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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ελληνική Προεδρία, πιστή στην ιστορική κληρονοµιά της Ελλάδας και µε
λίκνο της την ∆ηµοκρατία, προώθησε ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας,
που αποτελεί καινοτοµία στον τοµέα της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας. Το πρόγραµµα
αυτό οργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος και είναι γνωστό ως eVote. Αποτελεί µία προσπάθεια της Ελληνικής Προεδρίας να προσφέρει στους
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την δυνατότητα συµµετοχής στην διαδικασία λήψης
αποφάσεων και χάραξης της δηµόσιας πολιτικής των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Για να πραγµατοποιήσει τον σκοπό αυτό, η Ελληνική Προεδρία δηµιούργησε
µία ιστοσελίδα η οποία περιείχε διαφόρων ειδών ερωτήσεις οµαδοποιηµένες σε
δώδεκα ερωτηµατολόγια. Οι ερωτήσεις σχετίζονταν τόσο µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τον πρόσφατο πόλεµο του Ιράκ όσο και µε τα διάφορα προβλήµατα που καλείται
να αντιµετωπίσει η ευρωπαϊκή κοινότητα, 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. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι
τα ερωτηµατολόγια υπήρχαν διαθέσιµα σε καθεµία από τις δέκα επίσηµες γλώσσες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι µπορούσε ο κάθε πολίτης να ψηφίσει στην γλώσσα
του, ενώ από τις 16/05/2003 τα ερωτηµατολόγια υπήρχαν διαθέσιµα και στις
εικοσιπέντε γλώσσες της διευρυµένης πλέον Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το γεγονός όµως ότι ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης είχε δικαίωµα ψήφου στο eVote αποτελεί καινοτοµία στα Ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς µε τον τρόπο αυτό δίνεται
η δυνατότητα στους πολίτες να διατυπώσουν τις απόψεις τους για την Ευρωπαϊκή
Ένωση σήµερα καθώς και πώς θα ήθελαν αυτή να διαµορφωθεί στο µέλλον, ενώ οι
απαντήσεις τους θα ενσωµατωθούν στις καθηµερινές δραστηριότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, το πρόγραµµα αυτό δεν αποτελεί στην πραγµατικότητα
µία απλή ψηφοφορία µέσω διαδικτύου αλλά αφορά περισσότερο την ψηφιακή
δηµοκρατία, καθώς προσφέρει σε όλους τους πολίτες έναν τρόπο να συµµετάσχουν
στην «τελειοποίηση» της δηµοκρατίας, εκφράζοντας τις απόψεις τους σε κάθε θέµα
σχετικό µε την ενωµένη Ευρώπη.
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Ακόµη, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι το πρόγραµµα αυτό δεν αποτελεί µία
επιστηµονική δηµοσκόπηση, καθώς άλλωστε δεν είναι αυτός ο σκοπός του. Το
πρόγραµµα αυτό αποτελεί ένα πρώτο και τολµηρό πείραµα της Ελληνικής Προεδρίας
που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο σαν εργαλείο για να µεταφερθούν οι απόψεις των
πολιτών στους ηγέτες. Έτσι, είναι φανερό πως το δείγµα που έχει συλλεχθεί αποτελεί
υποσύνολο του πληθυσµού των ατόµων αυτών τα οποία επέλεξαν να ψηφίσουν, όπως
άλλωστε γίνεται και σε κάθε πολιτική αναµέτρηση που το αποτέλεσµα δεν είναι
αντιπροσωπευτικό της κοινής γνώµης αλλά των ατόµων αυτών που επέλεξαν να
συµµετάσχουν στην ψηφοφορία.
Εν συνεχεία, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο µέγιστος αριθµός ατόµων που ψήφισε
σε κάθε ερωτηµατολόγιο εµφανίστηκε στο ερωτηµατολόγιο «Η Κρίση στο Ιράκ». Ο
αριθµός αυτός αγγίζει τα 106840 άτοµα και δείχνει την µεγάλη ανταπόκριση των
Ευρωπαίων πολιτών στο συγκεκριµένο θέµα που σχετίζεται µε τον πρόσφατο πόλεµο
στο Ιράκ. Περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των ατόµων που απάντησαν
σε κάθε ερωτηµατολόγιο καθώς και µε την χρονική διάρκεια που το συγκεκριµένο
ερωτηµατολόγιο βρισκόταν διαθέσιµο στο διαδίκτυο παρουσιάζονται στην εισαγωγή
κάθε κεφαλαίου.
Με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στην
εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκε η Περιγραφική Στατιστική, η Εκτιµητική καθώς και η
µέθοδος των Γενικευµένων Γραµµικών Μοντέλων. Τα αποτελέσµατα και τα
συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση, πάντα σε επίπεδο σηµαντικότητας
5%, περιγράφονται αναλυτικά στο κείµενο που ακολουθεί ενώ κάποιες περισσότερο
τεχνικές λεπτοµέρειες υπάρχουν σε µία ξεχωριστή ενότητα της έρευνας, η οποία
αποτελεί το Παράρτηµα. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι το γεγονός ότι οι στατιστικοί
έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν καθώς και κάποια µοντέλα τα οποία παρήχθησαν
δεν αναφέρονται ευθέως στο κύριο πρόβληµα της εργασίας, είναι όµως απαραίτητα
για την τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων. Ακόµη, τα ερωτηµατολόγια και τα
δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την πραγµατοποίηση της έρευνας αυτής
υπάρχουν διαθέσιµα στο συνοδευτικό συµπαγή δίσκο (CD).
Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων έγινε από τις φοιτήτριες Ευαγγελία
Καλπινέλλη και Ελένη Μπακρά του τµήµατος Στατιστικής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, υπό την επίβλεψη του καθηγητή τους κ. Ιωάννη Πανάρετου,
Καθηγητή του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Την ευθύνη της συλλογής των
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στοιχείων και της διαχείρισης της ιστοσελίδας είχε η κ. Μπιρµπίλη, σύµβουλος του
Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Γεωργίου Παπανδρέου.
Η εργασία είναι επίσης διαθέσιµη στην εξής διεύθυνση: www.statathens.aueb.gr (Ινστιτούτο Στατιστικής).
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