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Η Ταυτότητα μας

To “Δημοψήφισμα” είναι το μηνιαίο μέσο επικοινωνίας της 
ομάδας πολιτών υπέρ του θεσμού των Δημοψηφισμάτων με 
υψηλούς στόχους:  

Αφενός σκοπεύει στην ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις 
[ομιλίες, συγκεντρώσεις, εργαστήρια, βιβλιοπαρουσιάσεις κ.ά.] 
που έχουν ως στόχο την υποστήριξη του θεσμού των 
Δημοψηφισμάτων.  

Αφετέρου, φιλοδοξεί να δώσει ελεύθερο βήμα σε ειδήσεις, 
απόψεις, γνώμες και ερευνητικά αποτελέσματα υπέρ ή κατά 
του Δημοψηφίσματος με στοιχεία και τεκμηριωμένη  
επιχειρηματολογία.

To “Δημοψήφισμα” είναι ανοιχτό στην επικοινωνία και επι-
διώκει τη συνεργασία με όλους. Αν διαβάσετε ένα κείμενο ή 
μία είδηση που πιστεύετε ότι αξίζει να την μοιραστείτε με 
άλλους, αν θέλετε να επιχειρηματολογήσετε υπέρ ή εναντίον 
του Δημοψηφίσματος, αν θέλετε να προσκαλέσετε κι άλλους 
σε μία εκδήλωση που συνδιοργανώνετε ή απλώς θα την 
παρακολουθήσετε, μπορείτε να το στείλετε στο email: 
referendum@mail.com. Αν πάλι θέλετε να βοηθήσετε με άλ-
λους τρόπους, με κείμενα, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, σχέδιο 
& σκίτσο, κριτική, ιδέες & προτάσεις ή απλώς να απολαύσετε 
την προετοιμασία και το σχεδιασμό του, στείλτε το email σας 
αμέσως! Παράκληση για ανωνυμία θα γίνεται 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 οικονομικόπολιτικό πλαίσιο 
είναι ιδιαιτέρως πιεστικό, ωστόσο θα 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 Δημοψηφι-
σματική επίλυση, όπως για παράδειγμα η ιδιωτικοποίηση του 
Νερού ή η Συνταγματική Αναθεώρηση. 

Τα newsletter των προηγουμένων μηνών μπορούν να 
βρεθούν στο blog της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: 

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

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

mailto:referendum@mail.com
https://greekdimo.wordpress.com/%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://hellasreferendum.wordpress.com/


Εισαγωγή

“e-Democracy”,”i-voting”, “e-government” ... λέξεις με το “e-” ή το “i-” σαν πρώτο συνθετικό που 
χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την ολοένα κλιμακούμενη εξερεύνηση των δυνατοτήτων 
των ηλεκτρονικών μέσων στη βελτιστοποίηση ή ίσως και την ριζική αλλαγή των τρόπων 
άσκησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και της διακυβέρνησης γενικότερα. 

Αδρά θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο ειδών μεταβολές, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι 
αρκετά από τα ηλεκτρονικά μέσα δεν μπορούν να έχουν αντίκτυπο και στις δύο κατηγορίες, σε 
άλλοτε άλλο βαθμό το καθένα. Αδρά λοιπόν έχουμε μεταβολές που διευκολύνουν και 
επιταχύνουν τις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες και μεταβολές που αφορούν στην αλλαγή 
του τρόπου άσκησης της πολιτικής και της λήψης αποφάσεων. Στην πρώτη κατηγορία 
ανήκουν για παράδειγμα τα μηχανήματα και το λογισμικό που επιτρέπουν την ηλεκτρονική 
ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα ή την εξ' αποστάσεως ψήφο, μέσω διαδικτύου ή κινητών. Στη 
δεύτερη κατηγορία, ανήκουν κυρίως εφαρμογές που επιτρέπουν τον πολιτικό διάλογο, την 
ενεργό συμμετοχή των πολιτών, την παρουσίαση θέσεων ή, ακόμη και την άσκηση 
προπαγάνδας που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η πολιτική.

Οι υποστηρικτές της ψηφιακής δημοκρατίας έχουν να επικαλεστούν αρκετά επιχειρήματα υπέρ 
της, όπως την μείωση του κόστους, την καλύτερη αξιοποίηση ανθρωπίνων και άλλων πόρων, 
τη δημιουργία νέων αγορών [εφαρμογές στα κινητά, λογισμικό, μηχανήματα], την ταχύτερη και 
εγκυρότερη (;) έκδοση αποτελεσμάτων, τη διευκόλυνση των αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών. 
Αυτά όλα σε πρώτη ανάγνωση, γιατί αν προχωρήσουμε σε βάθος θα δούμε ότι οι τεράστιες 
δυνατότητες επικοινωνίας, η ταχύτητα και το εύρος (συχνά παγκόσμιας εμβέλειας) διασποράς 
ενός μηνύματος, η ευκολία σχηματισμού ομάδων πίεσης επάνω σε κοινούς άξονες 
προτεραιοτήτων, έχουν ήδη αλλάξει τον τρόπο που παίζεται το πολιτικό παιχνίδι. Οριστικά! 

Ο πολίτης μπορεί πλέον να στείλει “επιστολή” διαμαρτυρίας ή υποστήριξης στον βουλευτή(-ες) 
της περιφέρειας του μέσα σε λεπτά, από τη βολή του σπιτιού του. Ή, καλύτερα, να σχηματίσει 
μια ομάδα πίεσης μέσα από το διαδίκτυο και να συγκεντρώσει εκατοντάδες, χιλιάδες ή ακόμη 
και εκατομμύρια (π.χ. σε πανευρωπαϊκό επίπεδο) υπογραφές για ένα κοινό σκοπό. Γίνεται όλο 
και πιο δύσκολο στους εκλεγμένους αντιπροσώπους να ισχυριστούν ότι λειτουργούν σε 
αρμονία με τις απόψεις των πολιτών της περιφέρειας τους όταν υπάρχει μαζική υποστήριξη της 
αντίθετης άποψης. Να μην ξεχνάμε ωστόσο ότι υπάρχουν και άλλες δικαιολογίες που 
διευκολύνουν κάποιον εκλεγμένο άρχοντα για να παραβιάσει την αρχής της αντιπροσώπευσης. 
Άρα, η ελεύθερη, εύκολη και μαζική έκφραση άποψης δεν οδηγεί κατ' ανάγκη και σε 
καλύτερη Δημοκρατία - σίγουρα όμως βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Εμπόδια στην πορεία 
Η πορεία προς την ψηφιακή δημοκρατία όμως δεν είναι ανεμπόδιστη. Έχουν διατυπωθεί 
αρκετές ενστάσεις και επιφυλάξεις με σημαντικό και υπαρκτό υπόβαθρο. Ένα από τα κυριότερα 
προβλήματα αφορά στην αξιοπιστία και ασφάλεια των συστημάτων. Οι ενστάσεις που έχουν 
διατυπωθεί για την περίπτωση του Κάνσας [σελ. 6] και το εθνικό σύστημα i-voting της 
Εσθονίας [σελ. 8] είναι σημαντικά παραδείγματα που έχουν μείνει αναπάντητα και ευλόγως 
δημιουργούν ανησυχίες. Εάν ένα σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν μπορεί να εγγυηθεί, 
χωρίς αστερίσκους και γκρίζες ζώνες, την εγκυρότητα του αποτελέσματος, τότε δεν μπορεί 
να γίνει αξιόπιστη χρησιμοποίηση του.  

Με περίπου παρόμοιο σκεπτικό το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο τελικά έκρινε 
αντισυνταγματική τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ψηφοφορίας [σελ. 11] ενώ ζητήματα 
ασφαλείας τέθηκαν και για το Νορβηγικό σύστημα e-voting [σελ. 11-12] οδηγώντας στον 
τερματισμό των προγραμμάτων.    
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Στα αρνητικά πρέπει να προστεθεί και η ματαίωση κάποιων φαινομενικά εύλογων 
προσδοκιών, όπως για παράδειγμα η αύξηση της συμμετοχής στις εκλογές. Αυτός ήταν ένας 
από τους κύριους στόχους της νορβηγικής κυβέρνησης, η οποία ήλπιζε ότι μέσω της 
ψηφοφορίας από απόσταση θα προσέλκυε περισσότερους ψηφοφόρους, ειδικά νέους, αλλά τα 
στοιχεία από τις εκλογές του 2013 ήταν απογοητευτικά. Παράλληλα, η προσθήκη τόσων 
επιπέδων ασφαλείας έκανε το σύστημα μη-φιλικό σε άτομα με αναπηρίες, όπως οι τυφλοί. 
Ομοίως, χρειάζεται να τεκμηριωθεί επιστημονικά η θεωρητική εκτίμηση ότι υπάρχει 
όφελος σε επίπεδο πόρων και δαπανών, καθώς αιωρείται η υποψία ότι οι εύλογες αυτές 
υποθέσεις ίσως να ακυρώνονται στην πράξη από κρυφά κόστη (π.χ. σε μέτρα ασφαλείας).   

Προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στη μεταφορά παραδειγμάτων και λύσεων από τη μία 
χώρα στην άλλη. Οι επιλογές πρέπει να ελέγχονται και να δοκιμάζονται ενδελεχώς στις 
συνθήκες και τις πρακτικές της κάθε χώρας. Αφενός, γιατί το κάθε εκλογικό σύστημα είναι 
διαφορετικό, πολλές φορές πιο περίπλοκο και με περισσότερες απαιτήσεις, οπότε φαινομενικά 
απλές, επιτυχημένες λύσεις σε μία χώρα, να μετατρέπονται σε γρίφο, σε κάποια άλλη. 
Αφετέρου δε, επειδή οι διαφορές σε επίπεδο εκλογικών πρακτικών και νοοτροπιών απαιτούν 
ιδιαίτερη προσοχή. Με βάση τις ελληνικές πρακτικές για παράδειγμα, η από απόσταση ψήφος 
χρειάζεται να διαθέτει προσεκτικά μελετημένες δικλείδες ασφαλείας που θα εμποδίζουν πιθανό 
εξαναγκασμό ψηφοφόρων. Η επιλογή να στέλνεται επιβεβαιωτικό μήνυμα με την e-ψήφο του 
πολίτη στο κινητό του μπορεί να λειτουργεί θετικά στη Νορβηγία [σελ. 11], επειδή του δίνει τη 
δυνατότητα να επιβεβαιώσει την επιλογή του, στην Ελλάδα όμως θα γινόταν βούτυρο στο ψωμί 
του τοπικού κομματάρχη. Όσα περισσότερα επίπεδα ασφάλειας έχει μία διαδικασία, τόσο 
αυξάνεται η πιθανότητα να βρει κάποιο κενό ένας κακόβουλος και να τα εκμεταλλευτεί προς 
όφελος του. 

Η ποιότητα της Δημοκρατίας
Όσα συζητήθηκαν έως τώρα βρίσκονται κυρίως στο χώρο των μεταβολών σε επίπεδο μεθόδων 
και διαδικασιών, και είναι ευκολότερο να προσδιοριστούν και να μετρηθούν – αν χρειαστεί. 
Όπως είδαμε αρχικά όμως, υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο μεταβολών που αφορά την τρόπο 
άσκησης της πολιτικής, την εφαρμογή της Δημοκρατίας στην πράξη, ή ακόμη και τις μεταβολές 
που μπορεί να έχουν στο πως αντιλαμβάνονται οι πολίτες την άσκηση πολιτικής, το διάλογο και 
τη Δημοκρατία, γενικότερα. Οι Νορβηγοί έκαναν λάθος όταν εντόπιζαν τις προσπάθειες τους για 
βελτίωση της Δημοκρατίας στην αύξηση της συμμετοχής και μόνο! Η κάθε ψηφοφορία – είτε για 
εκλογή αντιπροσώπων, είτε για δημοψήφισμα – απαιτεί κατ' αρχάς την ύπαρξη γερών 
διαβουλευτικών θεμελίων και, κατόπιν, την ανυπόκριτη προσήλωση στη συναινετική 
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος από όλους, πολίτες και πολιτευτές. Οι ενστάσεις 
είναι πολλές και η κριτική που ασκείται εύλογη [σελ.17-19] και χρειάζονται προσοχή οι αιτιάσεις 
ότι μπορεί να διολισθήσουμε σε “fast-food democracy”.    

Εισαγωγή
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Παγκόσμιος 
χάρτης ψηφοφορίας 
μέσω διαδικτύου – 

Ιούν.2012

Από το 
“Norwegian E-
Vote Project 

Report” του IFES



Φυσικά είναι αδύνατον να αναλυθούν εκτενώς οι πιθανές – αρνητικές ή θετικές – επιδράσεις 
της κάθε εφαρμογής στην ποιότητα της Δημοκρατίας όπως εκφράζεται μέσα από τη 
διαβούλευση και τη συναινετική πρόοδο του δημόσιου συμφέροντος. Μπορούν όμως να γίνουν 
κάποιες γενικές παρατηρήσεις και να αφεθεί η εις βάθος ανάλυση για κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά. 

Δημόσιος Χώρος: διαβούλευση και διακίνηση γνώσης 
Έτσι, είναι εύκολο κατ' αρχάς να επισημανθεί η συρρίκνωση της δικαιολογίας της 
“ασύμμετρης πληροφόρησης” των εκλεγμένων αντιπροσώπων για την βούληση των 
πολιτών σε διάφορα ζητήματα. Η ταχύτητα, η αμεσότητα και ο δυναμισμός της αντίδρασης των 
πολιτών δια μέσου των ψηφιακών μέσων δείχνει ποια ζητήματα θεωρούνται σημαντικά από 
τους πολίτες και ποια η προτίμηση τους. Εφαρμογές όπως αυτή στο Σ. Φρανσίσκο [σελ. 7] με 
τις οιονεί ψηφοφορίες πολιτών ή ο e-politis στα Τρίκαλα [σελ. 14] δείχνουν ακριβώς αυτό. 
Παρόμοια δυναμική αναπτύσσουν και οι σελίδες συλλογής υπογραφών [σελ. 17]. Αυτές οι 
εφαρμογές επιστρέφουν την πολιτική στο επίπεδο του Δήμου – ενός ψηφιακού Δήμου – με 
άμεση συμμετοχή και ενεργοποίηση των πολιτών, εξυπηρετώντας και τις δύο ποιότητες της 
Δημοκρατίας, το δημόσιο συμφέρον και τη διαβούλευση.

Όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι διευκολύνουν τη σύνθεση ενός εικονικού “δημόσιου χώρου” 
όπως τον περιγράφει ο Καστοριάδης, δηλαδή ενός κοινού τόπου όπου κάποια ζητήματα 
αναγνωρίζονται ως “δημόσιες υποθέσεις” και γίνεται διακίνηση γνώσης και γνώμης. Βέβαια, ο 
όγκος των πληροφοριών, ο κατακερματισμός τους σε ασύγχρονες “συνομιλίες”, η επιφανειακή 
προσέγγιση, η αποπροσωποποίηση (π.χ. τρολάρισμα) της γνώμης, η απουσία άλλων στοι-
χείων επικοινωνίας πέραν των λέξεων, και, τελικά, η αμφιλεγόμενη ποιότητα του διαδικτυακού 
διαλόγου είναι επίσης υπαρκτά στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν αντικειμενικά και να 
προσδιοριστούν μέσα από κατάλληλη έρευνα. Οι κοινωνιολόγοι και οι πολιτικοί επιστήμονες θα 
έχουν πολλή δουλειά σε ένα χώρο ραγδαία αναπτυσσόμενο και μετεξελισσόμενο. Νέες 
εφαρμογές θα αλλάζουν συνεχώς το τοπίο. Η άμεση, φυσική επαφή και επικοινωνία δεν μπορεί 
να αντικατασταθεί, όμως οι δυνατότητες της διαδικτυακής δημοκρατίας αναμφίβολα θα 
πλουτίσουν το δημόσιο χώρο με αμεσότητα, ταχύτητα και προσβασιμότητα σε όλους. 

Τέλος, πρέπει να μας απασχολήσει μήπως η ευκολία της “κατ' οίκον” Δημοκρατίας τελικά 
μειώσει τόσο πολύ το προσωπικό κόστος συμμετοχής στις ψηφοφορίες ώστε να “φτηνύνει” το 
τελικό αποτέλεσμα. Όπως πρέπει να μας απασχολήσει και η “ευκολία” της e-ψήφου ενός 
μονίμου κατοίκου των ΗΠΑ για ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Η συμμετοχή 
προϋποθέτει γνώση και διαβούλευση αλλά αν η ψήφος γίνει τόσο απλή όσο μια οποιαδήποτε 
δημοσκόπηση ιστοσελίδας τότε υπάρχει ο κίνδυνος η μαζική συμμετοχή να οδηγήσει σε 
υποχώρηση και όχι βελτίωση της Δημοκρατίας. 

Συμπερασματικά
Τα ερωτήματα είναι πολλά και θα πολλαπλασιάζονται σε αριθμό και συνθετότητα όσο 
ωριμάζουν, εξελίσσονται και πολλαπλασιάζονται τα παραδείγματα Ψηφιακής Δημοκρατίας. Οι 
δυνατότητες, οι ελπίδες, οι πιθανολογήσεις, οι αμφιβολίες και οι φόβοι θα πληθαίνουν όσο δεν 
θα υπάρχει δομημένη, μεθοδολογικά άρτια έρευνα για να δώσει τα στοιχεία που θα επιτρέψουν 
τη συστηματική αξιολόγηση των διαφόρων εργαλείων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Ψηφιακός 
Κόσμος βρίσκεται εδώ και διεκδικεί το μερίδιο του στην πολιτική διαδικασία, είτε στο σπίτι, είτε 
στο εκλογικό κέντρο. Απομένει στον κάθε πολίτη να χαράξει τα όρια και τους τρόπους με τους 
οποίους θα υλοποιηθεί η Ψηφιακή Δημοκρατία. 

Εισαγωγή
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    Ψηφιακή Εκλογική Απάτη 
στο Κάνσας; 

Το Κάνσας ίσως είναι η Πολιτεία των ΗΠΑ με την υψηλότερη ετοιμότητα στον εντοπισμό και 
την αντιμετώπιση περιστατικών αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Πρόσφατα, μετά 
από σχετικό νόμο, η Πολιτεία δημιούργησε ιστοσελίδα [εδώ] όπου οι πολίτες μπορούν να 
καταγγέλλουν περιστατικά παραβίασης της εκλογικής νομοθεσίας όπως η συμμετοχή 
ατόμων χωρίς δικαίωμα ψήφου, η δωροδοκία, ο εκφοβισμός ψηφοφόρων ή η κακή 
συμπεριφορά εκλογικών αντιπροσώπων. Τώρα όμως φαίνεται ότι ίσως να υπάρχει κάποια 
περίεργη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών καταγραφέων ψηφοφορίας. 

Η καταγγελία έγινε από την μαθηματικό του πανεπ. 
της Γουιτσιτά, Beth Clarkson και αφορά κάποια 
περίεργα αποτελέσματα από την Sedgwick 
County του Κάνσας, μαζί με άλλες επαρχίες σε 
διάφορα σημεία των ΗΠΑ. Η Clarkson έκανε 
κάποιες στατιστικές αναλύσεις σε επίπεδο 
εκλογικών περιφερειών βρίσκοντας συγκεκριμένες 
τάσεις με βάση το μέγεθος των περιφερειών. Οι 
τάσεις αυτές είχαν επιβεβαιωθεί και σε δεύτερη 
δημοσίευση άλλων επιστημόνων. 

Ωστόσο, στην ανάλυση της η Clarkson βρήκε κάποιες ανωμαλίες στις τάσεις αυτές, εντοπι-
ζόμενες κυρίως σε περιφέρειες που χρησιμοποιούσαν  ένα συγκεκριμένο τύπο συσκευών 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ο συγκεκριμένος τύπος συσκευών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
ήταν γνωστό από το παρελθόν ότι είναι ευάλωτος σε χακάρισμα [υπόθεση “Hursti Hack” 
από το όνομα του χάκερ που τέσταρε τον συγκεκριμένο τύπο συσκευής στη Φλόριδα – 
βλέπε σελίδα “ΑΠΟΨΕΙΣ”]. Με βάση την ανάλυση της Clarkson, αν διορθωθούν οι 
ανωμαλίες, προκύπτει ότι πιθανόν ο Mitt Romney να έπαιρνε περίπου 1 εκατ. επιπλέον 
ψήφους στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικάνικου κόμματος, ενώ στις Προεδρικές 
εκλογές είναι πιθανόν να δόθηκαν ψήφοι του Obama στον McCain μέσω αυτού του τρόπου. 

Για να επιβεβαιώσει την ορθότητα ή μη της υπόθεσης της, η ίδια επικεντρώθηκε στα 
αποτελέσματα της Sedgwick County του Κάνσας επειδή χρησιμοποιείται εκεί ένα σύστημα 
αρχειοθέτησης των αποτελεσμάτων σε χαρτί που άλλες περιφέρειες δεν έχουν. Το περίεργο 
είναι ότι συνάντησε ένα τοίχο από γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια που ορθώθηκαν για να 
την εμποδίσουν να διασταυρώσει τα έντυπα αρχεία με τα ηλεκτρονικά, τα οποία πιθανόν να 
έδειχναν εάν όντως υπάρχει διάσταση μεταξύ τους ή όχι. Το αποκορύφωμα ήταν ότι ακόμη 
και όταν εξασφάλισε δικαστική εντολή για να της δοθεί δείγμα των έντυπων αρχείων, το 
αρμόδιο γραφείο της Πολιτείας αγνόησε την εντολή αυτή, παρά την υποχρέωση να 
απαντήσει εντός 30 ημερών. Η δικαιολογία που έδωσε ήταν ότι το γραφείο δεν 
συνειδητοποίησε ότι είχε λάβει αυτό το αίτημα! 

Αυτό που το κάνει πιο περίεργο είναι ότι η απροθυμία διερεύνησης της υπόθεσης συμβαίνει 
στο Κάνσας, την Πολιτεία με το ιστορικό της μεγαλύτερης ευαισθησίας σε ζητήματα εκλογικής 
αξιοπιστίας και εγκυρότητας! 
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Συσκευή Ηλεκτρον. Ψηφοφορίας

http://www.sos.ks.gov/elections/voterfraud/default.aspx


Μία νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα τέθηκε σε εφαρμογή 
τον Μάιο του 2015 με στόχο να διευκολύνει τη συμμετοχή των 
πολιτών στις αποφάσεις είτε σε τοπικό, είτε σε εθνικό επίπεδο.

Η εφαρμογή λέγεται Countable [www.countable.us] και προς το 
παρόν εστιάζει κυρίως σε νομοθετικές προτάσεις σε εθνικό 
(ομοσπονδιακό) επίπεδο. Η εφαρμογή υποστηρίζεται από μία 
ομάδα στελεχών που ετοιμάζει σύντομη, αμερόληπτη περίληψη 
της κάθε πρότασης, μαζί με συνοπτική αναφορά στα 
επιχειρήματα υπέρ και κατά. Στη συνέχεια, ο χρήστης, μπορεί 
να ψηφίσει ηλεκτρονικά και να ανεβάσει σχόλιο με τα επιχει-
ρήματα υπέρ της επιλογής του, εαν το επιθυμεί. Ο σκοπός της 
είναι καθαρά συμβουλευτικός, δηλαδή αποσκοπεί στο να δώσει 
απλώς μία αίσθηση των προτιμήσεων των πολιτών για την 
ενημέρωση των εκλεγμένων αντιπροσώπων της πόλης. 

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να δει ποιοι αντιπρόσωποι 
ψήφισαν υπέρ ή κατά κάποιας πρότασης, ή να επιλέξει για 
ποιους αντιπρόσωπους θα ήθελε να λαμβάνει ειδοποίηση όταν 
καταθέσουν νέα πρόταση. Όπως φαίνεται, οι πολίτες δέχτηκαν 
θετικά την νέα εφαρμογή καθώς σε λιγότερο από ένα μήνα 
ελήφθησαν περισσότερες από 1 εκατομμύρια ψήφοι, ενώ 
φαίνεται ότι αρκετοί πολιτικοί έχουν συνδεθεί μαζί της. 

Στα μελλοντικά σχέδια της ομάδας περιλαμβάνεται η αύξηση 
των τοπικών ζητημάτων που μπαίνουν σε ψηφοφορία σε 
δημοτικό επίπεδο, και η επέκταση στην πόλη της Ν. Υόρκης. 

Γενικά φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες στο Σ. 
Φρανσίσκο που βοηθούν τη συμμετοχή των πολιτών στο 
δημόσιο χώρο, είτε στα σκαριά, ή ήδη σε εφαρμογή. Για 
παράδειγμα, μία άλλη εφαρμογή [η SF311] επιτρέπει στους 
πολίτες να αναφέρουν καθημερινά προβλήματα της πόλης, 
όπως π.χ. ένα κατεστραμμένο φανοστάτη. Μια άλλη ομάδα 
πολιτών επιθυμεί να φέρει πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο 
που θα κάνει υποχρεωτική τη μετάδοση των συνεδριάσεων του 
από το διαδίκτυο και θα επιτρέπει τη συμμετοχή των πολιτών 
επίσης διαδικτυακά. 

Ένα κρίσιμο στοιχείο για το μέλλον της εφαρμογής θα είναι η 
διατήρηση της αμεροληψίας της – ειδικά εάν υπάρξουν υποψίες 
συμμετοχής χορηγών της στη διαμόρφωση του πληροφοριακού 
υλικού. Από την άλλη, η μαζική συμμετοχή θα στερήσει τους 
αντιπροσώπους της πόλης από τη δικαιολογία ότι ψηφίζουν 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις των πολιτών – εδικά όπου υπάρχει 
μεγάλη διάσταση των απόψεων πολιτών – πολιτικών. 

Εφαρμογή κινητών για έκφραση άποψης 
σε νομοθ. πρωτοβουλίες στο Σ. Φρανσίσκο
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ΧΩΡΑ: 
Η.Π.Α.

ΕΠΙΠΕΔΟ: 
Εθνικό / Τοπικό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Κινητά

ΙΣΧΥΣ:
Συμβουλευτική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Συνεχώς

http://www.countable.us/


Η Εσθονία ήταν η πρώτη χώρα παγκοσμίως που 
πραγματοποίησε εθνικές εκλογές με ένα μέρος των ψήφων να 
έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου. Αρχικά, το 
σύστημα δοκιμάστηκε στις δημοτικές εκλογές του 2005 και μετά 
την πρώτη επιτυχία, στις γενικές εκλογές του 2007.   

Το σύστημα “i-voting Estonia” βασίζεται στην έκδοση νέων 
ταυτοτήτων οι οποίες εκτός από τη γενική τους λειτουργία ως 
επίσημες ταυτότητες λειτουργούν και ως “έξυπνες κάρτες” (smart 
cards) με δυνατότητα ταυτοποίησης  εξ αποστάσεως του χρήστη 
και νομικώς έγκυρης ηλεκτρονικής υπογραφής. Οι χρήστες του 
συστήματος μπορούν μέσω της έξυπνης κάρτας να ψηφίσουν 
κατά τη διάρκεια μιας προ-περιόδου πριν την επίσημη ημέρα των 
εκλογών. Ο κάθε πολίτης μπορεί να ψηφίσει πάνω από μία 
φορές, με την τελευταία ψήφο να ακυρώνει όλες τις 
προηγούμενες. Έτσι διατηρείται η εκλογική αρχή “κάθε πολίτης, 
μία ψήφο”. Εκτός από το διαδίκτυο, υπάρχουν και ηλεκτρονικά 
εκλογικά κέντρα όπου ο πολίτης μπορεί να ψηφίσει άμεσα, 
ακυρώνοντας την όποια ψήφο είχε προηγουμένως αποστείλει 
μέσω διαδικτύου. 

Για να ψηφίσει μέσω διαδικτύου κάποιος πολίτης χρειάζεται να 
διαθέτει ειδικό ανιχνευτή έξυπνων καρτών συνδεδεμένο με τον 
υπολογιστή του. Ωστόσο, από το 2011 δόθηκε η δυνατότητα 
ταυτοποίησης μέσω κινητού, όπου μία προκαθορισμένη SIM 
κάρτα, λειτουργεί ως απόδειξη ταυτοποίησης. Η ψηφοφορία 
διεξάγεται πάλι μέσω υπολογιστή μόνο που ο πολίτης λαμβάνει 
ειδικό κωδικό στο κινητό του, τον οποίο κατόπιν εισάγει στο ειδικό 
πεδίο της ιστοσελίδας, για ταυτοποίηση. Έτσι παρακάμπτεται η 
ανάγκη χρήσης ειδικού ανιχνευτή έξυπνων καρτών.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το σύστημα ακυρώνει τις 
όποιες προηγούμενες i-ψήφους του ίδιου ψηφοφόρου και κρατάει 
την τελευταία, δημιουργώντας τους τελικούς, συγκεντρωτικούς 
πίνακες. Εκεί αφαιρείται στη συνέχεια η ηλεκτρονική υπογραφή 
και οι πίνακες στέλνονται, με τις i-ψήφους να είναι πλέον 
ανώνυμες, στην Εκλογική Επιτροπή για την καταμέτρηση τους και 
έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων.  

Το σύστημα έχει συγκεντρώσει δριμεία κριτική για ζητήματα 
ασφάλειας, αξιοπιστίας και εγκυρότητας της διαδικασίας. Η πιο 
πρόσφατη κριτική ασκήθηκε από μία διεθνή ομάδα ειδικών που 
δοκίμασε την ασφάλεια του συστήματος το 2014 και διαπίστωσε 
ότι μπορεί να σπάσει το σύστημα, να αλλάξει ψήφους και 
συγκεντρωτικά αποτελέσματα και να σβήσει τα ίχνη της, εφόσον 
εγκαθιστούσε κακόβουλο λογισμικό (malware). [βλέπε, το σχετικό 
απόσπασμα στη σελ. “ΑΠΟΨΕΙΣ”] 
Τέλος, έχει ασκηθεί κριτική γιατί επιτρέπει μόνο τη χρήση της 
εσθονικής, ενώ η OSCE έχει προτείνει τουλάχιστον την εισαγωγή 
και της ρωσικής γλώσσας. 

i-voting στην Εσθονία
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ΧΩΡΑ: 
Εσθονία

ΕΠΙΠΕΔΟ: 
Εθνικό 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Διαδίκτυο / κινητά / 
εκλογικά κέντρα

ΙΣΧΥΣ:
Δεσμευτική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 
Συνεχώς



 i-voting στην Εσθονία 

Η χρησιμοποίηση του συστήματος από τους πολίτες είναι προοδευτικά αυξανόμενη. Ενώ στις 
βουλευτικές του 2007 οι i-ψήφοι ήταν λίγο πάνω από τις 30 χιλιάδες, σε σύνολο 555 χιλιάδων, 
το 2011 ξεπέρασαν τις 140 χιλιάδες (σε σύνολο 580 χιλιάδων) και το 2015 έφτασαν το 30.5% 
του συνόλου με >176 χιλιάδες i-ψήφους στις περίπου 578 χιλιάδες. Το 12.2% των i-ψήφων το 
2015 έγινε με την χρήση κινητών. Παρακάτω παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία των i-
ψηφοφόρων ως προς την ηλικία και το φύλο τους, όπου σταδιακά βλέπουμε να αυξάνεται το 
ποσοστό των άνω των 55 ετών ψηφοφόρων και των γυναικών, έναντι των ψηφοφόρων μεταξύ 
18-34 ετών και των αντρών που αρχικά συμμετείχαν με υψηλότερα ποσοστά.  
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Δημοψήφισμα μέσω κινητών ... μόνο!

ΧΩΡΑ: 
Μογγολία

ΕΠΙΠΕΔΟ: 
Εθνικό 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Κινητά 

ΙΣΧΥΣ:
Συμβουλευτική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 
Μία φορά (;)

Τον Φεβρουάριο του 2015 οι πολίτες της Μογγολίας έλαβαν μέσω 
κινητού ένα μήνυμα που τους ρωτούσε εάν επιθυμούν μέτρα 
λιτότητας και μείωση των δαπανών ή επέκταση των μεταλλείων 
χρυσού και χαλκού. Συνολικά, εστάλησαν περίπου 3.3 εκατ. 
μηνύματα και οι έγκυρες απαντήσεις/ψήφοι μόλις που ξεπέρασαν 
τις 300 χιλιάδες. Το ηλεκτρονικό αυτό δημοψήφισμα είχε μόνο 
συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

Σε μία αραιοκατοικημένη χώρα όπως η Μογγολία, το κινητό είναι 
ίσως το πρακτικότερο και φτηνότερο μέσο για να ψηφίσουν οι 
κάτοικοι. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή έχει μειονεκτήματα, όπως ο 
αποκλεισμός όσων δεν έχουν κινητό. Καθώς δε, ο συνολικός 
αριθμός κινητών ξεπερνάει τον αριθμό των κατοίκων, όποιος έχει 
περισσότερα του ενός κινητά, έχει περισσότερες ψήφους. Επίσης, 
με τον τρόπο αυτό ψήφισαν και άτομα που δεν έχουν δικαίωμα 
ψήφου όπως αλλοδαποί και ανήλικοι, ενώ είναι άγνωστο ποιοι 
επέβλεψαν τη διαδικασία και έλεγξαν τα αποτελέσματα. Τέλος, η 
αιφνιδιαστική και προφανώς ανοργάνωτη αυτή διαδικασία είναι 
αμφίβολο κατά πόσον επέτρεψε να αναπτυχθεί σοβαρός διάλογος 
για τις δύο προτεινόμενες εναλλακτικές ή να διαπιστωθεί εάν 
υπάρχει και τρίτη πρόταση. Ίσως γι' αυτό να απάντησε μόλις το 
10% των κινητών. 

Για την ιστορία, το 56% ψήφισε υπέρ των μεταλλείων. Είναι 
άγνωστο εάν και με υπό ποίους όρους θα επαναληφθεί αυτή η 
αμφιβόλου δημοκρατικότητας διαδικασία. 



Με βάση έναν νόμο του 2008, το Ισραήλ ξεκίνησε την 
προετοιμασία ενός ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας, το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του οποίου ανέλαβε η TEHILA, 
μία διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών. Στους στόχους του 
συστήματος περιλαμβάνονταν η εξοικονόμηση πόρων και 
χαρτιού, η αύξηση της διαφάνειας της διαδικασίας 
καταμέτρησης και η αύξηση της δυσκολίας παραποίησης των 
αποτελεσμάτων. 

Η αδρή περιγραφή του συστήματος περιλαμβάνει τα εξής 
βήματα: 

● Ο ψηφοφόρος παίρνει μία smart-card [S-card] από την 
εφορευτική επιτροπή στο εκλογικό κέντρο

● Πηγαίνει στο μηχάνημα Α, όπου επιλέγει σε μία οθόνη αφής 
το συνδυασμό/υποψήφιο της αρεσκείας του. Η επιλογή 
καταγράφεται στην S-card. 

● Εάν θέλει ελέγχει την επιλογή του σε δεύτερο μηχάνημα και 
μπορεί να την αλλάξει – εάν επιθυμεί – αλλά μόνο μία φορά. 

● Ρίχνει την S-card στην κάλπη.
● Με το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, καταμετρώνται δια 

χειρός οι ψήφοι των  S-card [μάλλον μία-μία σε ειδικό 
μηχάνημα] και συγκρίνονται με τα αποτελέσματα του 
μηχανήματος Α.

Η TEHILA δεν έχει δημοσιοποιήσει τεχνικές λεπτομέρειες του 
συστήματος, ούτε πιθανές ασφαλιστικές δικλείδες. Το σίγουρο 
είναι ότι ο αρχικός σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα 
για εξ αποστάσεως ψήφο αλλά απαιτείται η φυσική παρουσία 
του ψηφοφόρου στο κέντρο. Ο όλος σχεδιασμός αποσκοπεί 
στην αύξηση της ταχύτητας καταγραφής [και ίσως μετάδοσης] 
των αποτελεσμάτων και την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων 
εκλογικής απάτης – ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που τα 
μηχανήματα δεν είναι συνδεδεμένα με το διαδίκτυο, επομένως 
η όποια απάτη πρέπει να γίνει από άτομο που ανήκει στον 
εκλογικό μηχανισμό και είναι παρών στο κέντρο. 

Αν και η προκήρυξη εκλογών φαινόταν σίγουρη τον Δεκέμβριο 
του 2014, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ήταν απαισιόδοξη για 
την πιθανότητα οι επόμενες εκλογές να πραγματοποιηθούν με 
το σύστημα σε λειτουργία. Η επικεφαλής της Επιτροπής, 
δικηγόρος Orly Ades δήλωσε ότι αν και θεωρούσε απίθανο να 
προλάβουν τις προθεσμίες για αυτές τις εκλογές, ήταν σίγουρη 
ότι θα λειτουργήσει στο μέλλον.  

Ισραήλ: προετοιμασία για e-voting
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ΧΩΡΑ: 
Ισραήλ

ΕΠΙΠΕΔΟ: 
Εθνικό 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Εκλογικά κέντρα

ΙΣΧΥΣ:
Δεσμευτική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Συνεχώς [υπό 
σχεδιασμό] 



Η πρώτη δοκιμαστική χρήση συσκευών ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας έγινε το 1998 στην Κολωνία και θεωρήθηκε 
επιτυχημένη. Έκτοτε, επεκτάθηκε η δοκιμαστική χρήση και σε 
άλλες πόλεις με αποτέλεσμα στις γενικές εκλογές του 2005 οι 
ηλεκτρονικές ψήφοι έφτασαν τα 2 εκατομμύρια περίπου. Γενικά, 
τόσο οι πολίτες όσο και τα μέλη των εκλογικών επιτροπών είχαν 
σχολιάσει ευμενώς τη χρήση των συσκευών αυτών ως προς 
την ευκολία χρήσης τους, την ταχύτητα και την οικονομία σε 
πόρους και κόστη. 

Παρα ταύτα, μετά το 2005 δύο Γερμανοί πολίτες προσέφυγαν 
στο Συνταγματικό Δικαστήριο θεωρώντας αντισυνταγματική την 
χρήση τους. Η απόφαση του Δικαστηρίου εξέπληξε πολλούς 
γιατί έκανε δεκτή τη προσφυγή. Ωστόσο, το Δικαστήριο δεν 
έκρινε αντισυνταγματική την καθ' αυτή χρήση των 
συσκευών αλλά την αδυναμία καταγραφής των ψήφων με 
ακόμη έναν τρόπο πέραν του ηλεκτρονικού, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια των αποτελεσμάτων και η 
δυνατότητα να επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία τους. Το Δικαστήριο 
ουσιαστικά θεώρησε ότι η πιθανότητα λάθους ή απάτης δεν 
μπορεί να επιβεβαιωθεί εάν γίνεται μόνο ηλεκτρονική 
καταγραφή των ψήφων. 

Ακόμη κι έτσι όμως, το πρόγραμμα χρησιμοποίησης 
ηλεκτρονικών συσκευών ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε μετά την 
απόφαση του Δικαστηρίου.  

Αντισυνταγματικότητα της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας
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ΧΩΡΑ: 
Γερμανία

ΕΠΙΠΕΔΟ: 
Εθνικό 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Εκλογικά κέντρα

ΙΣΧΥΣ:
Δεσμευτική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Διακόπηκε

Πρόωρος τερματισμός του e-voting στη Νορβηγία

Ο σχεδιασμός ξεκίνησε το 2004 με το σχηματισμό Επιτροπής 
Ειδικών που κατέληξε το 2006 στη δημοσιοποίηση της 
αναφοράς της με την οποία άνοιξε ο δρόμος για το 
πρόγραμμα. To 2008 ελήφθη η απόφαση από τη Νορβ. 
Κυβέρνηση και το 2009 ξεκίνησε η ανάπτυξη του λογισμικού με 
προ-πιλοτικές δοκιμές σε 10 κοινότητες, μέχρι την μεγάλη 
πιλοτική δοκιμή στις τοπικές εκλογές του 2011. Συμμετείχαν και 
ομάδες ατόμων με αναπηρίες καθώς εξαρχής είχε επισημανθεί 
ότι αποτελεί στόχο της ηλεκτρ. ψηφοφορίας η διεύρυνση της 
συμμετοχής. 

Η ψηφοφορία διεξάγεται μέσα από το κυβερνητικό πόρταλ 
MinID eGovernment. Όλοι οι Νορβηγοί πολίτες έχουν λάβει με 
το ταχυδρομείο κωδικούς πρόσβασης και όσοι ενεργοποίησαν 
τους λογαριασμούς τους στο πόρταλ έχουν δημιουργήσει έναν 
προσωπικό κωδικό. Για να ψηφίσουν, χρειάζεται να έχουν 
δώσει και έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου. Περίπου 68% των 
πολιτών έχουν ενεργοποιήσει τους λογαριασμούς τους.  

ΧΩΡΑ: 
Νορβηγία

ΕΠΙΠΕΔΟ: 
Εθνικό 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Διαδίκτυο

ΙΣΧΥΣ:
Δεσμευτική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Διακόπηκε



 Πρόωρος τερματισμός του e-voting 
στη Νορβηγία 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία γίνεται μέσω μιας διαδικασίας ταυτοποίησης δύο βημάτων. 
Αρχικά, ο πολίτης πρέπει να δώσει τον Αριθμό Ασφάλισης και τον προσωπικό κωδικό του για 
να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ένας αποκλειστικός κωδικός στέλνεται στο κινητό τηλέφωνο, τον 
οποίο πρέπει να καταγράψει στην ιστοσελίδα για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση. Ο κάθε 
ψηφοφόρος είχε λάβει εκ των προτέρων μία εκλογική κάρτα με τους κωδικούς των 
υποψηφίων [κομμάτων & προσώπων] – οι κωδικοί αυτοί ήταν διαφορετικοί για τον κάθε 
ψηφοφόρο, για να επιβεβαιώσει το σύστημα ότι ο ψηφοφόρος είναι εγγεγραμμένος. Με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ο ψηφοφόρος λάμβανε μήνυμα στο κινητό του με τους κωδικούς 
των υποψηφίων που επέλεξε έτσι ώστε να μπορεί να διπλοελέγξει ότι όντως ψήφισε την 
επιλογή του.

Ο κάθε ψηφοφόρος μπορούσε να ψηφίσει πολλές φορές ηλεκτρονικά, με την τελευταία 
επιλογή να ακυρώνει τις προηγούμενες, ενώ μπορούσε να ψηφίσει οριστικά και στο εκλογικό 
κέντρο, ακυρώνοντας την e-ψήφο του. Η επιλογή των πολλαπλών e-ψήφων θεωρείται ότι 
αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή εξαναγκασμού των ψηφοφόρων σε 
συγκεκριμένες επιλογές από τρίτους.  

Σε σύγκριση με άλλα συστήματα [π.χ. της Εσθονίας] η διαδικασία στη Νορβηγία είναι πιο 
πολύπλοκη στοχεύοντας στην αύξηση της ασφάλειας και τον περιορισμό της “κλοπής 
ταυτότητας”. Ωστόσο, έρευνα σε μικρές κοινότητες έδειξε ότι το σύστημα με τους πολλούς 
κωδικούς και τη διαδικασία προ-εγγραφής στο πόρταλ MinID ήταν ιδιαίτερα περίπλοκο για 
τους τυφλούς, ειδικά όσους ήταν άνω των 60 ετών. Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη προς τη 
διαδικασία και η διαφάνεια της, η κυβέρνηση είχε υιοθετήσει την αρχή του “ανοιχτού κώδικα” 
[open source] για το σύστημα.

Το επόμενο δοκιμαστικό βήμα ήταν στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2013, όπου 
συμμετείχαν 12 δήμοι και κοινότητες με γεωγραφική και δημογραφική ποικιλομορφία και 
συνολικό αριθμό 250 χιλ. ψηφοφόρων, εκ των οποίων 70 χιλ. [28%] ψήφισε ηλεκτρονικά. 
Ωστόσο, πριν από τις εκλογές ασκήθηκε σφοδρή κριτική στην ασφάλεια του συστήματος και, 
ειδικότερα, το σύστημα κωδικοποίησης και αποστολής των πληροφοριών των ψήφων μέσω 
διαδικτύου, γεγονός που μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητας και των 
επιλογών των ψηφοφόρων. Επιπλέον, παρά τη μεγάλη συμμετοχή, δεν αποδείχτηκε ότι το 
σύστημα προσέλκυσε νέους ψηφοφόρους στο να ψηφίσουν, δηλαδή να αυξήσει τη συνολική 
συμμετοχή, το οποίο ήταν από τους κύριους στόχους του προγράμματος.  

Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε και ένα μη-επιβεβαιωμένο πρόβλημα αξιοπιστίας του 
συνολικού εκλογικού μηχανισμού καθώς υπήρξαν ενδείξεις ότι ένα ποσοστό περίπου 0.75% 
των ψηφοφόρων μπόρεσαν να διπλοψηφίσουν, αρχικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια δια 
της φυσικής παρουσίας τους σε εκλογικό κέντρο.

Τελικά, ο συνδυασμός των ζητημάτων ασφαλείας & αξιοπιστίας με την αποτυχία αύξησης της 
συνολικής συμμετοχής, οδήγησαν την κυβέρνηση της Νορβηγίας στην οριστική διακοπή 
του προγράμματος τον Ιούνιο του 2014.
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Η πιλοτική δοκιμή αφορά δύο κωμοπόλεις της Grecia Salentina, 
δηλαδή την περιοχή του Salento που μιλάει την ελληνική διάλεκτο 
griko, το Martignano και το Melpignano. Στις δύο αυτές 
κοινότητες χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές για τους 
κατοίκους που συμμετείχαν σε ένα εθνικό, συμβουλευτικού 
χαρακτήρα δημοψήφισμα για την ενσωμάτωση ή όχι μικρών 
κοινοτήτων σε μεγαλύτερους δήμους. 

Ο ψηφοφόρος έκανε την επιλογή του σε μία οθόνη αφής (υπήρχε 
και η δυνατότητα λευκής ψήφου) και στη συνέχεια το μηχάνημα 
τύπωνε και κρατούσε την επιλογή σε χαρτί, και παράλληλα την 
αποθήκευε ηλεκτρονικά. Η καταγραφή και μετάδοση των 
αποτελεσμάτων γινόταν ηλεκτρονικά αλλά σε περίπτωση 
διαφωνίας υπήρχε η δυνατότητα να ανοίξει η κάλπη και να γίνει 
καταμέτρηση με τον παραδοσιακό, ψήφο-με-ψήφο, τρόπο. 

Η πιλοτική δοκιμή έγινε δυνατή με τη χρηματοδότηση του Υπ. 
Εσωτερικών της Ιταλίας σε συνεργασία με το εργαστήριο LeG του 
Πανεπ. του Σαλέντο και τον επικεφαλής του, καθ. M. Mancarella. 
Ο καθηγητής εντοπίζει το πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών 
εκλογικών τμημάτων στη διαχείριση πόρων και το κόστος. Το 
κόστος κάθε εκλογ. τμήματος υπολογίζεται σε 2-3.000 ευρώ ανά 
εκλογική διαδικασία, ενώ το κόστος της συσκευής είναι 1.600 
ευρώ, με διάρκεια ζωής 10-15 χρόνια.  

Πιλοτική δοκιμή στη Magna Grecia
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ΧΩΡΑ: 
Ιταλία

ΕΠΙΠΕΔΟ: 
Tοπικό 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Εκλογικά κέντρα

ΙΣΧΥΣ:
Συμβουλευτική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Μία φορά (;)

Διακοπή της ηλεκτρ. ψηφοφορίας σε μία 
πρωτοπόρο χώρα

Η Ολλανδία είχε ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του '80 να 
πειραματίζεται με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και ήδη στα '90s 
μεγάλο μέρος των κοινοτήτων χρησιμοποιούσε τις ηλεκτρονικές 
συσκευές NEDAP. Ωστόσο, μετά το 2000 ξεκίνησαν να υπάρχουν 
έντονες διαμαρτυρίες για προβλήματα ασφάλειας και διαφάνειας 
που παρουσίαζαν. Αποκορύφωμα ήταν όταν η ομάδα “We don’t 
trust voting computers” απέκτησε κάποια μηχανήματα NEDAP 
και απέδειξε ότι παρουσιάζουν μεγάλα κενά ασφαλείας.  

Η κυβέρνηση ζήτησε από μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων να 
μελετήσει το ζήτημα, όπως και έγινε. Τελικά, το 2006 δημοσιεύτηκε 
η αναφορά τους που πρότεινε την επιστροφή στο έντυπο σύστημα 
καθώς υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με την επιβεβαίωση της 
ορθότητας των ηλεκτρονικών αποτελεσμάτων, χωρίς ωστόσο να 
αποκλείει καθέτως την επανεισαγωγή τους στο μέλλον. 

Τελικά, τον Οκτώβριο του 2007 η κυβέρνηση απέσυρε τη σχετική 
νομοθεσία τερματίζοντας τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στα 
εκλογικά κέντρα. 

ΧΩΡΑ: 
Oλλανδία

ΕΠΙΠΕΔΟ: 
Εθνικό 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Εκλογ. Κέντρα

ΙΣΧΥΣ:
Δεσμευτική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Διακόπηκε



Ο δήμος Τρικκαίων έχει μακροχρόνια παράδοση στη χρήση 
ηλεκτρονικών τεχνολογιών τόσο σε διοικητικό επίπεδο, όσο και ως 
προς τη διευκόλυνση της χρήσης του από τους πολίτες. Γι' αυτό 
δεν αιφνιδιάζει το γεγονός ότι πρωτοπορεί και στον τομέα της 
Ψηφιακής Δημοκρατίας, όντας κεντρικός συντονιστής μιας 
προσπάθειας που συμπεριλαμβάνει ακόμη τους δήμους Λάρισας, 
Βόλου, Καρδίτσας και Κατερίνης. 

Το πρόγραμμα ονομάζεται e-politis και πρόκειται για μία 
διαδικτυακή πλατφόρμα/ιστοσελίδα όπου θα υπάρχουν οι 
παρακάτω υπηρεσίες:

(1) Υπηρεσία Διαβούλευσης: Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια σε 
διάφορες θεματικές ενότητες και ανοιχτό Φόρουμ δημοσίου 
διαλόγου 

(2) Υπηρεσίες Δημοσκοπήσεων: Ερωτήματα με αλληλοαπο-
κλειόμενες απαντήσεις που τρέχουν για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα για εντοπισμό θεμάτων προς διαβούλευση ή 
καταγραφή αποδοχής διαφόρων πολιτικών

(3) Υπηρεσίες e-Συμμετοχικού Προϋπολογισμού: Έχει ως στόχο 
την αύξηση της διαφάνειας διαχείρισης των δημοτικών πόρων, 
συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και 
καθορισμού προτεραιοτήτων και γενικότερα στη διαμόρφωση 
μέσα από μια συλλογική διαδικασία της αίσθησης των «κοινών 
αγαθών» της πόλης και των πολιτών.  

(4) Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης: Πρόκειται για υπηρεσία 
παρόμοια με του Facebook με προσωπικά προφίλ των 
συμμετεχόντων, διαμόρφωση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και 
ανταλλαγή απόψεων σε διάφορα ζητήματα.

(5) Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης: Τηλεδιάσκεψη μεταξύ Τοπικών 
Συμβουλίων και Real Time Video & Mobile Streaming του 
Δημοτικού Συμβουλίου στους Πολίτες.

Η εφαρμογή κινείται στις πεπατημένες και πολιτικά ασφαλείς 
οδούς της διαβούλευσης και των δημοσκοπήσεων που αν και 
σημαντικές διαδικασίες, ακυρώνονται όταν δεν οδηγούν τελικά στη 
λήψη δεσμευτικών αποφάσεων. Η έλλειψη μηχανισμού συλλογής 
υπογραφών για δημοτικά δημοψηφίσματα πολιτών είναι εμφανής 
και υπογραμμίζεται αρνητικά. Ωστόσο, διαμορφώνεται ένας 
πολιτικός πυρήνας που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πιο 
συμμετοχική μορφή. 

Το μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον συγκεντρώνει σίγουρα ο e-
Συμμετοχικός Προϋπολογισμός. Χρειάζονται περισσότερες 
πληροφορίες και μια αρχική εμπειρία εφαρμογής του για να δούμε 
ποιος θα είναι ο βαθμός ελευθερίας ουσιαστικής επιλογής 
προτεραιοτήτων και δεν θα ακυρώνεται από άνωθεν βέτο, είναι 
όμως μια ελπιδοφόρα αρχή εφαρμογής πραγματικού ελέγχου στη 
διαχείριση οικονομικών θεμάτων από μία δημοτική αρχή. 

Όλα θα κριθούν στην ειλικρινή εφαρμογή του προγράμματος. Το 
“Δ” θα παρακολουθήσει με ενδιαφέρον το ζήτημα. 

Ο e-politis ξεκινάει από 
τα Τρίκαλα
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ΧΩΡΑ: 
Ελλάδα

ΕΠΙΠΕΔΟ: 
Τοπικό 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Διαδίκτυο  

ΙΣΧΥΣ:
Συμβουλευτική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 
Συνεχώς



    Κοστίζει όντως λιγότερο 
το e-voting; 

Ένα από τα συχνότερα επιχειρήματα υπέρ των ηλεκτρονικών εκλογικών κέντρων είναι ότι η 
χρήση ψηφιακών μέσων για την ψηφοφορία και την καταμέτρηση των ψήφων μειώνει τα 
κόστη της εκλογικής διαδικασίας. Τη θέση αυτή φαίνεται να αμφισβητεί το άρθρο του WIRED 
“The cost of e-voting” το οποίο αναζητεί στοιχεία που να αποδεικνύουν ή να ανατρέπουν τον 
ισχυρισμό αυτό. 

Το άρθρο παρουσιάζει την έρευνα της ομάδας “Save our 
votes” από το Maryland των ΗΠΑ οι οποίοι μελέτησαν τα 
κόστη των touch-screen συσκευών της Diebold Election 
Systems [δες αναφορά στην ίδια εταιρεία στη σελ.6 & τη 
σελ. ΑΠΟΨΕΙΣ] που αγοράστηκαν το 2002-03 αλλά 
εγκατα-λείφθηκαν για λόγους ασφαλείας το 2010. Ενώ τα 
κόστη πλησίαζαν τα 100 εκατ. δολάρια, το 44% αυτών 
ήταν λειτουργικά από συντήρηση, επισκευές, αποθήκευ-
ση, μεταφορά [*] & εγκατάσταση, αναβαθμίσεις, προ-
γραμματισμό και δοκιμαστική λειτουργία τους. Επίσης, η 
Diebold πληρώθηκε για την εκπαίδευση εκλογικών υπαλ-
λήλων και ψηφοφόρων στη χρήση τους. Στην επόμενη 
σελίδα υπάρχει το αντίστοιχο γραφικό διάγραμμα.

Το 2010 οι εκλογ. περιφέρειες του Maryland εγκατέλειψαν τις συσκευές αυτές για 
απλούστερες που σκανάριζαν και καταμετρούσαν ψηφοδέλτια από χαρτί, σύστημα που 
αρκετές είχαν ήδη πριν το 2003 όταν υποχρεώθηκαν να χρησιμοποιήσουν τις touch-screen 
συσκευές της Diebold και είδαν τα κόστη ανά ψηφοφόρο να εκτοξεύονται από το 2000 στο 
2007 κατά >100% για τις 15 από τις 19 εκλογ. Περιφέρειες ενώ ακόμη δύο βρίσκονταν κοντά 
[84% & 88%]. Πρωταθλήτρια ήταν η περιφέρεια “Carroll” με αύξηση 866%, καθώς 
εκκινούσε από πολύ χαμηλά. 

Είναι κοινή αλλά λανθασμένα απλοϊκή, η πεποίθηση ότι οι ψηφιακές συσκευές σχεδόν 
αυτονόητα μειώνουν τα κόστη καθώς συνήθως παραλείπεται ο λεπτομερής προϋπολογισμός 
του κόστους συντήρησης και αναβάθμισης του συστήματος και το ενδιαφέρον πέφτει μόνο 
στο κόστος αγοράς, όπως π.χ. στη πιλοτική δοκιμή στην Ιταλία [σελ. 13]. 

 [*] Η μεταφορά των συσκευών από την αποθήκη στα εκλογικά κέντρα και πάλι πίσω, ίσως ενέχει και 
την υποψία μικρο-σκανδάλου καθώς η Diebold έδωσε την υπεργολαβία στην Office Movers, η οποία 
ανήκει στην οικογενειακή επιχείρηση Kane Company του John M. Kane. O Κane ήταν επικεφαλής 
του Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος στο Maryland την περίοδο 2002 – 2006 και ήταν μέλος της 
κεντρικής επιτροπής της προεκλογικής καμπάνιας του Mitt Romney.
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Συσκευή touch-screen της Diebold



    Κοστίζει όντως λιγότερο 
το e-voting; 

Το διάγραμμα 1. από την έρευνα της Save Our Votes δείχνει με σαφήνεια το τεράστιο άλμα 
στις εκλογικές δαπάνες του Maryland μετά την αγορά των συσκευών της Diebold το 2003. 
Ενώ μέχρι το 2002 οι δαπάνες κινούνται κάτω από τα 5 εκατ. δολάρια ανά έτος, βλέπουμε το 
2005 να εκτοξεύονται πάνω από τα 20 εκατ.

Το διάγραμμα 2. από την ίδια έρευνα παρουσιάζει το πως διαμορφώνονται τα κόστη που 
συνδέονται με το σύστημα των touch-screen συσκευών της Diebold. Φαίνεται καθαρά ότι ένα 
μεγάλο μέρος των δαπανών δίνεται για κόστη συντήρησης και όχι μόνο την αγορά [lease] 
τους. 

   

Ολόκληρο το άρθρο του WIRED: http://www.wired.com/2008/04/the-cost-of-e-v 
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Διάγραμμα 1. 
Ετήσιες 

εκλογικές 
δαπάνες της 
Πολιτείας του 

Maryland

Διάγραμμα 2. 
Ανάλυση των 

ετησίων δαπανών 
που συνδέονται με 

το εκλογικό 
σύστημα

http://www.wired.com/2008/04/the-cost-of-e-v


Αρκετοί συμπολίτες μας θεωρούν επιθυμητή την θεσμοθέτηση ηλεκτρονικών 
δημοψηφισμάτων. Η τεχνολογία είναι τόσο μπροστά! Γιατί να μην ψηφίζουμε απ' τα κινητά μας; 
Ή έστω στα προποτζίδικα δίπλα στην οθόνη του ΚΙΝΟ δεν θα μπορούσε να υπάρχει και η 
οθόνη με τα πολιτικά ζητήματα που τίθενται σε ψηφοφορία καθημερινά; Κι ο καθένας μας να 
επιλέγει ανάλογα με τις ιδέες που έχει διαμορφώσει στην συζήτηση με τον φίλο, στις διακοπές, 
στο εστιατόριο ή το καφενείο. Φανταστείτε το. Σε μια οθόνη 30 (μπορεί και περισσότερα) 
ερωτήματα. Κάθε μέρα νέα θέματα, διαφορετικά. Κι ο καθένας μας να μπορεί να ψηφίζει για 
ό,τι επιθυμεί. Η τέλεια δημοκρατία. Γιατί όχι; Για πολλούς και διάφορους λόγους.

Κατ' αρχήν οι υπέρμαχοι των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών θα χρειαζόταν να μας εξηγήσουν σε 
τι διαφέρει μια ηλεκτρονική ψηφοφορία από μια δημοσκόπηση. Γιατί να μπαίνουμε στον κόπο;

Κάποιοι πάλι θα έλεγαν πως το βασικό πρόβλημα είναι το πιθανό χακάρισμα της ψηφιακής 
διαδικασίας. Η νοθεία. Μήπως λοιπόν να περιμένουμε έως ότου η τεχνολογία μας λύσει κι αυτό 
το πρόβλημα; [1] Όχι δεν είναι αυτή η αντίρρηση.

Ο πυρήνας του επιχειρήματος που αντιτίθεται στην ψηφιακή δημοκρατία βρίσκεται στα λόγια 
του Περικλή όπως τα αποτυπώνει ο Θουκυδίδης στον Επιτάφιο (εδάφιο 40): "κρίνουμε και 
διαμορφώνουμε σωστές γνώμες για τα πράγματα, γιατί δεν θεωρούμε τους λόγους εμπόδιο των 
έργων, αλλά μάλλον θεωρούμε εμπόδιο να μην έχουμε κατατοπισθεί σε όσα έχουμε να κάνουμε, 
πριν καταπιαστούμε με αυτά."

Ο πυρήνας της δημοκρατίας δεν είναι η απόφαση-ψηφοφορία. Αυτή είναι η κατάληξη. Η 
δημοκρατία έχει ως θεμέλιο τη διαβούλευση, τη συζήτηση, την ανταλλαγή επιχειρημάτων.

Στοιχείο της δημοκρατικής συζήτησης είναι η ισηγορία - όλοι τον ίδιο χρόνο ομιλίας. Για να 
μιλάει όμως κάποιος πρέπει να γίνεται συζήτηση. Και συζήτηση δεν υπάρχει όταν οι 
ψηφοφορίες γίνονται στο πόδι, απ' το σπίτι και στη μοναξιά του υπολογιστή.

Στον 21ο αιώνα οι συζητήσεις δεν γίνονται μόνο δια ζώσης. Σωστά. Γίνονται και μέσω 
διαδικτύου. Γιατί λοιπόν να μην γίνονται και οι ψηφοφορίες; Θα γλυτώναμε τόσο χρόνο, τόσο 
χρήμα! Που να στήνουμε παραβάν, να τυπώνουμε ψηφοδέλτια, ν' απασχολούμε τόσους 
πολίτες ως εφορευτικές επιτροπές, να πληρώνουμε δικαστικούς αντιπροσώπους. Ψηφιακές 
ψηφοφορίες, λοιπόν.

Μα γιατί δεν το είχαν σκεφτεί οι αρχαίοι Αθηναίοι; Γιατί να μαζεύονται κάθε βδομάδα στη 
Πνύκα; Είχαν κι άλλες επιλογές. Δεν θα 'ταν αποδοτικότερο και λιγότερο χρονοβόρο να 
έφτιαχναν επιτροπές ψηφοσυλλεκτών ανά δήμο; Θα πέρναγαν από σπίτι σε σπίτι. Θα έθεταν 
τα ερωτήματα και θα συνέλεγαν τις θέσεις-ψήφους των πολιτών. Δεν το έκαναν. Γιατί; Διότι 
είχαν τη γνώμη πως τις αποφάσεις τις παίρνει ο δήμος. Προσοχή! Ο δήμος! Όχι οι πολίτες έτσι 
γενικώς και αορίστως. Ο δήμος δεν ήταν ένα άθυρμα ατόμων αλλά ένα σύνολο πολιτών που 
συνυπάρχουν την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο. Όπου ο καθένας ακούει τον άλλο, τον τυχαίο άλλο, 
καθώς στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο. "Τις αγορεύειν βούλεται;" [2] Χωρίς αυτή τη φράση η 
δημοκρατία δεν υπάρχει. 

Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα; 
Ηλεκτρονική ψηφοφορία;
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Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα; Ηλεκτρονική ψηφοφορία;

Είναι προφανές όμως ότι στις σύγχρονες πολυπληθείς κοινωνίες είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη 
η με φυσική παρουσία πραγμάτωση της δημοκρατίας. Ας μην οδηγηθούμε όμως επιπόλαια να 
θεωρήσουμε είτε ανέφικτη τη δημοκρατία είτε ως δημοκρατία τη ψηφοφορία και μάλιστα την 
ηλεκτρονική.

Η αντίθεση στην ηλεκτρονική ψηφοφορία προκύπτει απ' την εξής φιλοσοφική – πολιτική θέση: 
η ουσία της δημοκρατίας βρίσκεται στο διάλογο-διαβούλευση. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία τον 
ακυρώνει γιατί επιτρέπει την έκφραση θέσης εντός λεπτών. Και η κατ' αυτόν τον τρόπο 
έκφραση, δεν αποκαλύπτει παρά την αυθόρμητη γνώμη που έχει διαμορφώσει ο πολίτης μέσα 
απ' τη καθημερινή ζωή.

Η διαδικτυακή ψηφοφορία επιτρέπει και σε αδιάφορους “πολίτες” να παίρνουν επιπόλαια θέση 
για τα επίδικα αντικείμενα. To ποσοστό των αδιάφορων πολιτών, όσων ασχολούνται 
αποκλειστικά με τα ιδιωτικά τους έργα, είναι προφανώς στις σύγχρονες κοινωνίες υψηλό, ίσως 
και πλειοψηφικό. Επιπλέον η απόκτηση γνώσης επί συγκεκριμένων κάθε φορά πολιτικών 
ζητημάτων απαιτεί χρόνο και κόπο. Δεν είμαστε όλοι σε θέση να ανταποκριθούμε κάθε φορά. 
Και μόνο τις οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις αν αναλογιστούμε νομίζω ότι 
καταλαβαίνουμε το πρόβλημα. Είναι κρίσιμο ζήτημα να αποφύγουμε την επιπόλαιη ψήφο. 

Όταν η διαδικασία κατάθεσης νομοθετικής πρότασης αλλά και η ψηφοφορία επί της πρότασης 
γίνεται κατά μόνας και διαδικτυακά υπονομεύει τη δημοκρατία. Τέτοιου είδους διαδικασίες δεν 
προωθούν το διάλογο. Αντιθέτως προωθούν την κυριαρχία των ιδεολογικών μηχανισμών 
(τηλεόραση, κόμματα, κ.λ.π.) αφού δεν ωθούν τους πολίτες να συζητήσουν μεταξύ τους.

Επειδή ακριβώς δεν είναι δημοκρατία η ψηφοφορία αλλά η διαβούλευση-συζήτηση ο,τιδήποτε 
υπονομεύει τη συζήτηση, το λόγο του τυχαίου πολίτη που απευθύνεται στον τυχαίο άλλο, 
υπονομεύει τη δημοκρατία. Και υποστηρίζω αυτό ακριβώς. Ότι η ηλεκτρονική, απ' το σπίτι, 
ψηφοφορία επιτρέπει να ψηφίζουν επί συγκεκριμένου πολιτικού ζητήματος ψηφοφόροι που 
δεν έχουν συμμετάσχει στη διαβούλευση. Μα, θα μου πείτε, η ψηφοφορία με κάλπη μια 
Κυριακή πρωί το αποτρέπει; Οπωσδήποτε περισσότερο απ' την κατά μόνας στο σπίτι. Και 
μόνο για το λόγο πως η ψηφιακή ψηφοφορία θα επέτρεπε ως εκ της δομής της τη γεωμετρική 
αύξηση των θεμάτων-ερωτημάτων που τίθενται προς ψήφιση-απόφαση θα έπρεπε να μας 
κάνει ν' ανησυχούμε. Ο χρόνος διαβούλευσης θα μειωνόταν και το πλήθος των επιπόλαιων και 
προκατειλημμένων ψήφων θα αυξανόταν επικίνδυνα.

Εδώ βέβαια ίσως ακουστεί το επιχείρημα του αυτορυθμιζόμενου συστήματος: οι πολίτες 
ψηφίζοντας αστόχαστα θα πάθουν και θα μάθουν. Δυστυχώς η ζωή, η κοινωνία, η πολιτική δεν 
είναι τόσο απλές δομές όσο το μυαλό μας. Πολλές φορές τα λάθη των πολιτών θα τα 
πληρώσουν άλλοι, άφταιγοι. Ανήλικοι, ψυχασθενείς, χρήστες ουσιών, ομοφυλόφιλοι, μετανά-
στες, πρόσφυγες κ.λ.π. κ.λ.π. Οι αδύναμοι. Οπότε οι πολίτες δεν θα μάθουν-πάθουν τίποτα. 

Συμμερίζομαι την αγωνία-επιθυμία όσων υποστηρίζουν τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες προκει-
μένου να εγκαθιδρυθεί μια πλήρης δημοκρατία. Ένα πολιτικό καθεστώς στο οποίο για όλα τα 
θέματα θ' αποφασίζουν οι πολίτες κι όχι κάποιοι απόμακροι επαγγελματίες της πολιτικής. Κατά 
τη γνώμη μου όμως δεν θα επιτευχθεί με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες όλων των πολιτών για όλα 
τα θέματα. Η λύση είναι τα εργαζόμενα κληρωτά νομοθετικά, ελεγκτικά και δικαστικά σώματα 
που αποφασίζουν με αυξημένη πλειοψηφία (π.χ. 60%). Ακριβώς γιατί αυτά θα μπορούν να 
συζητήσουν αναλυτικά όλες τις πτυχές ενός ζητήματος πριν αποφασίσουν.
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Τα κληρωτά νομοθετικά σώματα, σε αντίθεση με τις δημοσκοπήσεις και τις, ψεκάστε 
σκουπίστε καθαρίσατε, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, θα ήταν πράγματι ένα σοβαρό βήμα προς 
τη δημοκρατία. Αυτό που διακρίνει τα μεν απ' τις δε είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό της 
δημοκρατίας. Ο αναλυτικός, συγκεκριμένος διάλογος, η εκτεταμένη διαβούλευση. “Μηδενί 
δίκην δικάσεις πριν αμφί μύθον ακούσεις”. [3] Ενώ τα μέλη του κληρωτού νομοθετικού 
σώματος θα έχουν όλο το χρόνο να αντιτάξουν επιχειρήματα προκειμένου να πείσουν 
αλλήλους, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τους ερωτώμενους μιας δημοσκόπησης ή τους 
συμμετέχοντες σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Συνεπώς ενώ τα κληρωτά νομοθετικά σώματα 
μπορούν να είναι θεσμοί μιας δημοκρατίας δεν συμβαίνει το ίδιο με τις δημοσκοπήσεις και τις 
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες μέσω διαδικτύου.

Είναι λοιπόν τα κληρωτά νομοθετικά σώματα η τελική απάντηση στο ερώτημα για το ποιοι είναι 
οι θεσμοί της δημοκρατίας ως αναφορά τη νομοθετική εξουσία; Κατά τη γνώμη μου όχι. Διότι 
τίποτα δε μπορεί να μας βεβαιώσει ότι το αποτέλεσμα της διαβούλευσης σε πανκοινωνικό 
επίπεδο θα είναι το ίδιο με αυτό σε επίπεδο κληρωτού σώματος. Κατά τη διαβούλευση που 
προηγείται του δημοψηφίσματος θα δοθεί η δυνατότητα ν' ακουστεί και η παραμικρή 
μειοψηφική άποψη επί ενός θέματος. Αυτή η μειοψηφική άποψη που μετά από 5 χρόνια στο 
επόμενο σχετικό δημοψήφισμα, ακριβώς γιατί ακούστηκε και έγινε σχετική συζήτηση στο 
προηγούμενο, μπορεί να φθάσει να γίνει πλειοψηφική. Είναι ακριβώς αυτή η, σε βάθος 
χρόνου, εξέλιξη που λείπει απ' τη διαδικασία των κληρωτών νομοθετικών σωμάτων.

Eίμαστε όμως τόσο μακρυά απ' τη θεσμοθέτηση των κληρωτών σωμάτων πολιτών!!

Πόσο μακρυά είμαστε όμως απ' τη θεσμοθέτηση δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία 
πολιτών με τα οποία θα μπορούν να τεθούν σε πανκοινωνική διαβούλευση και απόφαση 8 
θέματα (4 εθνικά + 4 περιφερειακά ή δημοτικά θέματα) κάθε δημοψηφισματική Κυριακή; 
Δηλαδή 32 θέματα το χρόνο. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι αμελητέος αριθμός. Θα μπορούσαν 
να καθορίσουν το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί η χώρα τις επόμενες 
δεκαετίες (π.χ. αναδιανεμητικό ή κεφαλαιοποιητικό συνταξιοδοτικό σύστημα; ελάχιστο ποσοστό 
δαπανών επί του ΑΕΠ για υγεία και παιδεία ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ΝΑΙ ή ΟΧΙ; 
κ.λ.π., κ.λ.π.).

[1] η ψηφοφορία μέσω διαδικτύου-ηλεκτρονικά απ’ το σπίτι αίρει την μυστικότητα της ψήφου. Στην 
ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι δυνατόν ο ψηφοφόρος να βρίσκεται υπό επιτήρηση. Να ψηφίζει μόνο αν 
παρίσταται-ελέγχει τη ψήφο του κάποιος άλλος. Εξού και κατά τη γνώμη μου είναι αξεπέραστο το παραβάν. 
Ένα αντεπιχείρημα σ' αυτό είναι ότι υπάρχει τεχνική λύση. Η ψηφοφορία θα είναι ανοικτή μέχρι μια 
καταληκτική ημερομηνία. Κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα αλλαγής της ψήφου του μέχρι τότε. Συνεπώς 
δεν προκύπτει θέμα ελέγχου.

Αυτή η τεχνική δυνατότητα όμως μας φέρνει αντιμέτωπους με το θέμα της αξιοπιστίας και τη δυνατότητα 
νοθείας του εκλογικού αποτελέσματος. Αν ο ψηφοφόρος μπορεί ν' αλλάζει τη ψήφο του τότε υπάρχει η 
δυνατότητα σε όποιον μπορεί να ελέγξει-χακάρει το σύστημα να νοθεύσει το αποτέλεσμα. 

Εδώ φαίνεται για άλλη μια φορά η ανωτερότητα του συστήματος με φυσική παρουσία στις κάλπες. Η νοθεία 
είναι αδύνατη (χωρίς απροκάλυπτη χρήση βίας) μιας και η εφορευτική επιτροπή οποιουδήποτε εκλογικού 
τμήματος (η οποία αποτελείται από τυχαία επιλεγμένους πολίτες) μπορεί να συγκρίνει τα αποτελέσματα που 
εκείνη έδωσε, με αυτά που εμφανίζονται στα τελικά αποτελέσματα που εκδίδει η διοργανώτρια αρχή, 
υπουργείο εσωτερικών ή κάποια άλλη.

[2] Όταν η αθηναϊκή Εκκλησία του Δήμου έπαιρνε την απόφαση να συζητηθεί ένα θέμα ο Κήρυκας 
απευθυνόταν με αυτήν την ερώτηση στους πολίτες καλώντας στο βήμα όποιον ήθελε να αγορεύσει. Όποιος 
πολίτης ανταποκρίνονταν μιλούσε στεφανωμένος με μυρτιά, ως ένδειξη της εκτίμησης του δήμου επειδή 
συμμετείχε στις κοινές υποθέσεις. 

[3] Μην δικάσεις προτού ακούσεις και τις δύο πλευρές – Πλάτων. 
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Η συλλογή υπογραφών [petition] είναι το ελάχιστο θεσμοθετημένο μέτρο παρέμβασης των 
πολιτών και σε πολλές περιπτώσεις – δυστυχώς – το μοναδικό, με το οποίο μπορεί μία 
οργανωμένη ομάδα πολιτών να παρέμβει στην πολιτική ατζέντα. Η συλλογή υπογραφών 
μπορεί να φέρει μόνο με έμμεσο τρόπο κάποια πολιτικά αποτελέσματα καθώς δεν οδηγεί σε 
καθολική ψηφοφορία με δεσμευτικό αποτέλεσμα όπως το δημοψήφισμα [referendum]. Το 
εύρος των δυνατοτήτων τους κυμαίνεται από την έμμεση άσκηση πίεσης σε κάποιον 
εκλεγμένο αντιπρόσωπο [κυβέρνηση, κοινοβούλιο, βουλευτές, τοπική αυτοδιοίκηση] με τον 
όγκο των υπογραφών έως τη θεσμοθετημένη αλλαγή της πολιτικής ατζέντας με την επίσημη 
συζήτηση του συγκεκριμένου ζητήματος σε εθνικό ή στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Ωστόσο, σε 
κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση είναι κάποιας Αρχής και όχι των πολιτών.    

Ακόμη όμως και με αυτούς τους περιορισμούς, η συλλογή υπογραφών μπορεί να γίνει ένα 
ισχυρό πολιτικό εργαλείο και παράλληλα ένα μέσο έκφρασης των επιθυμιών και των 
προτεραιοτήτων των πολιτών. Το διαδίκτυο έχει προσφέρει τη δυνατότητα να επιταχυνθεί η 
διαδικασία αυτή, επιτρέποντας την εύκολη και γρήγορη αποστολή των στοιχείων μετά από 
εγγραφή με το προσωπικό email. Υπάρχουν ειδικές πλατφόρμες petition που επιτρέπουν 
σε ομάδες πολιτών να συλλέγουν υπογραφές σε πλειάδα θεμάτων για προκαθορισμένο 
χρονικό διάστημα, απευθυνόμενες σε πολιτικά πρόσωπα, συλλογικά όργανα, διεθνείς 
οργανισμούς ή ακόμη και ιδιωτικές εταιρείες/πολυεθνικές. 

Παραδείγματα τέτοιων ιστοσελίδων είναι: 

- H GoPetition: www.gopetition.com/ 
- H Avaaz, η οποία πέρα από την πλατφόρμα συλλογής 
υπογραφών (που είναι ανοιχτή και εκτός οργάνωσης) 
οργανώνει και δικά της petition που συχνά συνοδεύονται 
από δράσεις/παρεμβάσεις πολιτικού περιεχομένου, 
συνήθως σε οικολογικά ζητήματα. Απασχολεί εκατοντάδες 
εθελοντές και λειτουργεί σε 15 γλώσσες:
 https://secure.avaaz.org/en/about.php 
- Η Change.org είναι ιδιωτική εταιρεία με σκοπό το 
κέρδος που “φιλοξενεί” διάφορα petitions οργανισμών 
όπως η Διεθνής Αμνηστία. Έχει κατηγορηθεί για τις 
στατηγικές μάρκετινγκ και χρεώσεων που ακολουθεί. 
Επίσης έχει υποστεί διάφορες επιθέσεις και περιορισμούς 
ως συνέπεια των petition αυτών. Π.χ. το 2012, το Arizona 
State University μπλόκαρε την πρόσβαση στην 
ιστοσελίδα της επειδή ένας φοιτητής της, ο Eric Haywood, 
ξεκίνησε συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας για την 
αύξηση των διδάκτρων. 
http://www.change.org/

Ωστόσο, και μεμονωμένες ιστοσελίδες μπορούν να συλλέγουν υπογραφές, όπως για 
παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την ανακήρυξη του δικαιώματος 
στο Νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα και δημόσιο αγαθό. Οι υπογραφές θα 
χρησιμοποιηθούν ως μέσο πίεσης προς τους ευρωβουλευτές και την Κομισιόν για να 
επιτευχθεί η νομική αναγνώριση του δικαιώματος αυτού. Οι υπογραφές συλλέγονται εδώ. 

Διαδικτυακή Συλλογή Υπογραφών   
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Κάποιοι χώροι ψηφιακής εικονικής επικοινωνίας, όπως για 
παράδειγμα το Facebook με πάνω από 1 δις προφίλ, δεν 
αποτελούν απλώς “Δημόσιο Χώρο” διακίνησης πολιτικών 
νοημάτων και δράσεων αλλά είναι τα ίδια αντικείμενο “πολιτικών” 
διεκδικήσεων και αιτημάτων στα πλαίσια της ανάγκης 
διακυβέρνησης τους. 

Όπως επισημαίνουν οι D. Johnson, D. Post και Marc Rotenberg 
στο άρθρο τους για τη διακυβέρνηση των διαδικτυακών χώρων 
[δες σελ. “Ηλεκτρ. Βιβλιογραφία”] κάποιοι χώροι λόγω μεγέ-
θους [αριθμό χρηστών και πληροφοριών] και σημαντικότητας [ση-
μασία ανταλλασσόμενων πληροφοριών και διάρκεια σύνδεσης 
ανά χρήστη] αποκτούν κομβική θέση στη ζωή μας. Αυτό σημαίνει 
ότι οι Term of Services [ToS] που ρυθμίζουν πληθώρα διαδρά-
σεων, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς αφορούν τόσο στη 
σχέση χρήστη-ιστοσελίδας όσο και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των χρηστών σε ένα νομικό φάσμα που κινείται από τους Νόμους 
Πνευμ. Ιδιοκτησίας έως τον Ποινικό Κώδικα! 

Με εφαλτήριο τα παραπάνω, το άρθρο προτείνει την άποψη ότι το 
Facebook δεν είναι μόνο ένα “προϊόν” αλλά και ένας πολιτική 
οντότητα [polity] και γι' αυτό εισηγούνται τη χρησιμοποίηση 
πολιτικών εργαλείων στη διαμόρφωση των ToS. Το μοντέλο που 
προτείνουν είναι κάποιου είδους ευέλικτη “αντιπροσώπευση” όπου 
οι χρήστες του Facebook μπορούν να δίνουν [και να ανακαλούν] 
ανά πάσα στιγμή την αντιπροσώπευση τους σε ένα δεύτερο 
χρήστη, για ένα συγκεκριμένο ζήτημα που βρίσκεται υπό 
διαπραγμάτευση με την εταιρεία. To Facebook θα μπορούσε να 
αναπτύξει μία εφαρμογή που θα δίνει αυτή τη δυνατότητα στους 
χρήστες του, ώστε να γίνει αξιόπιστη και διαφανής η όλη 
διαδικασία. 

Η ιδέα ακολουθεί τον εξής άξονα: η “ανάθεση” από ένα χρήστη σε 
άλλον γίνεται βάση “πλατφόρμας” προτάσεων/θέσεων επάνω σε 
συγκεκριμένο δίκτυο ► οι χρήστες με τον μεγαλύτερο αριθμό 
“αναθέσεων” έχουν ισχυρότερη θέση ► οι προτάσεις τους 
υπερτερούν στη διαπραγμάτευση έναντι άλλων, λιγότερο 
δημοφιλών θέσεων. Βέβαια, εφόσον μιλάμε για εταιρεία, το άρθρο 
προτείνει η διαπραγμάτευση να έχει απλώς συμβουλευτικό και όχι 
δεσμευτικό χαρακτήρα και η τελική απόφαση να βαρύνει την 
εταιρεία. Η πρόταση, αν και κυρίως αντιπροσωπευτικού 
χαρακτήρα, έχει και στοιχεία άμεσης δημοκρατίας καθώς η 
αντιπροσώπευση από συγκεκριμένο χρήστη γίνεται επί 
συγκεκριμένης πρότασης σε συγκεκριμένο ζήτημα και είναι άμεσα 
ανακλητή.  

Ψηφιακή Διακυβέρνηση του Facebook?
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    2011: οι ταραχές 
στο Τότεναμ

Τον Αύγουστο του 2011, για περίπου μία εβδομάδα η Αγγλία σημαδεύτηκε από εκτεταμένα 
επεισόδια (με τουλάχιστον 5 θανάτους, εμπρησμούς και λεηλασίες) που ξεκίνησαν από το 
Τότεναμ, μετά τη δολοφονία ενός νεαρού μαύρου από την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια των 
επεισοδίων ο David Lammy,   βουλευτής που εκλέγεται στην περιοχή, είχε ζητήσει από τη 
BlackBerry να αναστείλει την υπηρεσία μηνυμάτων της θεωρώντας ότι χρησιμοποιείται από 
τους υποκινητές των επεισοδίων για να συντονίσουν τη δράση τους. 

Οι ταραχές αυτές όντως έφεραν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
[ΜΚΔ] στο επίκεντρο της προσοχής ως εργαλείο που βοήθησε 
στην οργάνωση και ίσως την προσέλκυση περισσοτέρων στις 
λεηλασίες. Η εναντίον τους ρητορική χρησιμοποιήθηκε από 
πολλούς πολιτικούς, με κορυφαίο τον πρωθυπουργό [δες σελ. 
ΑΠΟΨΕΙΣ]. Τα επιμέρους παραδείγματα ήταν πολλά: ένας 
λογαριασμός στο Tumblr δεσμεύτηκε επειδή συγκέντρωνε 
φωτογραφίες από τις ταραχές, κάποιος έφηβος στη Γλασκώβη 
συνελήφθη επειδή καλούσε σε ταραχές από το Facebook, 
εικόνες και μηνύματα από το Twitter και το Facebook 
χρησιμοποιήθηκαν από τα ΜΜΕ [ύποπτα διαστρεβλωμένα 
κάποιες φορές] ως παραδείγματα. Πόσο αλήθεια όμως ήταν; 

Η μεταγενέστερη και πιο ψύχραιμη αποτίμηση των στοιχείων δείχνει μια πιο μετριοπαθή 
εικόνα. Είναι γεγονός ότι τα μηνύματα – πρακτικά, μη-ανιχνεύσιμα – της υπηρεσίας BBM της 
BlackBerry χρησιμοποιήθηκαν για την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, όμως αρκετά 
περιστατικά “πρόσκλησης” σε βία από τα ΜΚΔ τελικά αποδείχτηκαν παραφουσκωμένη 
φιλολογία, όπως ένα μήνυμα στο Twitter το οποίο δημοσιεύτηκε ελαφρώς περικομμένο σε 
μία εφημερίδα. Ολόκληρο, είχε ένα σαφώς πιο ειρωνικό ύφος και μάλλον τρόλαρε παρά 
προκαλούσε όπως έδειξε το BBC [εδώ]. Και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. 

Γενικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα ΜΚΔ έπαιξαν το ρόλο που έχουμε συνηθίσει και στην 
Ελλάδα: οι τερατολογίες, οι υπερβολές και τα ψέμματα ήταν πολύ περισσότερα από την 
πραγματική συμμετοχή στα επεισόδια και μάλλον αποδιοργάνωναν και παραπληροφο-
ρούσαν, όπως έγινε π.χ. με τη φωτογραφία του “στρατού” να φρουρεί με τανκς κάποιο 
δρόμο. Τελικά αποδείχτηκε ότι η φωτογραφία είχε τραβηχτεί στην ... Αίγυπτο. 

Υπήρχε όμως και η αντίθετη πλευρά, όπως διάφορα άλμπουμ στο Flickr και το Facebook 
που χρησιμοποιήθηκαν για να συλλέγονται φωτογραφίες συμμετεχόντων σε λεηλασίες, η 
αναγνώριση των οποίων οδήγησε στη σύλληψη τους. Επίσης, διάφορες ιστοσελίδες 
χρησιμοποιούσαν το Google Maps για διαδραστικούς χάρτες που ενημέρωναν σχεδόν σε 
πραγματικό χρόνο για τη διασπορά των ταραχών. Τελικά, το BBM, το Twitter και το Tumblr 
φαίνεται ότι δεν είναι κάτι περισσότερο από εργαλεία – απλώς είναι ακόμη καινούργια και 
εύλογα προκαλούν την καχυποψία κάποιων. Και ως εργαλεία μπορεί να έχουν τη μία χρήση 
ή την άλλη. Ούτε προκαλούν, ούτε αποτρέπουν ταραχές από μόνα τους. Όλα εξαρτώνται 
από αυτούς που τα χρησιμοποιούν!  
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Η παρακάτω βιβλιογραφία προέρχεται από την ιστοσελίδα του National Democratic 
Institute [NDI]: https://www.ndi.org/e-voting-guide/resources 

https://www.ndi.org/e-voting-guide/resources
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Στις 31 Οκτωβρίου η επιτροπή των 
Ελβετών πολιτών “Vollgeld 
Initiative” ανακοίνωσε ότι 
συγκέντρωσε περισσότερες από 
100.000 υπογραφές για να κατα-
θέσει την νομοθετική πρόταση της 
στην αρμόδια επιτροπή ώστε να 
τεθεί σε δημοψήφισμα σε κάποια 
προσεχή δημοψηφισματική ημερο-
μηνία. Ο εκπρόσωπος της επιτρο-
πής ανακοίνωσε ότι η επίσημη επί-
δοση των πιστοποιημένων υπογρα-
φών στο σχετικό ομοσπονδιακό 
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. διασταυρωμένες υπογραφές 
πολιτών. Η διαδικασία αυτή για της “νομοθετικής πρωτοβουλίας 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 (vollgeld κατά λέξη σημαίνει “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 βεβαίως 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. 

Αναλυτικότερες λεπτομέρειες και χρήσιμα λινκ, για τις δύο αυτές προτάσεις, καθώς και μία 
τρίτη από Ολλανδούς πολίτες, μπορείτε να βρείτε στο “ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” του Οκτωβρίου 
2015, εδώ.
 
Λεπτομέρειες γύρω από την είδηση μπορούν να βρεθούν στο άρθρο του Roiters, εδώ: 
http://uk.reuters.com/article/2015/10/31/uk-swiss-sovereign-money-idUKKCN0SP0FW20151
031

  

Δημοψήφισμα για 
“Εθνικό Χρήμα” στην Ελβετία !

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


 Την στιγμή που σε ολόκληρη την Ευρώπη πολλαπλασιάζονται οι ομάδες πολιτών που διεκδικούν 
ουσιαστικότερη συμμετοχή στη διαχείριση της εξουσίας από τους – κατ' όνομα πολλές φορές –  
αντιπροσώπους τους στα Κοινοβούλια, έρχεται μία εξέλιξη από την Πορτογαλία που μας κάνει να 
αναρωτιόμαστε εάν πρέπει να μιλάμε για άμεση συμμετοχή στη διαχείριση της εξουσίας ή να 
ετοιμαζόμαστε για “μάχη οχυρωμάτων” με σκοπό την υπεράσπιση των [λίγων] βασικών κεκτημένων 
δημοκρατικών δικαιωμάτων μας μέσω του “Αντιπροσωπευτικού Κοινοβουλευτισμού”.
 
Δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις
Οι πρόσφατες εκλογές στην Πορτογαλία γκρέμισαν τον μύθο του “καλού παιδιού” της Ευρωζώνης. Ο 
απερχόμενος πρωθυπουργός της λιτότητας Κοέλιο επέστρεψε την εντολή στον ΠτΔ Καβάκο Σίλβα. Ο 
Κοέλιο, αν και πρώτος με 38,5%, έχασε 28 έδρες και δεν συγκεντρώνει πλέον την πλειοψηφία στο 
Κοινοβούλιο. Η εντολή – σύμφωνα με το Πορτογαλικό Σύνταγμα – πήγε στο Σοσιαλιστικό Κόμμα που 
μαζί με το Αριστερό Μπλοκ συγκέντρωναν την πλειοψηφία και ήταν έτοιμα να σχηματίσουν κυβέρνηση, 
αμφισβητώντας όμως τη συνταγή “εξαγνισμού μέσω της λιτότητας” που επέβαλε η Ε.Ε. στον Ευρωπαϊκό 
Νότο. Σε μια πρωτοφανή κίνηση, ο Σίλβα πήρε πίσω την εντολή και την επέστρεψε στον Κοέλιο, 
απαγορεύοντας στους αντιπροσώπους του >50% να κυβερνήσουν σύμφωνα με το Σύνταγμα! 

Διάβηκε τον Ρουβίκωνα της
Η δικαιολογία που χρησιμοποίησε ο Σίλβα δεν αφήνει χώρο για παρερμηνείες – πρόκειται για ξεκάθαρο 
κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα 40 χρόνια κοινοβουλευτισμού της Πορτογαλίας, είπε, ποτέ δεν 
υπήρξε κυβέρνηση που να στηρίζεται σε ψήφους “αντι-Ευρωπαϊκών δυνάμεων”. Και, προφανώς, αυτό 
δεν θα το επιτρέψει ούτε και τώρα, παραβιάζοντας όχι μόνο το Σύνταγμα αλλά και τη θεμελιώδη αρχή 
του αντιπροσωπευτικού κοινοβουλευτισμού, ότι δηλαδή η πλειοψηφία σχηματίζει κυβέρνηση! 

Η συμπεριφορά αυτή είναι τόσο ουσιωδώς αντιδημοκρατική που οδήγησε μέχρι και τον γνωστό Βρετανό 
δημοσιογράφο Ambrose Evans-Pritchard να γράψει στην Telegraph ότι πλέον η Ε.Ε. πέρασε τον 
Ρουβίκωνα της – υπονοώντας ότι η κίνηση αυτή οδηγεί σε μία μη-αντιστρεπτή έκπτωση των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Σύμφωνα με τον Evans-Pritchard, ο Σίλβα 
χρησιμοποίησε το Θεσμό του ΠτΔ για να επιβάλει μια αντιδραστική ιδεολογική ατζέντα προς το 
συμφέρον της Ευρωζώνης και των πιστωτών, μασκαρεύοντας την ως “υπεράσπιση της Δημοκρατίας”. Οι 
κινήσεις και οι δικαιολογίες αυτές δεν είναι άγνωστες σε όσους γνωρίζουν την ιστορία των χωρών της ... 
Λατινικής Αμερικής – υπογραμμίζει με νόημα!

Ευρώπη δύο ταχυτήτων
Η κίνηση αυτή του Πορτογάλου ΠτΔ έχει πανευρωπαϊκή σημασία. Τη στιγμή που το αίτημα για 
περισσότερη δημοκρατία στην ΕΕ αποκτά νέα δυναμική, οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου 
αντιμετωπίζουν το αντίστροφο ερώτημα: Υποταγή ή Ψαλίδισμα της Δημοκρατίας;

Quo vadis Πορτογαλία;
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“Το Ποντίκι” τ.1888 – 28 Οκτ. 2015



Αυτό σημαίνει ότι πλέον η Ε.Ε. έχει de facto χωριστεί πολιτικά 
σε μία “ένωση” κρατών δύο ταχυτήτων – τουλάχιστον προς το 
παρόν. Από τη μία είναι οι πολίτες κρατών με πλήρη 
δημοκρατικά δικαιώματα που μπορούν να διεκδικούν 
περισσότερη συμμετοχή, να συλλέγουν υπογραφές με αιτήματα 
ή να παίρνουν δεσμευτικές αποφάσεις μέσα από 
δημοψηφίσματα, και οι πολίτες των “οφειλετών” που δεν θα 
μπορούν ούτε κυβέρνηση να σχηματίσουν, εάν αυτή δεν είναι 
συμμορφωμένη με τις απαιτήσεις του ευρω-ιερατείου και του 
γερμανικού Υπ. Οικ. 

Το πιο περίεργο από όλα είναι η τεράστια σιγή που επικρατεί 
γύρω από αυτήν την κατάσταση. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει μία 
χώρα που χρειάζεται περισσότερο την έμπρακτη επίδειξη 
αλληλεγγύης, αυτή είναι η Πορτογαλία! Αυτή τη στιγμή, 
έπρεπε να βρισκόμαστε όλοι, ως πολίτες, συνεχώς έξω από 
την πορτογαλική πρεσβεία, κάνοντας θόρυβο! Όχι για τη 
δημοκρατία της Πορτογαλίας, αλλά για τη δική μας!

Διαφορετικά, αποτελεί απορίας άξιον πως μπορούμε να ελπίζουμε ότι διεκδικώντας περισσότερα 
δικαιώματα για να αποφασίζουμε για τη ζωή μας, ότι αυτά θα γίνουν σεβαστά και ότι δεν θα 
απορριφθούν ως “ασύμβατα” με τις “αρχές” μιας ένωσης για την οποία ποτέ δεν ερωτηθήκαμε και 
ποτέ δεν θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε σύμφωνα με τις δικές μας αξίες και προτεραιότητες.  

Quo vadis Πορτογαλία;
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Πορτογάλος διαδηλωτής στην 
Αθήνα πριν την “αποικιοκρατική” 
συμφωνία της 12ης Ιουλίου

Κύκλος συζητήσεων: “Μιλώντας για τη Δημοκρατία”

Τα βιβλιοπωλεία “Ευρυπίδης”, στα πλαίσια του 
εορτασμού των 60χρονων από την ίδρυση τους, 
διοργανώνουν συζητήσεις με θέμα τη Δημοκρατία. Η 1η 
συζήτηση έγινε στο βιβλιοπωλείο στην Κηφισιά [λεωφ. 
Κηφισίας 310]. Ο αναπλ. καθηγητής στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο κ. Δημ. Χριστόπουλος έκανε εισήγηση με 
θέμα “Δημοκρατία και Δικαιώματα”. 

Η επόμενη εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου με θέμα “60 
χρόνια – Καταστροφές και Θρίαμβοι στην Ελληνική Δημοκρατία”. Προσκεκλημένος 
είναι ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπ. Yale κ. Στάθης Καλύβας.

Τα θέματα των επομένων συναντήσεων θα είναι: 
- Δημοκρατία και Σύνταγμα 
- Δημοκρατία και Οικονομία
- Αθηναϊκή Δημοκρατία 
 

Εκδήλωση



       Και ξαφνικά ….
  Συνταγματική Αναθεώρηση! 

Και εντελώς απροσδόκητα εμφανίστηκε μια ηλιαχτίδα δημοψηφισματικής ελπίδας για το 
μέλλον! .... εμφανίστηκε όμως πραγματικά; 

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας φύλαγε μια ευχάριστη έκπληξη για το κλείσιμο των 
προγραμματικών του δηλώσεων στη Βουλή. Ανέφερε ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης του να 
είναι η επόμενη Βουλή αναθεωρητική με κεντρικό άξονα την ενίσχυση της συμμετοχής των 
πολιτών στη διαχείριση της εξουσίας: «Θέλω από το βήμα αυτό να δεσμευτώ ότι σε αυτή την 
4ετια θα ανοίξουμε τα μεγάλα ζητήματα για την ενίσχυση των δημοκρατικών δομών, για 
θεσμούς δημοκρατικής συμμετοχής, για την (...) αλλαγή του εκλογικού νόμου, για την 
υιοθέτηση της λαϊκής αρνησικυρίας και για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων με 
πρωτοβουλία των πολιτών». 

Η επιλογή της δήλωσης αυτής για το κλείσιμο της ομιλίας του πρωθυπουργού δείχνει ότι εχει 
μεγάλη πολιτική σημασία για την κυβέρνηση. Τόση ώστε να δηλώσει ότι τη θεωρεί τη “... 
σημαντικότερη παρακαταθήκη της κυβέρνησης”, δήλωση με την οποία δύσκολα θα 
διαφωνήσει κάποιος – εφόσον υλοποιηθεί! Αν πραγματικά εννοεί τη δήλωση “ ... να 
επιστρέψουμε την εξουσία εκεί που ανήκει”, δηλαδή στους πολίτες, τότε όντως θα πρόκειται για 
μια αλλαγή που θα σημαδέψει τον χαρακτήρα της ελληνικής δημοκρατίας, όχι επιφανειακά αλλά 
σε επίπεδο ουσίας – στη διαχείριση της εξουσίας, τη λογοδοσία, την υπηρεσία των πολιτικών 
προς όφελος των πολιτών. Η τεράστια δυναμική του “ΟΧΙ” και της 5ης Ιουλίου, φαίνεται να είναι 
ακόμη ενεργή και αναμφίβολα, οδηγεί αυτές τις εξαγγελίες.

Όμως όλα αυτά δεν αποτελούν με κανένα τρόπο λόγο πανηγυρισμών! Πρέπει να είναι κάποιος 
αφελής για να εμπιστευτεί αυτόν που πήρε το 62% του ΟΧΙ για να το μετατρέψει σε τριτο-
μνημονιακή υποχώρηση σε λίγες μέρες. Δύο κίνδυνοι φαίνεται να ελλοχεύουν σε αυτές τις 
δηλώσεις. Ο πρώτος εκκινεί από την εναρκτήρια σχεδόν φράση της αναφοράς στη 
Συνταγματική Αναθεώρηση: “Στην προσπάθεια μας να αλλάξουμε ριζικά την ελληνική κοινωνία 
...”. Φοβάμαι ότι η φράση δεν ακολουθεί απλώς την πεπατημένη πατερναλιστική, ρητορική που 
θέλει την κοινωνία να είναι πηλός που πλάθεται από τον “ηγέτη” αλλά υποκρύπτει μια 
πραγματική μεσσιανική πρόθεση να ελέγξει και – πιθανόν – να υπαγορεύσει τις όποιες αλλαγές 
συμβούν σε επίπεδο κοινωνίας. Κατ' εμέ αυτό υπογραμμίζεται στη συνέχεια από την 
παρότρυνση “ ... να πάρει ο λαός στα χέρια του τις ρήξεις”.  

Το σφάλμα δεν είναι μόνο εννοιολογικό αλλά βαθιά πολιτικό. Ο κ. Τσίπρας καλά θα έκανε να 
κατανοήσει ουσιαστικά και ειλικρινά ότι αυτό που πρωτίστως χρειάζεται ριζική αλλαγή δεν 
είναι η κοινωνία – πόσω μάλλον αλλαγή που να ποδηγετείται από εκείνον – αλλά είναι το 
πολιτικό προσωπικό που τη χρειάζεται, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος. Σφάλει λοιπόν αν 
πιστεύει ότι μπορεί να χειραγωγήσει τα δημοκρατικά αυτά εργαλεία για να εφαρμόσει τα όποια 
σχέδια κοινωνικής μηχανικής έχει στο μυαλό του.

Το δεύτερο πρόβλημα αφορά την έλλειψη εμπιστοσύνης για την ειλικρίνεια των προθέσεων – ή 
και των δυνατοτήτων – τόσο του ίδιου όσο και της κυβέρνησης του. Κρίνοντας από τους 
τελευταίους 9 μήνες δεν θα ήταν υπερβολικό εάν φοβόταν κάποιος ότι η επικοινωνιακή 
υπερέκθεση της Συνταγματικής Αναθεώρησης ίσως τελικά οδηγήσει σε πενιχρά αποτελέσματα 
ή – ακόμη χειρότερα – σε αντίθετα αποτελέσματα από τις αρχικές διακηρύξεις. Γι' αυτό, εν 
αναμονή των σκληρότερων οικονομικών μέτρων, πρέπει να μην επιτρέψουμε να χρονίσουν οι 
υποσχέσεις αυτές για να μπορέσει να χρυσώσει το πικρό χάπι.    

Ας μην ξεχνάμε ότι το θέμα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων, η προμετωπίδα της 
ρητορικής της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα που ξεκίνησε με την επίσκεψη του στο σκοπευτήριο 
της Καισαριανής, τώρα δεν βρήκε θέση ούτε ως απλή αναφορά σε μια ομιλία διάρκειας σχεδόν 
1.5 ώρας! 
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Οι δηλώσεις για τη Συνταγμ. Αναθεώρηση ξεκινούν μετά το 1:18:00 των προγραμματικών 
δηλώσεων: https://www.youtube.com/watch?v=4tIx6mupb6o 

https://www.youtube.com/watch?v=4tIx6mupb6o


ΑΠΟΨΕΙΣ

“O Harri Hursti εμφανίζεται να έχει επιτεθεί σε μηχανήμα της DES στη Φλόριδα. Όμως η 
επίθεση του αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι είναι απάτη." 

Diebold Election Systems, Inc [DES]

"Η επίθεση του Harri Hursti όντως δουλεύει: Η επίθεση του κ. Hursti στο μηχάνημα AV-OS 
είναι πραγματικά αληθινή. Μπόρεσε όντως να αλλάξει τα εκλογικά αποτελέσματα χωρίς να 
κάνει κάτι παραπάνω από το να αλλάξει το περιεχόμενο της κάρτας μνήμης. Δεν χρειάστηκε 
κωδικό, κρυπτογραφημένα κλειδιά ή πρόσβαση σε άλλο κομμάτι του εκλογικού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του σέρβερ GEMS για τη διαχείριση των εκλογών”.

Επιτροπή επιστημόνων του UC Berkeley, 
ενεργώντας  για λογαριασμό της Πολιτείας της Καλιφόρνια

H υπόθεση “Hursti Hack” έδειξε πόσο ευάλωτα σε επιθέσεις ήταν συγκεκριμένου είδους 
μηχανήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Η αποτελεσματικότητα της επίθεσης αμφισβητήθηκε 
σε Δελτίο Τύπου της κατασκευάστριας εταιρείας αλλά τελικά επιτροπή ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων που ενεργούσαν για λογαριασμό της Πολιτείας της Καλιφόρνια κατέληξαν 
αδιαμφισβήτητα ότι όντως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
Τελικά, μετά από επείγουσες προειδοποιήσεις, έγιναν διορθώσεις της τελευταίας στιγμής σε 
μια σειρά από Πολιτείες. 

Αν θέλετε να εκφράσετε την άποψη σας για κάτι που διαβάσατε ή ακούσατε σχετικά με τα 
Δημοψηφίσματα και είναι μέχρι 150 λέξεις, στείλτε το στο referendum@mail.com     
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«Θεωρούμε ότι ενώ το e-government έχει πολλά υποσχόμενες χρήσεις για το 
μέλλον, το σύστημα i-voting στην Εσθονία κρύβει πολλούς σημαντικούς κινδύνους 
– τα αποτελέσματα μπορεί να κλαπούν, να διαταραχθεί η διαδικασία ή να τρωθεί η 
αξιοπιστία της. Υπό το φως των ευρημάτων αυτών, απευθύνουμε επείγουσα 
προειδοποίηση για να διατηρηθεί η ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας στην 
Εσθονία: το σύστημα i-voting πρέπει να διακοπεί άμεσα.»

Ιndependent Report on e-voting in Estonia

Η αναφορά της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Ειδικών που εξέτασαν το i-voting 
σύστημα για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία μέσω διαδικτύου, κλείνει με μία 
εξαιρετικά αρνητική διαπίστωση για την ακεραιότητα και την ασφάλεια του 
συστήματος. 

«It's becoming clear that the world is listening, so now we're trying to get new 
groups of people talking»
«Γίνεται ξεκάθαρο ότι ο κόσμος ακούει, οπότε τώρα προσπαθούμε να κάνουμε 
περισσότερες ομάδες ανθρώπων να μιλήσουν»

Ethan Zukerman

Ο συνιδρυτής του Global Voices, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για μπλόγκερς 
από αναπτυσσόμενες χώρες. Οι σύγχρονες τεχνολογίες προσφέρουν φτηνούς και 
εύχρηστους διαύλους επικοινωνίας σε εκατομμύρια χρήστες-φορείς πολιτικών ιδεών 
από χώρες μέχρι πρόσφατα αποκλεισμένες. Μένει τελικά να αποδειχτεί αν η 
ελευθερία στην επικοινωνία θα φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ή αν τελικά 
γίνουν εργαλείο αναχρονιστικών και επικίνδυνων ιδεών. 

mailto:referendum@mail.com
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Αν θέλετε να εκφράσετε την άποψη σας για κάτι που διαβάσατε ή ακούσατε σχετικά με τα 
Δημοψηφίσματα και είναι μέχρι 150 λέξεις, στείλτε το στο referendum@mail.com     
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«Στην είσοδο της γέφυρας υπήρχε ένα σύνθημα γραμμένο με σπρέι: Facebook. Το 
Facebook ως σύνθημα. Το “el face” όπως αποκαλούν την ηλεκτρονική κοινωνική 
δικτύωση, οικειοποιούμενοι την, στα αραβικά. Facebook, Tweeter, αλλά και ειδικές 
ιστοσελίδες όπως το Jadaliyya, ίσως και άλλες στα αραβικά που δεν τις ξέρουμε, έπαιξαν 
σπουδαίο ρόλο στην εξέγερση, όπως είχαν παίξει τα SMS στην εξέγερση του 2008 στην 
Ελλάδα. Κατά κάποιον τρόπο αντικατέστησαν τα δίκτυα κινητοποίησης που έως τώρα 
μονοπωλούσαν τα κόμματα, και βεβαίως τα δίκτυα τηλεόρασης που μονοπωλεί το κράτος 
(σε συμφωνία με τις μεγάλες ιδιοκτήτριες εταιρείες). Η τεχνολογία του διαδικτύου και της 
κοινωνικής δικτύωσης δημιούργησε μια αίσθηση διαφορετικότητας ανάμεσα στους χρήστες 
του. “Ποιος από την κυβέρνηση ξέρει να χειρίζεται το διαδίκτυο και τα καινούργια μέσα; 
Μιλούν μια γλώσσα διαφορετική ...”

Αντώνης Λιάκος

Απόσπασμα από το άρθρο «Ημερολόγιο από μια πλατεία που συγκλόνισε τον κόσμο» που 
δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2011 στο The Book's Journal. Το άρθρο είναι ένα 
οδοιπορικό στην πλατεία Ταχρίρ που άναψε το φιτίλι της εξέγερσης του Καΐρου. Το 
διαδίκτυο, και ειδικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη 
θεμελίωση και επέκταση της εξέγερσης, δίνοντας στη συνέχεια τη σκυτάλη σε άλλα πιο 
“παραδοσιακά” μέσα επικοινωνίας ώστε να αγγίξει και μάζες που δεν χρησιμοποιούσαν τα 
ΜΚΔ. 

“Όποιος παρακολουθήσει αυτές τις απαράδεκτες πράξεις θα εντυπωσιαστεί από τον τρόπο με 
τον οποίο οργανώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ελεύθερη ροή πληροφοριών 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό σκοπό. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και για κακό.
Γι' αυτό πρέπει να σταματήσουμε όσους χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 
βίαιους σκοπούς. Έτσι συνεργαζόμαστε με την αστυνομία, τις μυστικές υπηρεσίες και τις 
εταιρείες για να δούμε πως είναι δυνατό να σταματήσουμε την επικοινωνία τους μέσω των 
ιστοσελίδων και των υπηρεσιών αυτών, όταν γνωρίζουμε ότι συνωμοτούν με σκοπό τη βία, 
την αταξία και τις εγκληματικές πράξεις.”

David Cameron

O πρωθυπουργός του ΗΒ κατηγορεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι συντόνισαν τις 
ταραχές στο Λονδίνο το 2011. Όπως φάνηκε όμως στη συνέχεια, οι αρχικές καταγγελίες είχαν 
πολύ μικρότερη βάση στην πραγματικότητα από ότι θεωρήθηκε αρχικά.  

mailto:referendum@mail.com


 Δημοψηφίσματα με 
πρωτοβουλία πολιτών
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Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να βρείτε το έντυπο υποστήριξης. Τυπώστε το, συπληρώστε τα στοιχεία και 
στείλτε το στο: referendums@yahoo.gr

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

Στη σελίδα https://greekdimo.wordpress.com μπορείτε να ενημερώνεστε για νέα και δράσεις σχετικά με 
δημοψηφίσματα ανά τον κόσμο

Στο mail referendums@yahoo.gr μπορείτε επίσης να μας στείλετε αίτημα διαγραφής των στοιχείων σας από 
την βάση δεδομένων μας.

Δημοκρατία δεν είναι απλά να επιλέγουμε αντιπροσώπους κάθε τέσσερα χρόνια, δημοκρατία δεν

είναι σε καμία περίπτωση να αποφασίζουν άλλοι για εμάς. Δημοκρατία είναι να αποφασίζουμε 
μαζί. Δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο όλοι οι πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
ευκαιρίες στην κατάθεση προτάσεων, την διαβούλευση και την λήψη αποφάσεων, οποτεδήποτε 
και για οποιοδήποτε πολιτικό ζήτημα επιθυμούν.

Σε ένα κράτος με την έκταση και τον πληθυσμό της Ελλάδας αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από

την αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αν οι πολίτες έχουν το δικαίωμα

και τους θεσμούς να αποφασίζουν για οτιδήποτε αυτοί επιθυμούν.

Είναι απαραίτητο πλέον, να εμπλουτίσουμε όσο το δυνατό συντομότερα το αμιγώς 
κοινοβουλευτικό 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. Φυσικά 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, 
τόσο σε εθνικό όσο σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, των Δημοψηφισμάτων μετά από 
πρωτοβουλία πολιτών – και όχι των πολιτικών, όπως ισχύει σήμερα. Κάνουμε δηλαδή ό,τι θα 
κάναμε αν είχαμε το δικαίωμα να καλέσουμε μια Συνταγματική πρωτοβουλία πολιτών. 

Η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί τον πυρήνα της Δημοκρατικής λειτουργίας ενός πολιτεύματος. 
Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς πολίτες και σε αυτό ακριβώς σκοπεύει η προσπάθεια 
αυτή. Στο να αυτομετασχηματισθούμε σε πολίτες. Σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για ό,τι 
συμβαίνει γύρω τους και απαιτούν να αποφασίζουν αυτοί.

 

Θα καταφέρουμε τα παραπάνω αν είμαστε πολλοί. Χωρίς αποκλεισμούς και “πιστοποιητικά”. Όσο 
περισσότεροι είμαστε τόσο δυσκολότερο θα γίνεται για την πολιτική ελίτ να μας αρνείται το 
δικαίωμα να αποφασίζουμε εμείς. Αυτή η ριζική πολιτική αλλαγή θα γίνει μόνο αν το 
επιθυμήσουμε. Αν νιώσουμε πως είναι δική μας υποχρέωση να εργαστούμε για αυτό. Η αλλαγή 
αυτή θα έρθει μόνο αν και εσύ, που διαβάζεις αυτό το κείμενο, αποφασίσεις πως είναι και δική 
σου “δουλειά” να αλλάξει το αδιέξοδο, άδικο και ανελεύθερο πολιτικό μας σύστημα. 

Αν συμφωνείς με όλα αυτά δήλωσε το και βοήθησε στην εξάπλωση της ιδέας. Αυτό είναι πολύ 
σημαντικότερο από ότι ίσως πιστεύεις. Ένα μικρό βήμα από όλους μας θα αλλάξει τον κόσμο μας. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
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