διαβουλεύσεις,  θέτουν τις ερωτήσεις 
και διαχειρίζονται τη διαδικασία, ενώ οι πολίτες καλούνται να συμβάλουν τις απόψεις 
και τις ιδέες τους.   
     Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών παρέχουν τη δυνατότητα στους 
σχεδιαστές της πολιτικής να πάνε άμεσα στους χρήστες των υπηρεσιών και σε εκείνους 
στους οποίους στοχεύει μια πολιτική και να επιδιώξουν την εισαγωγή των απόψεων και 
των σχολίων τους.   
     Υπογραμμίζεται η ανάγκη για διαβουλεύσεις σε διάφορα στάδια της πολιτικής 
διαδικασίας. Εκεί όπου η κυβέρνηση επιφυλάσσει το δικαίωμα να πάρει τις τελικές 
αποφάσεις,  μπορεί να υποστηριχτεί ότι οι πολίτες θα είναι σε θέση να έχουν μεγαλύτερη 
επιρροή στο πολιτικό περιεχόμενο μέσω των διαβουλεύσεων νωρίτερα στη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής,  παρά αργότερα.  Με άλλα λόγια,  οι κρίσιμες διαβουλεύσεις πρέπει 
να γίνουν όταν το θέμα είναι ακόμα ανοικτό για τροποποίηση.   
     Είναι ασαφές ποια μπορεί να είναι η τελική απόφαση, το οποίο σημαίνει ότι οι 
διαβουλεύσεις μπορούν επίσης να απαιτηθούν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, όταν η 
τελική απόφαση έχει αρχίσει να παίρνει  μορφή.   
 
 
Γ.  Online δημοψηφίσματα   
  
      Τα δημοψηφίσματα,  που αρχίζουν από τους πολίτες,  είναι ένας καθιερωμένος 
τρόπος να εισαχθούν στοιχεία πάνω στην πολιτική ημερήσια διάταξη και να επηρεαστεί 
το πολιτικό περιεχόμενο σε χώρα. Η ανάπτυξη online δημοψηφισμάτων είναι η φυσική 
επέκταση αυτού. Ανάλογα με τη νομοθεσία στις συγκεκριμένες χώρες,  αυτό μπορεί να 
απαιτήσει παρόμοια επίπεδα ασφάλειας και αυθεντικοποίησης των πολιτών που 
απαιτούνται για νόμιμα δεσμευτική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Διάφορες τεχνολογίες 
ψηφοφορίας,  όπως για παράδειγμα μέσω SMS,  διαλογικής ψηφιακής τηλεόρασης,  
ηλεκτρονικών περίπτερων ψηφοφορίας και απομακρυσμένη ηλεκτρονική ψηφοφορία 
είναι ενδεχομένως εφαρμόσιμες.  Οι πολίτες εφόσον καταλάβουν ότι η γνώμη τους 
μετράει θα αποκτήσουν αυξημένο ενδιαφέρον για τα κοινά. 
 
 
 
Δ.  Ηλεκτρονική ψηφοφορία 
 
     Αυτό αναφέρεται στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη 
διευκόλυνση της συμμετοχή στις εκλογές ή άλλες ψηφοφορίες υπό νομικό έλεγχο.  Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει την ηλεκτρονική ψηφοφορία σε εκλογές στα εθνικά ή 
Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια,  σε τοπικά συμβούλια,  συνελεύσεις, δημοψηφίσματα και 
ιδιωτικές ψηφοφορίες υπό νομικό έλεγχο. Επειδή η ηλεκτρονικές ψηφοφορίες κατέχουν 
εξέχουσα θέση σε μια ηλεκτρονική δημοκρατία,  θα γίνει αναλυτική περιγραφή τους στο 
επόμενο κεφάλαιο.  
 
Ε.  Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης   
 
     Απλά,  μια αίτηση είναι ένα επίσημο αίτημα σε μια ανώτερη αρχή,  π.χ.  το 
Κοινοβούλιο,  υπογεγραμμένο από έναν ή πολλούς πολίτες.  Η μορφή των αιτήσεων και ο 
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τρόπος που οι αιτήσεις υποβάλλονται και εξετάζονται στη συνέχεια από τα Κοινοβούλια 
ποικίλλει πολύ. Λίγες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να κάνουν δυνατή 
την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης. Το Κοινοβούλιο της Σκωτίας είναι ο πρωτοπόρος και 
αποτελεί ένα από τα καλύτερα παραδείγματα εφαρμογής ηλεκτρονικών διαδικασιών 
υποβολής αιτημάτων, μέσω των οποίων οι πολίτες έχουν 
τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τα αισθήματά τους για ζητήματα που τους αφορούν.  
      Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης που χρησιμοποιείται από τους πολίτες για 
να υποβάλουν αιτήματα στο σκωτσέζικο Κοινοβούλιο καλείται "e-petitioner" (βλ. www.e-
petitioner.org.uk).  Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε για να παρέχει ηλεκτρονικά στους 
πολίτες το κείμενο του αιτήματος και πρόσθετες πληροφορίες για το θέμα του αιτήματος. 
Αυτοί που αποφασίσουν να υποστηρίξουν το αίτημα μπορούν να προσθέσουν το όνομα 
και τη διεύθυνσή τους στην αίτηση. Ακόμα, όλοι οι πολίτες μπορούν να συγκροτήσουν 
ένα ολοκληρωμένο online φόρουμ συζήτησης και να προσθέσουν σχόλια για κάθε 
ηλεκτρονική αίτηση ή ενάντια σε αυτή. 
      Τέλος, η επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι ενάγοντες κρατιούνται ενήμεροι για την πρόοδο 
της αίτησής τους. Οι ενέργειες αυτές έχουν οδηγήσει σε μια σειρά θετικών εκβάσεων, 
από τοπικές λύσεις σε ανησυχίες των εναγόντων, έως τροποποιήσεις στη νομοθεσία, 
καταδεικνύοντας έτσι την σημασία της ενεργού συμμετοχής.  
ΣΤ.  Online δημοσκοπήσεις 
 
       Οι δημοσκοπήσεις είναι έρευνες πάνω σε συγκεκριμένα θέματα 
χρησιμοποιώντας ένα δείγμα πληθυσμού.  Σχεδιάζονται για να παρουσιάσουν τις 
απόψεις ενός πληθυσμού,  απευθύνοντας σε ένα μικρό αριθμό ανθρώπων μια σειρά 
ερωτήσεων και έπειτα εξάγοντας συμπερασματικά τις απαντήσεις για μια μεγαλύτερη 
ομάδα.   
        Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές δημοσκοπήσεις, όπου οι αναλυτές καθόταν με τις 
ώρες σε κάποιο κεντρικό σημείο μιας πόλης και σταματούσαν τους περαστικούς για να 
αποσπάσουν τις απαντήσεις τους, η είσοδος των νέων τεχνολογιών βελτίωσε κατά πολύ 
τον τρόπο διεξαγωγής των δημοσκοπήσεων.  Έτσι οι σύγχρονες δημοσκοπήσεις γίνονται 
με χρήση του Διαδικτύου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και βελτιώνουν αισθητά το 
χρόνο και την ευκολία διαχείρισης των απαντήσεων και εξαγωγής των αποτελεσμάτων.  
        Έχει αποδειχτεί ότι η διατύπωση των ερωτήσεων,  η σειρά με την οποία αυτές 
ερωτώνται και ο αριθμός και η μορφή των εναλλακτικών απαντήσεων που προσφέρονται 
μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Επιτρέποντας στους 
πολίτες να αποφασίσουν μόνο μεταξύ περιορισμένων επιλογών,  αυτοί είναι ανίκανοι να 
εκφράσουν τις αληθινές σκέψεις τους και ταυτόχρονα δημιουργείται μια ψευδής 
αντίληψη για την άποψη της κοινής γνώμης που συχνά είναι σκόπιμη και εξυπηρετεί 
πολιτικά συμφέροντα.  
        Με την παροχή πληροφοριών για την πρόθεση ψήφου ή την άποψη για κάποιο 
θέμα, οι δημοσκοπήσεις μπορούν μερικές φορές να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη 
συμπεριφορά των πολιτικών και της κυβέρνησης. 
        Αυτοί είναι μερικοί από τους πιθανούς μηχανισμούς για την υποστήριξη της  
ηλεκτρονικής συμμετοχής.  Η ενεργός συμμετοχή είναι μια σχέση βασισμένη στη 
συνεργασία με την κυβέρνηση,  στην οποία οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στον 
καθορισμό της διαδικασίας και του περιεχομένου της χάραξης πολιτικής. Αναγνωρίζει ίση 
ισχύ για τους πολίτες στον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης, προτείνοντας τις πολιτικές 
επιλογές και διαμορφώνοντας τον πολιτικό διάλογο, ακόμα και αν η ευθύνη για την 
τελική απόφαση ή η διατύπωση της πολιτικής εναπόκειται στην κυβέρνηση. 
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                                                                        Οφέλη ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

 
         Καθορίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από την μέχρι σήμερα εμπειρία στην 
ηλεκτρονική δέσμευση των πολιτών, αναφέρονται τα εξής:   
        1)  Υπέρβαση του χρόνου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συζητήσουν σε μια 
περίοδο ωρών, ημερών, εβδομάδων ή μηνών με έναν ασύγχρονο τρόπο. Αυτό χορηγεί 
χρόνο για στοχαστική συζήτηση και το διάστημα για ανάπτυξη στοιχείων και 
επιχειρηματολογίας. Παρέχει επίσης ένα πλεονέκτημα στον τρόπο διαβουλεύσεων, σε 
σχέση με μια τρίωρη συνεδρίαση,  στην οποία κάθε παρευρισκόμενος διαθέτει ένα 
περιορισμένο όριο χρόνου μέσα στο οποίο μπορεί να πει ότι έχει να πει.  
        2)  Υπέρβαση τόπου. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ανοικτή σε όλους, ανεξάρτητα 
από γεωγραφικό πλάτος.  Κατά συνέπεια,  κοινότητες ενδιαφέροντος μπορούν να 
διαμορφωθούν τοπικά,  περιφερειακά,  εθνικά και παγκοσμίως,  με συμμετέχοντες από 
διαφορετικές περιοχές να είναι ικανοί να εισάγονται χωρίς μειονέκτημα κόστους για 
κανέναν.  
        3) Παραγωγή συνδέσεων. Δημιουργούνται ηλεκτρονικές συνδέσεις μεταξύ των 
ομάδων, που πιθανώς δεν θα υπήρχαν ειδάλλως. Παραδείγματος χάριν, οι επιζώντες της 
βίας στο σπίτι είναι σε θέση να δώσουν στοιχεία στους συμβούλους σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον. Πολίτες που στέλνουν μηνύματα άμεσα στους Βουλευτές ή σε ένα δικτυακό 
φόρουμ.  Πολίτες που επιδρούν στην ημερήσια διάταξη των εκλογών.  
Πολιτικοί, οι οποίοι ειδάλλως μπορεί να μην είχαν τρόπο να αλληλεπιδράσουν άμεσα με 
τους πολίτες πολύ συχνά, να βρίσκουν τους εαυτούς τους σε μια θέση ασυνήθιστης 
πολιτικής οικειότητας με ανθρώπους που είχαν αποτελέσει παραδοσιακά μέρος των 
παθητικών ακροατηρίων τους. 
 
        4) Γλώσσα των ανθρώπων.   Η online συζήτηση τείνει να είναι πιο κοντά στη γλώσσα 
των απλών ανθρώπων.  Αν και οι παραδοσιακές διαβουλεύσεις συχνά διεξάγονται σε μια  
“ξύλινη”  πολιτική γλώσσα,  οι κοινότητες και οι μεμονωμένοι πολίτες ωθούν τη 
συζήτηση σε νέες κατευθύνσεις,  παράγουν νέα θέματα,  που τα συζητούν με ένα δικό 
τους ύφος.  
        5)  Οικοδόμηση κοινότητας. Η online  πολιτική δέσμευση μπορεί να αρχίζει 
επικεντρωμένη στενά σε ένα τοπικό ζήτημα, αλλά τείνει συχνά να αναπτύσσεται σε ένα 
ευρύτερο δίκτυο,  αναμειγνύοντας και online  και offline  συνδέσεις μεταξύ μιας 
ποικιλίας ανθρώπων που ειδάλλως δεν θα είχαν συναντηθεί.  
        6)  Στρατολόγηση της εμπειρίας και της πείρας . Είναι δυνατό να στρατολογηθούν 
άνθρωποι στις δικτυακές συζητήσεις των οποίων οι συγκεκριμένες εμπειρίες και η πείρα 
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μπορούν να ενημερώσουν τις πολιτικές συζητήσεις.   
         Παραδείγματα μπορεί να περιλαμβάνουν γυναίκες επιστήμονες,  επιζώντες της βίας 
στο σπίτι και ενεργά στελέχη της ηλεκτρονικής δημοκρατίας.  Στην περίπτωση μη 
προνομιούχων ή  περιθωριοποιημένων ομάδων, αυτό μπορεί να βοηθήσει να γίνει ο 
σχηματισμός πολιτικής πιο περιεκτικός και αντανακλαστικός των πραγματικών 
προβλημάτων.   
        7)  Εκμάθηση ενός νέου τρόπου σκέψης. Οι συμμετέχοντες στην συζήτηση μπορεί 
να αντιμετωπίζουν νέες ιδέες και πηγές πληροφοριών και νέους τρόπους σκέψης για τα 
ζητήματα.   
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Ψηφιακές Πόλεις: O Προάγγελος της Ψηφιακής Δημοκρατίας; 

 
         Για πολλούς- και όχι άδικα- η Ψηφιακή Δημοκρατία θα βρίσκεται πάντα πιο κοντά 
στην ουτοπία παρά στην πραγματικότητα.  
        Οι πρώτες όμως Ψηφιακές Πόλεις υπάρχουν ήδη στην Ευρώπη χάρις στο Ίντερνετ 
και φέρνουν τους πολίτες σε επαφή με την Άμεση Δημοκρατία του ενός «κλίκ», 
αρχίζοντας από το επίπεδο του δήμου και τα τοπικά θέματα που τους απασχολούν. 
       Η εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας, των επικοινωνιών και του Ίντερνετ είχε 
ένα τεράστιο αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής.  
       Αυτή η τεχνολογική επανάσταση δεν θα μπορούσε να αφήσει ανέγγιχτη την πολιτική 
ζωή των σύγχρονων κοινωνιών.  
       Μάλιστα, η επίδραση της Τεχνολογίας και, πιο συγκεκριμένα, του Ίντερνετ στην 
πολιτική ήταν και συνεχίζει να είναι τόσο έντονη που έχουμε φθάσει σε σημείο να 
μιλούμε για την εμφάνιση μιας νέας μορφής Δημοκρατίας, της λεγόμενης 
«Τηλεδημοκρατίας» ή αλλιώς Ψηφιακής Δημοκρατίας.  
      
Ψηφιακή Δημοκρατία: Ουτοπία ή Πραγματικότητα; 
 
         Η Τηλεδημοκρατία μπορεί να συμπεριλάβει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, άλλοτε 
απλών και άλλοτε περισσότερο πολύπλοκων και φιλόδοξων. 
        Τέτοιες εφαρμογές περιλαμβάνουν από ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης του 
πολίτη, οι οποίες καθιστούν πιο διαφανή την κυβερνητική δράση ,μέχρι τη διεξαγωγή 
ηλεκτρονικών ψηφοφοριών,  
δημοψηφισμάτων και ηλεκτρονικών προεκλογικών εκστρατειών. 
         Παράλληλα, η προοπτική της Τηλεδημοκρατίας, έδωσε το έναυσμα για την 
εφαρμογή διάφορων πιλοτικών προγραμμάτων που σκοπό έχουν να βγάλουν τον πολίτη 
από την πολιτική απάθεια. Μέσα σε αυτές τις εφαρμογές συμπεριλαμβάνεται και η ιδέα 
των Ψηφιακών Πόλεων, για τις οποίες γίνεται λόγος σε αυτό το άρθρο. 
 
 
 
Ψηφιακές Πόλεις: Γεφύρωση Χάσματος Πολιτών-Πολιτικών 
 
       Παρόλο που δεν μπορούμε ακόμη να ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη της 
Τηλεδημοκρατίας,  αξίζει να σταθούμε στην ιδέα των Ψηφιακών Πόλεων, που αν και δεν 
αποτελούν άμεση μορφή Ψηφιακής Δημοκρατίας, συμβάλλουν στη συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά, κυρίως σε τοπικό επίπεδο.  
       Αυτή η τοπική χροιά που παίρνει στο Ίντερνετ δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει αφού «το 
μέλλον του Ίντερνετ δεν είναι παγκόσμιο, είναι τοπικό». 
          Ο κυριότερος λόγος ύπαρξης του δικτύου Ψηφιακών Πόλεων , ήταν η γεφύρωση 
του χάσματος μεταξύ πολιτών και πολιτικών, ενώ στην ουσία προσπαθούσε να προτείνει 
ένα νέο μοντέλο συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική ζωή της χώρας.  
 
Οι Στόχοι των Ψηφιακών Πόλεων 

 
Η ιδέα των Ψηφιακών Πόλεων έθεσε πολλούς και διαφορετικούς στόχους μεταξύ των 
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οποίων είναι και οι εξής:  
• Παροχή Πληροφοριών για την πραγματική πόλη που αντικατροπτίζει η ψηφιακή 

έκδοσή της. 
• Πληροφόρηση των πολιτών πάνω στα δικαιώματά τους. 
• Υποστήριξη των πολιτών και των κοινωνικών οργανώσεων που θέλουν να 

προσφέρουν πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου. 
• Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών σε θέματα που αφορούν την πόλη τους ή 

την κοινότητά τους. 
• Παρακίνηση για δημόσιο διάλογο ανάμεσα στους πολίτες. 
• Προώθηση της κοινωνικής συνοχής. 
• Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών. 
• Εξοικοίωση των πολιτών με τις Νέες Τεχνολογίες. 
• Οικονομική ανάπτυξη. 
• Δημιουργία επαφών με άλλα διεθνή δίκτυα. 
• Δημιουργία ενός πρώτου πειραματικού σταδίου Ψηφιακής Δημοκρατίας. 

 
       
 
  
    Οι Ψηφιακές Πόλεις πέτυχαν να αυξήσουν το διάλογο και την επικοινωνία μεταξύ των 
πολιτών.  αντιμετωπίστηκαν ως εργαλεία που προωθούν τη Δημοκρατία, απλώς έδωσαν 
μια πιο «ανθρώπινη μορφή» στο Ίντερνετ. 
        Σε όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις στις οποίες αναπτύχθηκαν Ψηφιακές Πόλεις, 
συνδέθηκαν άμεσα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση,  
η οποία διαφαίνεται ότι θα αποτελέσει αφετηρία των οποιονδήποτε εφαρμογών μπορεί 
να επιδείξει η ιδέα της Ψηφιακής Δημοκρατίας.  
        Οι τοπικές κοινωνίες θα παίξουν τον καθοριστικό ρόλο, αφού είναι το πρώτο 
επίπεδο κοινωνικής δομής και οργάνωσης με το οποίο έρχεται καθημερινά ο πολίτης σε 
επαφή, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο κοινωνικοποίησής του.  
          Αν δεχτούμε, λοιπόν, ότι η κοινότητα ή η πόλη στην οποία ζούμε αποτελεί την 
αφετηρία της κοινωνικής δραστηριότητας μας, τότε μπορούμε να δεχτούμε και το 
γεγονός ότι οι τοπικές κοινωνίες θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στη σύγκλιση των 
Νέων Τεχνολογιών με τους πολιτικούς θεσμούς.  
        Άλλωστε οι ισχυρές πιέσεις που δέχεται η Τοπική Ανάπτυξη από την 
Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας καθιστούν όλο και πιο απαραίτητη την χρήση των 
Νέων Τεχνολογιών σε Τοπικό επίπεδο. 
       Από τις εφαρμογές αυτές, προκύπτει ότι οι Νέες Τεχνολογίες και δη, το Ιντερνέτ 
μπορούν να αυξήσουν την συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, τουλάχιστον σε τοπικό 
επίπεδο, καθώς και να βελτιώσουν την μεταξύ τους επικοινωνία. Αυτά και μερικά άλλα 
στοιχεία όπως είναι η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και η εξοικείωση με τη Νέα 
Τεχνολογία είναι μερικοί μόνο από τους στόχους που έχουν θέσει οι Ψηφιακές Πόλεις.  
         Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να σταθούμε στο εξής: όσο ευοίωνες και κι αν είναι τέτοιου 
είδους εφαρμογές, δεν μπορούμε να μιλούμε ακόμη για την επικράτηση μιας 
Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. 
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Ψηφιακή Δημοκρατία: Η Επαναφορά του Πάθους στην Πολιτική Ζωή; 

 
 
         Μια τέτοια μορφή Δημοκρατίας είναι σίγουρα πολύ μακριά από την 
πραγματικότητα, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο.  
        Ακόμη και σε τοπικό επίπεδο,  όμως, 
Εφαρμογές που είναι συνδεδεμένες με την έννοια της Ψηφιακής Δημοκρατίας μπορούν 
να λειτουργήσουν μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, η βασικότερη των οποίων 
είναι το στοιχείο της αποκέντρωσης.  
       Χώρες, όπως η Ελλάδα που υστερούν σε υποδομές στον τομέα της αποκέντρωσης, 
δεν προσφέρουν γόνιμο έδαφος για τέτοιου είδους εγχειρήματα. 
       Ακόμη όμως και αν υπήρχαν οι κατάλληλες τεχνικές υποδομές,  
ακόμη και αν είχαμε δώσει λύση σε προβλήματα όπως το Ψηφιακό Χάσμα, γεννιούνται 
άλλου είδους ερωτηματικά ως προς την ηθική ορθότητα μιας τέτοιας μορφής 
Δημοκρατίας.  
 
         Για να δούμε και πρακτικά τί μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο μπορούμε να 
αναφέρουμε ένα παράδειγμα.  
 
       Ας φανταστούμε, λοιπόν, τη διεξαγωγή ενός ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος στη 
χώρα μας που θα αφορούσε καίριες αποφάσεις για την εξωτερική μας πολιτική και 
ιδιαίτερα τις σχέσεις μας με την Τουρκία, λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο των Ιμίων. 
         Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι οφθαλμοφανές.  
         Είναι γεγονός ότι ενώ η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία επιτρέπει τη δημιουργία 
μιας χρονικής απόστασης μεταξύ της εμφάνισης ενός ζητήματος και την 
ανταπόκριση/αντίδραση σε αυτό το θέμα, πράγμα το οποίο θεωρητικά επιτρέπει μια πιο 
ουσιαστική και ώριμη σκέψη πάνω στο εκάστοτε πρόβλημα,  
         Η Ψηφιακή Δημοκρατία χαρακτηρίζεται από μια αμεσότητα και ταχύτητα που δεν 
αφήνουν μεγάλα περιθώρια για περισυλλογή. 
 
         Εξάλλου, είναι τόσο δύσκολο να καθοριστούν τα όρια που απαιτούνται για τη λήψη 
μιας ώριμης και υπεύθυνης σκέψης.  
          Έτσι, σωστά, διατυπώνονται φόβοι όπως «ότι η ηλεκτρονική δημοκρατία θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ηλεκτρονικό λιντσάρισμα». 
         Ένας άλλος προβληματισμός, που στέκεται εμπόδιο στην Ψηφιακή Δημοκρατία, έχει 
να κάνει με το γεγονός ότι ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες που θα δουν την εξουσία 
τους να περιορίζεται από την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην πολιτική, ενδέχεται 
να μην φανούν ιδιαίτερα θετικοί απέναντι στην προοπτική μιας Ηλεκτρονικής 
Δημοκρατίας.  
       Τέλος, ας μην ξεχνούμε ότι οι Νέες Τεχνολογίες συχνά ελέγχονται και κατευθύνονται 
από ισχυρά ιδιωτικά ή δημόσια κέντρα εξουσίας που μπορούν να προσδιορίσουν και, 
συχνά, να επιβάλλουν συγκεκριμένες πολιτικές προτεραιότητες ανάλογα με τα 
συμφέροντα που εξυπηρετούνται κάθε φορά. 
       Η ιδέα για την ανάπτυξη ενός Τηλεδημοκρατικού κράτους θεωρείται μάλλον μακρινή 
και από μερικούς αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη απέχθεια. 
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        Όπως και να έχει, και πέρα των ιδεολογικών πεποιθήσεων που μπορεί να έχει 
κάποιος πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, γεγονός παραμένει ότι έτσι και αλλιώς, από 
τεχνικής άποψης δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να υποστηρίξουμε ένα τέτοιο εγχείρημα σε 
μαζικό επίπεδο. 
        Αντιθέτως, είμαστε έτοιμοι, ξεκινώντας από το τοπικό επίπεδο, να βάλουμε σε 
λειτουργία εφαρμογές που μπορούν να συμβάλλουν στη συμμετοχή των πολιτών, να 
προσφέρουν στους πολίτες πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την 
περιοχή τους, να φέρουν τους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις σε επαφή μεταξύ 
τους, να ωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή –και γιατί όχι- να 
εξετάσουν τις προοπτικές -αν υπάρχουν- μιας Ψηφιακής Άμεσης Δημοκρατίας. 
 
 
 
 
 
 
Συμπέρασμα 

 

       Στην πραγματικότητα η το Ψηφιακό  Κράτος είναι μια διαρκής διαδικασία 
προσαρμογής στα νέα δεδομένα που προκύπτουν όχι τόσο από την τεχνολογία όσο από 
τις ανάγκες της κοινωνίας και την εξέλιξη του ίδιου του Κράτους.  
       Στα επόμενα χρόνια, προηγμένες τεχνολογίες θα ανοίξουν νέους δρόμους για 
ασφαλέστερα συστήματα πρόσβασης (βιομετρική ταυτοποίηση).  
       Παράλληλα, ο Πολίτης  δεν θα είναι αναγκασμένος να χρησιμοποιεί σχεδόν 
αποκλειστικά τον προσωπικό του υπολογιστή. 
       Όμως, ο «δρόμος» περνάει μέσα από το Κράτος μας και η «κίνησή του» θα επηρεάσει 
δραματικά το μέλλον  μας. Είναι καιρός το  Κράτος να σχεδιάσει αυτό το μέλλον, 
αναλαμβάνοντας την υποδομή και τη φροντίδα του «δρόμου». 
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