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Περίληψη 

 

Το τέλος του ψυχρού πολέµου είχε ως αποτέλεσµα την επικράτηση 

του φιλελευθερισµού και την ευρεία χρήση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Στις αρχές του 21ου αιώνα, οι ∆ιεθνείς Σχέσεις ως ακαδηµαϊκό 

πεδίο που ερευνά και αναλύει τις διακρατικές σχέσεις, χαρακτηρίζονται 

από την ενοποίηση των εθνικών οικονοµιών και τη χρήση των ΤΠΕ σε 

όλο το φάσµα των κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών και 

στρατιωτικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων. 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής ερευνήθηκε η χρήση και η 

εφαρµογή των ΤΠΕ στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις ως θεµέλιος λίθος 

της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης (ενοποίηση των εθνικών 

οικονοµιών). Από την ανάλυση προέκυψε ότι τα κράτη, προκειµένου να 

ανταποκριθούν στο συνεχή οικονοµικό ανταγωνισµό, ενσωµατώνουν τις 

ΤΠΕ ως συντελεστή ισχύος και ανάπτυξης. Επιπλέον, αναλύθηκε η 

ψηφιοποίηση (digitalization) των πολιτικών – δηµοκρατικών διαδικασιών 

ως αποτέλεσµα της ενσωµάτωσης και της αυξανόµενης χρήσης των ΤΠΕ 

στο εσωτερικό των κρατών. Η πλήρης ή µερική ψηφιοποίηση των 

πολιτικών διαδικασιών και του τρόπου διακυβέρνησης των κρατών έχει 

ως αποτέλεσµα την παγκοσµιοποίηση της πολιτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

1.1 Ιστορική αναδροµή στη χρήση των νέων τεχνολογιών 
στην οικονοµία και την πολιτική 

 

Οι τεχνολογικές επαναστάσεις της ανθρωπότητας επηρέασαν όχι µόνο την 

οικονοµία των κρατών, αλλά και τον τρόπο διακυβέρνησης, τις κοινωνικές σχέσεις 

και τον τρόπο διεξαγωγής των πολεµικών συρράξεων. Η χρήση της φωτιάς έδωσε τη 

δυνατότητα στους ανθρώπους να χρησιµοποιήσουν τα ορυκτά µέταλλα και να 

κατασκευάσουν πολύτιµα εργαλεία, προκειµένου να γίνουν πιο αποδοτικοί στο 

κυνήγι και την εκµετάλλευση του εδάφους (άροτρο), αλλά και να δηµιουργήσουν νέα 

όπλα προκειµένου να υπερασπίζονται τις γεωγραφικές τους περιοχές.  

Η χρήση των νέων τεχνολογικών επιτευγµάτων είχε ως κύριο αποτέλεσµα τη 

µετάβαση από τη φεουδαρχική κοινωνία στην κοινωνία του εµπορικού καπιταλισµού 

τον 16ο, 17ο και 18ο αιώνα, ο οποίος στη συνέχεια µετεξελίχθηκε σε βιοµηχανικό 

καπιταλισµό.1 Η εφεύρεση και η ευρεία χρήση του ατµού που σήµανε και την έναρξη 

της Βιοµηχανικής Επανάστασης2 στο τέλος του 18ου αιώνα, επέφερε µεγάλες αλλαγές 

στον τρόπο των οικονοµικών συναλλαγών, των κοινωνικών σχέσεων και της 

πολιτικής των κρατών που χρησιµοποίησαν τη δύναµη της τεχνολογικής 

επανάστασης (µηχανές) ως συντελεστή ισχύος και ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η Μεγάλη Βρετανία, η οποία µε την ώθηση της βιοµηχανικής 

παραγωγής δηµιούργησε και εδραίωσε τη Βρετανική Αυτοκρατορία (Pax Britannica), 

η οποία κατέρρευσε µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου.3 

Η εφέυρεση της ατµοµηχανής και των βιοµηχανικών καινοτοµιών 

δηµιούργησαν νέες οικονοµικές και κοινωνικές θεωρίες για τον τρόπο παραγωγής, 

διανοµής και κατανάλωσης των αγαθών, οι οποίες πολύ αργότερα επηρέασαν την 

παγκόσµια πολιτική σκηνή και τις σχέσεις των κρατών µεταξύ τους. Η κατανοµή των 

συντελεστών παραγωγής και ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς µε βάση τις δύο µέχρι 

τότε υπερισχύουσες οικονοµικές θεωρίες (Μαρξισµός – Καπιταλισµός) 4 και η 

                                                           
1 Κρεµµυδάς Βασίλης, Νεότερη Ιστορία - Ελληνική και Ευρωπαϊκή, σ. 26. 
2 Η Βιοµηχανική Επανάσταση – Industrial Revolution (manifactura) ξεκίνησε από την πόλη 
Birmingham της Μ. Βρετανίας. 
3 Kinder Hermann & Hilgemann Werner, The Penguin Atlas of World History, From the French 
Revolution to the Present.  
4 Heilbroner L. Robert, Οι Πολιτικοί Φιλόσοφοι του Οικονοµικού Κόσµου. 
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υιοθέτηση της οικονοµικής αυτής θεωρίας από µεγάλα κράτη (κάτω από 

συγκεκριµένες οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες) µετά το τέλος του Β΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου είχε ως αποτέλεσµα την έναρξη του ψυχρού πολέµου που 

διήρκησε σχεδόν πενήντα χρόνια5 και διαίρεσε το διεθνές σύστηµα κρατών σε δύο 

τµήµατα (καπιταλιστικό – σοσιαλιστικό).6 

Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου, οι νέες τεχνολογίες (δορυφόροι, 

διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και κατασκοπευτικά συστήµατα) 

χρησιµοποιήθηκαν από τις δύο αντίπαλες πλευρές και τους συµµάχους τους,7 µε 

σκοπό την αποτροπή ενός πυρηνικού χτυπήµατος, αφού µε αυτόν τον τρόπο 

«απαγόρευαν τον πόλεµο µε πόλεµο».8 Όπως υποστηρίζει ο Τόµας Φρίντµαν, «ο 

ψυχρός πόλεµος είχε τους δικούς του κανόνες, τις δικές του κυρίαρχες ιδέες, όπως η 

σύγκρουση του κοµµουνισµού και του καπιταλισµού, τις δικές του δηµογραφικές τάσεις, 

τη δική του οπτική γωνία για τον κόσµο (διαιρεµένος σε δύο στρατόπεδα), τις δικές του 

καθοριστικές τεχνολογίες, το δικό του προσδιοριστικό µέτρο (µέγεθος πυρηνικού 

οπλοστασίου) και τη δική του αγωνία (την πυρηνική καταστροφή)».9  

Το διαδίκτυο (ή ίντερνετ) είναι αποτέλεσµα του ψυχρού πολέµου και 

αναπτύχθηκε αρχικά ως µια προσπάθεια άµυνας (της υπολογιστικής υποδοµής) των 

ΗΠΑ έναντι του πυρηνικού προγράµµατος της ΕΣΣ∆. Το διαδίκτυο µετεξελίχθηκε 

µέσα από ένα αποκεντρωµένο δίκτυο, το ARPANET (Advanced Research Projects 

Agency Νet), το οποίο δηµιουργήθηκε το 1970 από το υπουργείο άµυνας των ΗΠΑ, 

προκειµένου να µπορέσουν να διατηρήσουν και να διευκολύνουν τις επικοινωνίες του 

στρατού και της εκάστοτε κυβέρνησης σε περίπτωση πυρηνικού πολέµου.10 Όπως 

αναφέρει ο Manuel Castells, το πρόγραµµα του υπουργείου αµύνης των ΗΠΑ, 

βασιζόταν σε τρεις βασικές αρχές, µε τις οποίες λειτουργεί ακόµα και σήµερα το 

διαδίκτυο: «αποκεντρωµένη δοµή δικτύου, κατανεµηµένη υπολογιστική ισχύς µέσω των 

κόµβων του δικτύου και πλεόνασµα λειτουργιών στο δίκτυο προκειµένου να 

                                                           
5 Ο ψυχρός πόλεµος, σύµφωνα µε τους πολιτικούς αναλυτές και τους διεθνολόγους, τελείωσε µε την 
πτώση της ΕΣΣ∆ το 1989.  
6 Για το διπολικό σύστηµα διεθνών σχέσεων βλ. Gilpin Robert, Πόλεµος και Αλλαγή στη ∆ιεθνή 
Πολιτική, Calvocoressi Peter, ∆ιεθνής πολιτική 1945-2000, Κουλουµπής Θ., ∆ιεθνείς Σχέσεις - Εξουσία 
και ∆ικαιοσύνη. 

7 ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και ΕΣΣ∆ - Σύµφωνο της Βαρσοβίας.  
8 Κουσκουβέλης Ηλίας, Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων: Στρατηγική και πυρηνική αποτροπή στον ψυχρό 
πόλεµο, σ. 16. 
9 Φρίντµαν Λ. Τόµας, Το Lexus και η ελιά – Τι είναι η παγκοσµιοποίηση, σ. 37-38. 
10 Gunton Tony, The Penguin Dictionary of Information Technology, p. 11. 
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ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι αποσύνδεσης. Αυτά τα γνωρίσµατα ανταποκρίνονται 

βασικά στις στρατιωτικές ανάγκες για βιωσιµότητα του συστήµατος: ευελιξία, απουσία 

κέντρου διοίκησης και µέγιστη οικονοµία του κάθε κόµβου».11  

Το τέλος του ψυχρού πολέµου µετά την πτώση της ΕΣΣ∆ το 1990 και η 

διακήρυξη της «Νέας Τάξης των Πραγµάτων» από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ12 

Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο, καθώς και η ευρύτατη χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών, είχε ως άµεσο αποτέλεσµα τη διεθνοποίηση της 

παραγωγικής διαδικασίας, την παγκοσµιοποίηση των χρηµατοοικονοµικών ροών και 

την ψηφιοποίηση (digitalization) των οικονοµικών συναλλαγών. Ο Τζον Τ. Ουόλ, 

πρόεδρος της NASDAQ International, υποστήριξε στις αρχές του 2000 «ότι µέσα σε 

δέκα χρόνια το 70% των συναλλαγών στο χρηµατιστήριο θα γίνεται µέσω διαδικτύου 

από ανθρώπους που θα κάθονται µπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους».13 

Ο τοµέας της επιστήµης των υπολογιστών, από την αρχική εµφάνισή τους τον 

17ο αιώνα µε τη µορφή των υπολογιστικών µηχανών µέχρι τη νέα γενιά υπολογιστών 

από το 1950 έως και σήµερα14, αλλάζει δυναµικά όχι µόνο τις διεθνείς οικονοµικές 

συναλλαγές, αλλά και τις κοινωνικές και οικονοµικές δοµές των κρατών.15 

Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν τα Ηνωµένα Έθνη, η χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών16 αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο, το 

οποίο αυξάνει δραµατικά τη δυνατότητα των κρατών για συµµετοχή στις παγκόσµιες 

αγορές, ενώ παράλληλα προωθεί την πολιτική διαφάνεια, βελτιώνει την παροχή 

υπηρεσιών από τις δηµόσιες υπηρεσίες και δίνει τη δυνατότητα για τοπική 

ανάπτυξη.17 

                                                           
11 Castells Manuel, Ο Γαλαξίας του ∆ιαδικτύου, σ. 45. 
12 Ο όρος Νέα Παγκόσµια Τάξη των Πραγµάτων (New World Order), χρησιµοποιήθηκε για πρώτη 
φορά από τον H.G. Wells το 1944, βλ. και Philip Taylor, Πόλεµος και διεθνείς σχέσεις στην εποχή της 
πληροφορίας, σ. 37.  
13 Φρίντµαν Λ. Τόµας, Το Lexus και η ελιά – Τι είναι η παγκοσµιοποίηση, σ. 118. 
14 Για ιστορική αναδροµή των υπολογιστικών µηχανών από την εµφάνισή τους µέχρι και σήµερα Βλ 
Forouzan A. Behrouz, Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών, σ. 40-42. 
15 Robison Kristopher Kyle and Edward M. Crenshaw, “Post-industrial transformations and cyber-
space - Α cross-national analysis of Internet development”, Social Science Research 31, pp. 334-363, 
2002. 
16 Στο εξής ΤΠΕ. 
17 United Nations Development Programme, ICT for Development, βλ. http://sdnhq.undp.org/it4dev/ 
(9/12/2005). 
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Αν λοιπόν η Βιοµηχανική Επανάσταση διαίρεσε τον κόσµο στα δύο18, η 

επανάσταση της πληροφορίας ή µεταβιοµηχανική επανάσταση δίνει τη δυνατότητα στα 

κράτη και στους ίδιους τους πολίτες να δηµιουργήσουν ένα παγκόσµιο χωριό19 και να 

καταστήσουν νοητά τα εθνικά σύνορα των κρατών. Όπως αναφέρει και ο Tim 

Berners Lee20, «ο ιστός αναµφίβολα καταλύει σύνορα στα οποία αιώνες βασιζόµασταν 

για τον αυτοπροσδιορισµό και την προστασία µας, όµως µπορεί να υψώσει 

καινούργια».  

Πριν από τέσσερις αιώνες ο Άγγλος πολιτικός και φιλόσοφος Francis Bacon21 

έγραψε ότι η πληροφορία είναι εξουσία. Τα κράτη τα οποία προσπαθούν σε ένα 

διεθνές οικονοµικό και πολιτικό ανταγωνιστικό περιβάλλον να αναπτυχθούν 

οικονοµικά και κοινωνικά, αλλά και να ισχυροποιηθούν πολιτικά και στρατιωτικά, 

πρέπει να προσαρµοσθούν στα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που απορρέουν 

από την Κοινωνία της Πληροφορίας και τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης. 

1.2 Το αντικείµενο της µελέτης  
 

Η εµφάνιση του όρου Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ),22 συνέπεσε χρονικά 

µε την εµφάνιση ενός νέου όρου, της παγκοσµιοποίησης,23 ο οποίος αναφέρεται στην 

ενοποίηση και την έντονη αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονοµιών των κρατών, 

αλλά και στη διεθνοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Αν και το βαθύτερο νόηµα 

της παγκοσµιοποίησης (αγορές χωρίς σύνορα) σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, 

δεν αποτελεί ένα νέο φαινόµενο στην οικονοµική ιστορία του πλανήτη, ωστόσο η 

οικονοµική διάσταση (της παγκοσµιοποίησης) συνδέεται στενά µε τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών. 

Σήµερα, στην εποχή της τρίτης τεχνολογικής επανάστασης, την Κοινωνία της 

Πληροφορίας ή Μεταβιοµηχανική Κοινωνία (Postindustrial Society), τα 

                                                           
18 Η Βιοµηχανική επανάσταση διαίρεσε τον κόσµο στα δύο ως προς την χρήση την εφαρµοφή των 
µηχανών, που έδωσαν ένα τεχνολογικό πλεονέκτηµα στα κράτη που ενσωµάτωσαν τις βιοµηχαννικές 
εγραµογές. Το πλεονέκτηµα αυτό µετουσιώθηκε σε αποικιοκρατικούς και επεκτατικούς  πολέµους.    
19 Boniface Pascal, Άτλας των ∆ιεθνών Σχέσεων, σ.50. 
20 Berners Lee Tim, Υφαίνοντας τον Ψηφιακό Ιστό, σσ. 289-290. 
21 Nye S. Joseph, Το Παράδοξο της Αµερικανικής ∆ύναµης, σ. 106. 
22 Information Society. 
23 Αν και ο όρος παγκοσµιοποίηση πρωτοχρησιµοποιήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του ’80, απέκτησε 
ιδιαίτερο νόηµα και ουσία στις αρχές της δεκαετίας του 1990, µετά την πτώση του υπαρκτού 
σοσιαλισµού και το τέλος του ψυχρού πολέµου, βλ. και P. Boniface, Άτλας των ∆ιεθνών Σχέσεων. 
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πληροφοριακά συστήµατα έχουν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές τόσο στον τρόπο 

διακυβέρνησης και λειτουργίας των κρατών, όσο και στη διαµόρφωση των σχέσεων 

των κρατών στα πλαίσια λειτουργίας του διεθνούς συστήµατος. 

Όπως υποστηρίζουν και οι James Ε. Dougherty Robert και L. Pfaltzgraff, 

«κανένας λογικός παρατηρητής δεν µπορεί να αρνηθεί ότι ο κόσµος στη διάρκεια του 

20ού αιώνα ολοκληρώνεται προοδευτικά ως αποτέλεσµα οικονοµικών και τεχνολογικών 

εξελίξεων, οι οποίες συνδέουν όλα τα µέρη σε ένα παγκόσµιο σύστηµα». 24 

Σε ένα διεθνές σύστηµα οι σχέσεις µεταξύ των κρατών25 µεταβάλλονται και 

επηρεάζονται έµµεσα ή άµεσα, σε µικρό ή µεγάλο βαθµό, από τις οικονοµικές, 

πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εξελίξεις, οι 

οποίες εµφανίζονται σε συγκεκριµένο χώρο και χρόνο, τόσο στο εσωτερικό των 

κρατών όσο και έξω από τα εθνικά τους σύνορα. Οι τεχνολογικές ανακαλύψεις 

αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία που µπορούν να επηρεάσουν και να 

προσδιορίσουν τη συµπεριφορά ενός κράτους, σε σχέση µε κάποια άλλα, και να του 

δώσουν το στρατηγικό πλεονέκτηµα της στρατιωτικής ισχύος. 

Οι τεχνολογικές καινοτοµίες και εφευρέσεις µπορεί να είναι καθαρά 

εφαρµογές στρατιωτικής φύσεως, όπως η ανακάλυψη της πυρίτιδας από τους 

Κινέζους, του υγρού πυρ από τους Βυζαντινούς, του πυροβόλου όπλου από τους 

Ευρωπαίους και της πυρηνικής ενέργειας από τους Αµερικανούς. Παράλληλα, µπορεί 

να εφαρµόζονται στην οικονοµία (παραγωγική διαδικασία) µε αποτέλεσµα την 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη ενός κράτους. Ως παραδείγµατα αναφέρουµε την 

εφεύρεση του αρότρου (Αγροτική Επανάσταση) ή τη χρησιµοποίηση του ατµού 

(Βιοµηχανική Επανάσταση), τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, των σιδηροδρόµων, 

του τηλεφώνου. Στις αρχές του 21ου αιώνα, όσον αφορά τη βιοµηχανική παραγωγή 

και τις στρατιωτικές εφαρµογές, αναφέρουµε τις σύγχρονες εφαρµογές της 

ροµποτικής και της τεχνητής νοηµοσύνης. 

Όλες οι προαναφερθείσες τεχνολογικές ανακαλύψεις, άλλες λιγότερο και 

άλλες περισσότερο, επηρέασαν όχι µόνο τη συγκρότηση και τη λειτουργία του 

στρατού ενός κράτους (του οποίου η παρουσία και η δύναµη ακόµη και σήµερα 

θεωρείται απαραίτητη για την εξασφάλιση των συµφερόντων του, της ελευθερίας και 

                                                           
24 Dougherty Ε. James & Robert Pfaltzgraff, Ανταγωνιστικές Θεωρίες ∆ιεθνών Σχέσεων, σ. 50. 
25 Τα σύγχρονα κράτη εµφανίστηκαν στην Ευρώπη στην ∆υτική Ευρώπη το 18ο και 19ο αιώνα, παρόλο 
που οι απαρχές τους ανάγονται στο 16ο αιώνα. Βλ. David Held & Anthony Mc Grew, 
Παγκοσµιοποίηση/ Αντ-παγκοσµιοποίηση, σελ.30-31. 
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της ανεξαρτησίας του) αλλά και την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση 

και οργάνωση. 

Το παράδοξο του διαδικτύου είναι ότι, αν και στην αρχική του µορφή 

δηµιουργήθηκε και χρησιµοποιήθηκε για καθαρά στρατιωτικούς σκοπούς,26 σήµερα 

θεωρείται ως βασικό µέσο-εργαλείο από τους διεθνείς οργανισµούς για την 

οικονοµική ανάπτυξη των κρατών και ως µέσο για τη διεύρυνση της δηµοκρατικής 

συµµετοχής. 

Η υιοθέτηση και η εφαρµογή των ΤΠΕ, αλλά και η συνεχής εξάπλωση του 

διαδικτύου σε όλο και περισσότερα κράτη, καθώς και η ραγδαία αύξηση των 

χρηστών σε παγκόσµιο επίπεδο, διαµορφώνει ένα νέο σκηνικό οικονοµικής και 

πολιτικής οργάνωσης των κρατών. 

Οι όροι νέα ή ψηφιακή οικονοµία και οικονοµία της γνώσης αναφέρονται 

ακριβώς στις αλλαγές που επέφεραν στην οικονοµική και παραγωγική διαδικασία η 

χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών . 

Οι παγκόσµιες ηλεκτρονικές αγορές και οι ηλεκτρονικές χρηµαταγορές στα 

πλαίσια της οικονοµικής ενοποίησης - παγκοσµιοποίησης, είναι απόρροια της χρήσης 

των ΤΠΕ στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις και έχουν δηµιουργήσει ένα νέο τοπίο 

στις διεθνείς συναλλαγές και το εµπόριο. 

Όπως αναφέρει ο Jeremy Rifkin, «η τελική εξαΰλωση του χρήµατος είναι 

αποτέλεσµα δύο εξελίξεων – µίας πολιτικής και µίας τεχνικής. Στις 15 Αυγούστου 

του 1971, ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον έκλεισε το παράθυρο του χρυσού, 

τερµατίζοντας τη σχέση ανάµεσα σε χρυσό και µέταλλο (…). Η νέα οικονοµία του 

κυβερνοχώρου δηµιουργεί επίσης την τεχνολογία για µια οικονοµία απαλλαγµένη 

από το µετρητό χρήµα. Οι µηχανές αυτόµατων συναλλαγών, οι έξυπνες κάρτες και το 

ψηφιακό ρευστό χρήµα αναδηµιουργούν τους κανόνες του χρηµατικού παιχνιδιού». 27 

Εκτός από τις αλλαγές στην οικονοµία οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής 

επηρέσαν τον τρόπο διακυβέρνησης και τις δηµοκρατικές διαδικασίες ενός κράτους, 

και διαµόρφωσαν ένα νέο τρόπο επικοινωνίας µεταξύ κυβέρνησης και πολιτών - 

ψηφοφόρων και επιχειρήσεων.  

                                                           
26 Επικοινωνία µεταξύ αµερικανικών βάσεων σε περίπτωση πυρηνικού πολέµου. 
27 Rifkin Jeremy, Η Νέα Εποχή της Πρόσβασης, σ. 73. 
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Η διακυβέρνηση (ενός κράτους), η οποία ως όρος ανήκει στον ευρύτερο 

τοµέα της πολιτικής επιστήµης, λαµβάνει ηλεκτρονική µορφή και ο όρος ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (e-governance) αναφέρεται πλέον στην εφαρµογή των νέων 

τεχνολογιών στις πολιτικές διαδικασίες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση µπορεί να 

δώσει τη δύναµη για τη βελτιστοποίηση των σχέσεων µεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων 

και κυβερνήσεων.28 Ερευνητές υποστηρίζουν ότι αποτελεί επίσης ένα δυναµικό 

εργαλείο για τη συµµετοχή των πολιτών στα κοινά και τη συλλογή πολύτιµων 

δηµογραφικών, κοινωνικών και οικονοµικών στοιχείων-προτιµήσεων, προκειµένου 

να επιτευχθεί µια επιτυχηµένη και διαφανής διαδικασία λήψης αποφάσεων.29 

1.3 Σκοπός της έρευνας 
 

Βασικός σκοπός της διατριβής είναι : 

1. Να µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν και 

διαµορφώνουν τις διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις. 

2. Να µελετήσει το πώς οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

επηρεάζουν τις εσωτερικές πολιτικές και δηµοκρατικές διαδικασίες των 

κρατών. 

3. Να αναλύσει και να περιγράψει τον τρόπο διασύνδεσης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης µε τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης. 

 

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας, επιχειρείται µε την παρούσα διατριβή να 

µελετηθεί η χρήση των ΤΠΕ στις διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις, ως 

µέρος της επιστήµης των ∆ιεθνών Σχέσεων (International Relations-IR). 

Ειδικότερα, ερευνούµε:  

 τον τρόπο χρήσης, τις εφαρµογές και τις επιπτώσεις των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής στη διεύρυνση και την ολοκλήρωση της 

οικονοµικής παγκοσµιοποίησης (διεθνείς οικονοµικές σχέσεις) και 

                                                           
28 Jaeger T. Paul, “The endless wire: E-government as global phenomenon”, Government Information 
Quarterly 20, pp. 323-331, 2003. 
29 Kheir Al-Kodmany, “Online tools for public participation”, Government Information Quarterly 18, 
pp. 329-341, 2001. 
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 τις επιπτώσεις της χρήσης των νέων τεχνολογιών στις εσωτερικές και 

εξωτερικές πολιτικές σχέσεις (διεθνής πολιτική και διακυβέρνηση) 

των κρατών. 

Η έρευνα επικεντρώνεται στην προσπάθεια των κυβερνήσεων να εδραιώσουν 

ένα αποτελεσµατικό δηµοκρατικό περιβάλλον, το οποίο θα στηρίζεται στην 

επιτυχηµένη επικοινωνία και την πρόσβαση στην πληροφόρηση µέσω της χρήσης 

των νέων τεχνολογιών. Βασικός στόχος της χρήσης των ΤΠΕ από τις κυβερνήσεις 

είναι η επίλυση όλων των πιθανών προβληµάτων που µπορεί να προκαλεί η 

παγκοσµιοποίηση και η συνεχής µεταβολή των παγκόσµιων πολιτικών καταστάσεων.  

Αναλύονται οι λόγοι και οι δυνάµεις µέσω των οποίων τα κράτη ενσωµατώνουν 

τις ΤΠΕ στα πλαίσια της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και του διεθνούς 

οικονοµικού ανταγωνισµού. Επίσης, αντικείµενο της έρευνας αποτελεί το γιατί αυτή 

η ενσωµάτωση (των νέων τεχνολογιών) διαµορφώνει νέες συνθήκες στο δηµοκρατικό 

τρόπο διακυβέρνησης. Τέλος, διερευνώνται και περιγράφονται οι λόγοι και ο τρόπος 

µε τον οποίο η χρήση των νέων τεχνολογιών στον τρόπο διακυβέρνησης των κρατών 

παγκοσµιοποιεί τις πολιτικές διαδικασίες µέσω του διαδικτύου. 

1.4 Βασικές υποθέσεις εργασίας και ερευνητικές ερωτήσεις 
της διατριβής 

 
1) Βασική υπόθεση εργασίας είναι ότι: «Η οικονοµική παγκοσµιοποίηση προωθεί 

την πολιτική παγκοσµιοποίηση». 

Η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης ως έννοια έχει πολλαπλές πλευρές 

(οικονοµική, πολιτική, κοινωνική, µεταναστευτική, περιβαλλοντική). Οι µορφές 

αυτές συνδέονται µεταξύ τους άµεσα ή έµµεσα. Για παράδειγµα, το µεταναστευτικό 

ρεύµα µπορεί να επηρεάσει µε πολλαπλούς τρόπους την οικονοµική 

παγκοσµιοποίηση,30 ενώ αντίστοιχα οι διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις, λόγω 

µετανάστευσης, επηρεάζουν τις πολιτικές διαδικασίες και εξελίξεις.  

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η οικονοµική 

παγκοσµιοποίηση έχει ως αποτέλεσµα την πολιτική παγκοσµιοποίηση. Ειδικότερα, 

ερευνάται η ψηφιοποίηση (digitalization) των δηµοκρατικών και πολιτικών 

                                                           
30 Ένα νέο κύµα µεταναστών λόγω µιας πολεµικής σύρραξης ή έλλειψης φυσικών πόρων ή έλλειψης 
εργασίας, µπορεί να προσφέρει νέα εργατικά χέρια και εργατικό δυναµικό σε ένα κράτος ή σε µια 
ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια (Ε.Ε.), µε αποτέλεσµα την οικονοµική ανάπτυξη ή τη δηµιουργία 
προβληµάτων, που µε τη σειρά τους µπορούν να επηρεάσουν τις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις. 
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διαδικασιών ως µέρος της διακυβέρνησης ενός κράτους µέσω της χρήσης των ΤΠΕ. 

Η ψηφιοποίηση αυτή των πολιτικών  διαδικασιών έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την 

πολιτική παγκοσµιοποίηση, αφού οι διαδικασίες αυτές διαπερνούν τα νοητά σύνορα 

των κρατών και διαχέονται σε παγκόσµιο επίπεδο µέσω του διαδικτύου. 

Ως µελέτη περίπτωσης ερευνάται η Ελλάδα και η χρήση των νέων 

τεχνολογιών στις δηµοκρατικές διαδικασίες (ηλεκτρονική δηµοκρατική διακυβέρνηση) 

και ειδικότερα η δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου από τους κοινοβουλευτικούς 

εκπροσώπους, προκειµένου να υπάρχει µια αποτελεσµατική αµφίδροµη επικοινωνία 

µε τους πολίτες. 

2) Επικουρική υπόθεση εργασίας είναι ακόµα ότι: «Τα κράτη, ενσωµατώνοντας 

τις ΤΠΕ προκειµένου να ανταποκριθούν στο διεθνή οικονοµικό ανταγωνισµό, 

ψηφιοποιούν τις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες». 

Θεωρούµε αποδεκτά τα εξής αξιώµατα: 

1) Οι νέες τεχνολογίες δίνουν µια ηλεκτρονική µορφή στα κράτη. Όπως υποστηρίζει 

ο Νικόλας Νεγροπόντε, «καθώς θα διασυνδεόµαστε µεταξύ µας, πολλές από τις αξίες 

του σηµερινού κράτους - έθνους θα παραχωρήσουν τη θέση τους σε µεγάλες ή µικρές 

ηλεκτρονικές κοινότητες. Θα µάθουµε να ζούµε σε ψηφιακές γειτονιές, όπου ο χρόνος 

θα έχει ένα διαφορετικό ρόλο και ο φυσικός χώρος κανένα». 31  

2) Οι σηµερινές δηµοκρατικές διαδικασίες δεν θεωρούνται αποτελεσµατικές, όσον 

αφορά την αντιπροσώπευση των πολιτών - ψηφοφόρων, τόσο από τις κυβερνήσεις 

όσο και από τους εκλεγµένους εκπροσώπους. Η πολιτική απάθεια, η δυσπιστία στα 

πολιτικά κόµµατα, καθώς και η αυξανόµενη αποχή των πολιτών από τις εκλογικές 

διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων αποδεικνύουν την αναποτελεσµατικότητα 

των σηµερινών δηµοκρατικών συστηµάτων. 

3) Η τεχνολογία αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα ισχύος για τα κράτη, 

προκειµένου να ανταποκριθούν στις πιέσεις και τις µεταβολές του διεθνούς 

συστήµατος. 

4) Η χρήση του διαδικτύου και η ψηφιοποίηση (digitalization) των κοινωνικών, 

οικονοµικών, πολιτικών διαδικασιών διαπερνά τα νοητά σύνορα των κρατών.  

                                                           
31 Νεγροπόντε Νικόλας, Ο Ψηφιακός Κόσµος, σ. 17.  
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Στην παρούσα διατριβή οι βασικές ερευνητικές ερωτήσεις είναι οι εξής: 

1. Γιατί οι ΤΠΕ αποτελούν θεµέλιο λίθο της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης; 

2. Με ποιο τρόπο οι νέες τεχνολογίες ψηφιοποιούν τις πολιτικές δηµοκρατικές 

διαδικασίες των κρατών; 

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα τεχνολογικά προβλήµατα της 

χρήσης των ΤΠΕ στις δηµοκρατικές διαδικασίες;  

4. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του ψηφιακού χάσµατος (digital divide), στα 

πλαίσια της ηλεκτρονικής δηµοκρατικής διακυβέρνησης (electronic 

democratic governance);  

 

1.5 Μεθοδολογία έρευνας 
 

Η παρούσα διατριβή υπάγεται στο επιστηµονικό πεδίο: 

 Της ∆ιεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας, όσον αφορά τις επιπτώσεις των 

ΤΠΕ στις διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών 

(οικονοµική και πολιτική παγκοσµιοποίηση) και 

 της Πολιτικής Επιστήµης και των ΤΠΕ, όσον αφορά το γεγονός ότι 

κύριο αντικείµενό της είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η 

ηλεκτρονική δηµοκρατία.  

Σύµφωνα µε τον Stephen Van Evera, στην πολιτική επιστήµη υπάρχουν οκτώ 

πιθανοί τύποι διατριβής: 

1. Η διατριβή πρότασης θεωρίας, η οποία προωθεί νέες υποθέσεις. 

2. Η διατριβή ελέγχου θεωρίας, η οποία χρησιµοποιεί διάφορα εµπειρικά στοιχεία 

προκειµένου να αποτιµήσει υπάρχουσες θεωρίες. 

3. Η διατριβή αποτίµησης της βιβλιογραφίας, η οποία συνοψίζει και αποτιµά την 

υπάρχουσα θεωρητική και εµπειρική βιβλιογραφία πάνω σε ένα θέµα. 

4. Η διατριβή αποτίµησης πολιτικής ή πρότασης πολιτικής, η οποία µε την σειρά 

της εκτιµά τρέχουσες ή µελλοντικές δηµόσιες πολιτικές ή προτάσεις πολιτικής. 

5. Η διατριβή ιστορικής ερµηνείας. 

6. Η διατριβή ιστορικής αποτίµησης. 
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7. Η διατριβή πρόβλεψης, η οποία εφαρµόζει θεωρίες µε σκοπό να εξάγει 

συµπεράσµατα για το µέλλον µέσα από σύγχρονα γεγονότα ή µέσα από 

θεωρούµενες ως δεδοµένες µελλοντικές εξελίξεις. 

8. Και τέλος, οι περιγραφικές διατριβές που είναι δύο ειδών: σύγχρονης 

περιγραφής (οι οποίες εστιάζονται σε τρέχουσες εξελίξεις και συνθήκες) και 

ιστορικής περιγραφής (οι οποίες εστιάζονται σε εξελίξεις και γεγονότα του 

παρελθόντος). 32  

Η παρούσα διατριβή είναι συνδυασµός διατριβής αποτίµησης βιβλιογραφίας 

(3ου τύπου) και σύγχρονης περιγραφικής διατριβής (8ου τύπου). Περιγράφει και 

αναλύει µέσω της κριτικής ανάλυσης της βιβλιογραφίας (ποιοτική ανάλυση) τις 

επιπτώσεις των ΤΠΕ στις διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις. 

Ειδικότερα, ερευνά τον τρόπο διασύνδεσης της οικονοµικής  

παγκοσµιοποίησης και πολιτικής παγκοσµιοποίησης µέσω της διαδικτυακής 

πολιτικής (ηλεκτρονική δηµοκρατική διακυβέρνηση). Ο συγκεκριµένος τύπος 

διατριβής κρίνεται ως ο καταλληλότερος για την έρευνα και τη εξαγωγή χρήσιµων 

συµπερασµάτων, όσον αφορά τα θέµατα που πραγµατεύεται η έρευνα της διατριβής, 

για τους εξής λόγους: 

1. Η παγκοσµιοποίηση (και οι πολλαπλές µορφές της), παραµένει µια διαδικασία 

σε εξέλιξη (globalization process).33 Η σύγχρονη ανάλυση της 

παγκοσµιοποίησης (σε αντίθεση µε την ιστορική της εµβάθυνση),34 µας δίνει 

τη δυνατότητα της παράλληλης µελέτης (της παγκοσµιοποίησης) της ευρείας 

χρήσης των νέων τεχνολογιών και των πολλαπλών εφαρµογών τους. 

Ειδικότερα, η σύγχρονη περιγραφική ανάλυση µας δίνει τη δυνατότητα µιας 

συνδυαστικής έρευνας της χρήσης των ΤΠΕ στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις 

και στο µεγαλύτερο φάσµα των πολιτικών διαδικασιών (διεθνής πολιτική, 

διπλωµατία, µοντέλα διακυβέρνησης και δηµοκρατίας). 

2. Η κάθε προσπάθεια πρόβλεψης, όσον αφορά τα επιστηµονικά πεδία της 

παγκοσµιοποίησης και της διαδικτυακής πολιτικής θα ήταν ένα τολµηρό 

                                                           
32 Van Evera Stephen, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήµης, σσ. 145-156. 
33 Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη Μαρία, Συνωµοτική Παγκοσµιοποίηση, σσ. 55-57. 
34 Οι ερευνητές και αναλυτές της παγκοσµιοποίησης µέχρι και σήµερα δεν έχουν καταλήξει σε ένα 
προσδιοριστικό ιστορικό πλαίσιο για το πότε ακριβώς ξεκίνησε και εµφανίστηκε, το οποίο να είναι 
αποδεκτό από το σύνολο της ακαδηµαϊκής κοινότητας, βλ. υπο-κεφάλαιο 3.1 για την 
παγκοσµιοποίηση.  
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εγχείρηµα, µε σοβαρές πιθανότητες λανθασµένων εκτιµήσεων. Και αυτό διότι 

τα δύο επιστηµονικά πεδία που πραγµατεύεται η παρούσα διατριβή 

βρίσκονται σε µια δυναµική και εξελισσόµενη πορεία, η οποία αποτελεί 

συνιστώσα πολλών άλλων παραγόντων και µεταβλητών που δεν είναι εύκολο 

να προβλεφθούν, λόγω των συνεχών εξελίξεων και µεταβολών. Για 

παράδειγµα, µπορεί η συνεχώς αυξανόµενη διασύνδεση των εθνικών 

οικονοµιών (οικονοµική παγκοσµιοποίηση) να µειωθεί ως ένα βαθµό ή να 

µηδενιστεί λόγω ενός τροµοκρατικού χτυπήµατος ή της έναρξης ενός 

πολέµου, µε παγκόσµιες συνέπειες για τις οικονοµίες των κρατών. 

3. Αντίστοιχα, η τεχνολογική επανάσταση (ΤΠΕ) και οι εφαρµογές της σε όλους 

τους τοµείς (οικονοµία-πολιτική) µπορούν να επιβραδυνθούν ή να 

σηµειώσουν εκρηκτική εξέλιξη, ενώ από την άλλη τα σηµερινά προβλήµατα, 

τεχνικά ή µη, τα οποία αναφέρονται (ηλεκτρονική δηµοκρατία) µπορεί να 

βρουν αποτελεσµατική λύση (προβλήµατα ασφάλειας για ηλεκτρονικές 

ψηφοφορίες, ηλεκτρονική εξακρίβωση πολίτη-ψηφοφόρου, ψηφιακό χάσµα). 

Προκειµένου να ερευνηθεί η βασική υπόθεση εργασίας, αλλά και να 

απαντηθούν τα βασικά ερωτήµατα της διατριβής, στηριζόµαστε στην κριτική 

ανάλυση της  Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας (ποιοτική ανάλυση). 

Κάθε κεφάλαιο αποτελεί και ένα βασικό βήµα για την ανάλυση και 

επεξήγηση του θεωρητικού µοντέλου διασύνδεσης της οικονοµικής 

παγκοσµιοποίησης και της πολιτικής παγκοσµιοποίησης.  

Τέλος, για την ανάλυση και την έρευνα του ψηφιακού χάσµατος, 

χρησιµοποιούµε επίσηµους στατιστικούς δείκτες από την Παγκόσµια Τράπεζα, τα 

Ηνωµένα Έθνη και τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat).  
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1.6 Η σηµασία του θέµατος και η αφορµή της διατριβής  
 

Το τέλος του ψυχρού πολέµου και η επικράτηση του φιλελευθερισµού έχει 

διαµορφώσει ένα νέο τοπίο στις διεθνείς σχέσεις. Το νέο διεθνές σκηνικό 

χαρακτηρίζεται από τον οικονοµικό ανταγωνισµό και τη διεθνοποίηση της 

παραγωγής, καθώς και από την ολοένα αυξανόµενη χρήση των ΤΠΕ στα πλαίσια της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας, η οποία επηρεάζει τις διακρατικές σχέσεις. 

Η αφορµή για τη συγγραφή της παρούσας διατριβής είναι η έλλειψη 

συγκεκριµένης επιστηµονικής βιβλιογραφίας που να ερευνά τις επιπτώσεις των 

ΤΠΕ στις διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις.  

Ειδικότερα, οι λόγοι είναι οι εξής: 

1. Η ανάλυση και περιγραφή του τρόπου µετάβασης από την κλασική µορφή 

των εσωτερικών πολιτικών και δηµοκρατικών διαδικασιών των κρατών στη 

νέα ηλεκτρονική µορφή στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης και της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

2. Η ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων της ψηφιοποίησης 

των πολιτικών διαδικασιών. 

3. Η έρευνα των επιπτώσεων της ψηφιοποίησης των πολιτικών διαδικασιών σε 

διεθνές διακρατικό επίπεδο. 

Στα πλαίσια της διατριβής για την ανάλυση της ηλεκτρονικής δηµοκρατικής 

διακυβέρνησης, ως µελέτη περίπτωσης ερευνούµε τους ηλεκτρονικούς 

κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Ελλάδος. 

Η αδυναµία πρόσβασης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η πολιτική 

απάθεια και η αδυναµία των κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 

εσωτερικές και διεθνείς προκλήσεις υπό τις συνεχείς πιέσεις της παγκοσµιοποίησης, 

αποτελούν τους βασικούς λόγους για τη συγγραφή της συγκεκριµένης διατριβής. 
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1.7 Η βασική επιστηµονική διαµάχη 
 

Η βασική επιστηµονική διαµάχη εστιάζεται στις θετικές και αρνητικές 

επιπτώσεις της χρήσης και εφαρµογής των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών στις οικονοµικές και πολιτικές διαδικασίες. Αναλυτικότερα, στη διεθνή 

βιβλιογραφία εντοπίζουµε δύο βασικά ρεύµατα σκέψης (τεχνόφιλοι-νεολουδίτες) όσον 

αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 35 

Ειδικότερα, οι υποστηρικτές της χρήσης των ΤΠΕ στις πολιτικές διαδικασίες 

(τεχνόφιλοι) θεωρούν ότι αποτελεί ένα βασικό µέσο, το οποίο θα προωθήσει τη 

διεύρυνση της συµµετοχής στα κοινά και τις δηµοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή στις 

εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων στα εθνικά δηµοψηφίσµατα για 

τα κρίσιµα εθνικά θέµατα (π.χ. ευρωσύνταγµα). Πιστεύουν επίσης ότι αποτελεί ένα 

τεχνολογικό µέσο για την πάταξη της πολιτικής διαφθοράς, της γραφειοκρατίας και 

της πολιτικής απάθειας. 

Αντίθετα, οι σκεπτικιστές απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ (νεολουδίτες) 

υποστηρίζουν ότι στην ουσία δεν πρόκειται να αλλάξει απολύτως τίποτα (politics as 

usual) και ότι η άσκηση πολιτικής θα παραµείνει στα χέρια της πολιτικής 

αριστοκρατίας και των συµφερόντων της και γενικά στην οικονοµική και κοινωνική 

ελίτ. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής οι πολιτικές διεργασίες εισέρχονται σε ένα νέο τοπίο πολιτικής 

αντιπαράθεσης, αυτό του κυβερνοχώρου µεταξύ πολιτών και κυβερνήσεων, όπου οι 

πολιτικές ελίτ θα χρησιµοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες προς όφελός τους για την 

παρακολούθηση των πολιτικών εξελίξεων και διεργασιών, δίνοντας σάρκα και οστά 

στο «Μεγάλο Αδελφό» του George Orwell.  

Όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις και 

ειδικότερα στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης διακρίνονται δύο σχολές σκέψης. 

Η πρώτη σχολή υποστηρίζει ότι η χρήση των ΤΠΕ αποτελεί το θεµέλιο λίθο 

της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω των ηλεκτρονικών 

χρηµαταγορών, λόγω της µεταφοράς τεράστιων χρηµατικών ποσών µε το «πάτηµα 

ενός κουµπιού», δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους διεθνείς οικονοµικούς δρώντες 

να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις παγκόσµιες οικονοµικές εξελίξεις. Τέλος, η 

                                                           
35 Gordon Graham, Internet – Μια Κοινωνιολογική Προσέγγιση, σσ. 19-34. 
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απρόσκοπτη και µε µικρό κόστος πρόσβαση στην οικονοµική πληροφορία και η 

δυνατότητα επικοινωνίας σε παγκόσµιο επίπεδο 24 ώρες το 24ωρο αποτελεί ένα λόγο 

βαρύνουσας σηµασίας για τη θεώρηση της χρήσης των ΤΠΕ ως θεµέλιου λίθου της 

παγκοσµιοποίησης. 

Η δεύτερη σχολή σκέψης έχει αντίθετη άποψη και υποστηρίζει ότι η χρήση 

των ΤΠΕ στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις έχει προσδώσει µόνο τη δυνατότητα 

µείωσης του κόστους επικοινωνίας µεταξύ οικονοµικών δρώντων.  

Ο βασικός λόγος για το γεγονός ότι η χρήση των ΤΠΕ στην οικονοµική 

παγκοσµιοποίηση δεν θεωρείται βαρύνουσας σηµασίας, σχετίζεται µε τις 

αλληλοσυγκρουόµενες απόψεις των οικονοµολόγων για την αποτελεσµατικότητα 

γενικά των ΤΠΕ στην παραγωγική διαδικασία και την αύξηση της παραγωγικότητας. 

Η σύγκριση των εφαρµογών και των επιπτώσεων των ΤΠΕ στην παραγωγική 

διαδικασία και γενικότερα στην οικονοµική ανάπτυξη, συγκρινόµενη µε τις 

επιδράσεις της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα κρίσιµο σηµείο στο οποίο 

αποκλίνουν οι ακαδηµαϊκές απόψεις των οικονοµολόγων. 

Η συγκεκριµένη σχολή σκέψης που υποβαθµίζει τη χρήση των ΤΠΕ ως 

θεµέλιο λίθο της παγκοσµιοποίησης, υποστηρίζει ότι το διεθνές εµπόριο και οι 

οικονοµικές συναλλαγές (παρά το γεγονός της λειτουργίας των ηλεκτρονικών 

υπεραγορών) στηρίζονται στη µεταφορά και την εµπορία αγαθών και υπηρεσιών σε 

παγκόσµιο επίπεδο από και προς τους διεθνείς οικονοµικούς δρώντες (πολυεθνικές, 

κράτη, πολίτες). Η ενοποίηση των εθνικών οικονοµιών και η παγκοσµιοποίηση είναι 

αποτέλεσµα των οικονοµικών πολιτικών των κρατών, µε την παράλληλη συνεργασία 

των διεθνών οικονοµικών οργανισµών, σε συνάρτηση πάντα µε το παγκόσµιο 

πολιτικό σκηνικό που χαρακτηρίζεται από την επικράτηση του φιλελευθερισµού µετά 

το τέλος του ψυχρού πολέµου. 
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1.8 ∆ιάρθρωση και περιληπτικό περιεχόµενο της διατριβής 

1.8.1 Πρώτο κεφάλαιο: Εισαγωγή στην έρευνα 
 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια ιστορική αναδροµή στο θέµα σχετικά µε τη 

χρήση των τεχνολογικών εφαρµογών στην οικονοµία και την πολιτική. Παράλληλα, 

γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση της επιστηµονικής διαµάχης που αναφέρεται στο 

θέµα σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που απορρέουν από τη 

χρήση των ΤΠΕ στις διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις. Παρουσιάζεται ο 

σκοπός και ο στόχος της έρευνας, ενώ αναλύονται οι βασικές υποθέσεις εργασίας, οι 

ερευνητικές ερωτήσεις για την επίτευξη του σκοπού και παρουσιάζεται η ερευνητική 

µεθοδολογία της διατριβής. 

1.8.2 ∆εύτερο κεφάλαιο: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µε τρόπο αναλυτικό και κριτικό η ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας σχετικά µε το θέµα. Αναλυτικότερα, η ανάλυση της βιβλιογραφίας 

γίνεται ως εξής: αναλύονται και ερµηνεύονται οι βασικές έννοιες και οι ορισµοί 

στους οποίους αναφέρεται η παρούσα διατριβή, δηλαδή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, της παγκοσµιοποίησης, της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, των διεθνών 

σχέσεων και του ψηφιακού χάσµατος. 

Παρουσιάζονται και αναλύονται επιστηµονικά άρθρα και βιβλία από τη 

διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, τα οποία ασχολούνται µε το θέµα από διάφορες 

σκοπιές και προσεγγίσεις. Τέλος, το κεφάλαιο κλείνει µε ειδικά συµπεράσµατα που 

προέκυψαν από την κριτική ανάλυση της επιστηµονικής βιβλιογραφίας. 

1.8.3 Τρίτο κεφάλαιο: Η ερευνητική πρόταση 
 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η ερευνητική πρόταση της παρούσας 

διατριβής µέσω της κριτικής ανάλυσης της διεθνούς και της ελληνικής βιβλιογραφίας 

και διερευνώνται επιστηµονικά και εννοιολογικά όλες οι πτυχές του θέµατος, 

προκειµένου να καταλήξουµε στη διαµόρφωση ενός θεωρητικού µοντέλου 

λειτουργίας και επεξήγησης της µετάβασης από την οικονοµική παγκοσµιοποίηση 

στην πολιτική παγκοσµιοποίηση.  
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Αναλυτικότερα, στο κεφάλαιο αυτό:  

∆ιερευνώνται οι ΤΠΕ ως δυνάµεις προώθησης της παγκοσµιοποίησης. 

Οι νέες τεχνολογίες, καθώς και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δίνουν µια νέα 

δυναµική στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, το οποίο µετά το τέλος του ψυχρού 

πολέµου και την κατάρρευση της ΕΣΣ∆ χαρακτηρίζεται από το νεοφιλελευθερισµό 

και την ελεύθερη αγορά. ∆ιαµορφώνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο εµφάνισης, 

ανάπτυξης, εξέλιξης και ολοκλήρωσης της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης µέσω της 

χρήσης των νέων τεχνολογιών, ως βασικής κινητηρίου δύναµης για την επέκταση και 

εγκαθίδρυση της διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης στα κράτη. 

Ερευνάται η σχέση κρατών καιΤΠΕ. 

Τα κράτη που ανήκουν σε γεωγραφικές και οικονοµικές περιφέρειες 

µπορούµε να τα διακρίνουµε σε ανεπτυγµένα κράτη δυτικού τύπου και σε κράτη 

αναπτυσσόµενα (οικονοµίες υπό µετάβαση).  

Τα ίδια τα κράτη, ανεξάρτητα από το πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό 

σύστηµα το οποίο εφαρµόζουν, αποτελούν βασικά και δοµικά συστατικά στοιχεία 

του παγκόσµιου συστήµατος που συνεχώς µεταβάλλεται. Οι διεθνείς οικονοµικές και 

πολιτικές σχέσεις των κρατών καθορίζονται και εξελίσσονται µε βάση την ισχύ των 

κρατών και το ρόλο που διαδραµατίζουν σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 

Τα κράτη, αναπτυγµένα ή µη, στην προσπάθειά τους να µην 

περιθωριοποιηθούν από τις συνεχείς ανταγωνιστικές οικονοµικές εξελίξεις στα 

πλαίσια της παγκοσµιοποίησης, ενσωµατώνουν τις νέες τεχνολογίες µέσω της 

ψηφιοποίησης τόσο των οικονοµικών και κοινωνικών διαδικασιών στο εσωτερικό 

των κρατών, αλλά και της δηµιουργίας ενός ηλεκτρονικού συστήµατος διεθνών 

σχέσεων. 

Τα πληροφοριακά συστήµατα αποτελούν έναν βασικό συντελεστή ισχύος και 

εντάσσονται µεν γενικότερα στο δείκτη ισχύος της τεχνολογικής υποδοµής, αλλά 

υποβοηθούν την οικονοµική ανάπτυξη στα πλαίσια της νέας οικονοµίας και της 

παγκοσµιοποίησης, ενώ παράλληλα µπορούν να λειτουργήσουν και ως ένας νέος 

δούρειος ίππος τεχνολογικής φύσεως, που µπορεί να θέσει το κράτος σε κίνδυνο και 

να το οδηγήσει σε καταστάσεις κρίσης (ηλεκτρονικός πόλεµος – ηλεκτρονικές 

υποκλοπές).  
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Ερευνάται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως επίπτωση της χρήσης των 

ΤΠΕ στις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες. 

Στις εσωτερικές διαδικασίες, ο τρόπος διακυβέρνησης του κράτους µε την 

ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών µεταβάλλεται και ψηφιοποιείται. Το κράτος, από 

τη στιγµή που εµφανίστηκε στην πολιτική ιστορία µέχρι και τη σηµερινή σύγχρονη 

µορφή του µε το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο, συναλλάσσεται µε τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις και αποτελεί το µεγαλύτερο φορέα παροχής υπηρεσιών σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Ο τρόπος οικονοµικής και πολιτικής διακυβέρνησης του κράτους λαµβάνει 

πλέον ψηφιακή µορφή και οι σχέσεις κράτους πολιτών από µονόδροµη λαµβάνουν 

αµφίδροµη µορφή, µε αποτέλεσµα την ποιοτικότερη, αποτελεσµατικότερη και µε 

µικρότερο κόστος πληροφόρηση, επικοινωνία και συναλλαγή. Αναλύονται οι πλευρές 

– µορφές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία και 

αναφέρονται στατιστικές έρευνες και µελέτες για την παγκόσµια κατάταξη από 

διεθνείς οργανισµούς, έτσι ώστε να εντοπίσουµε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της Ελλάδος.  

Ερευνάται και αναλύεται η ηλεκτρονική δηµοκρατία ως µέρος της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Στα πλαίσια της διακυβέρνησης, οι δηµοκρατικές διαδικασίες και οι θεσµοί 

αποτελούν θεµέλιο λίθο της οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους. Η ψηφιοποίηση 

των δηµοκρατικών διαδικασιών αποτελεί άµεση απόρροια της ενσωµάτωσης των 

πληροφοριακών συστηµάτων στον τρόπο διακυβέρνησης ενός κράτους. Ένα από τα 

πιο βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων µοντέλων δηµοκρατίας αποτελεί η 

διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη κυβέρνησης και ορισµό κοινοβουλευτικών 

εκπροσώπων. Η επικοινωνία µεταξύ της εκτελεστικής και νοµοθετικής εξουσίας (της 

βουλής – κυβέρνησης) από τη µία, και των πολιτών-ψηφοφόρων από την άλλη, 

αποτελούσε πάντα κύριο δοµικό στοιχείο για τη λειτουργία των δηµοκρατικών 

θεσµών και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η επικοινωνία, η συλλογή, η λήψη, 

η επεξεργασία και η διαβίβαση της πολιτικής πληροφορίας µε τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών, επιτυγχάνεται πλέον µε πιο άµεσο τρόπο, αλλά και µε το λιγότερο 

δυνατό κόστος.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  22 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

1.8.4 Τέταρτο κεφάλαιο: Ανάλυση και αποτελέσµατα:  
Η περίπτωση της Ελλάδος 
 

Στο τέταρτο κεφάλαιο ερευνώνται οι ηλεκτρονικοί κοινοβουλευτικοί 

εκπρόσωποι στην Ελλάδα. Τα πολιτικά κόµµατα, στην προσπάθειά τους να 

κατακτήσουν την εξουσία υπό τη µορφή εκλεγµένης κυβέρνησης, χρησιµοποιούν τα 

πληροφοριακά συστήµατα µε κύριο σκοπό να συσπειρώσουν και να διευρύνουν την 

εκλογική τους βάση. Η χρήση των επίσηµων ιστοσελίδων των πολιτικών κοµµάτων, 

αλλά και των πολιτικών στελεχών παράλληλα µε τη χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, έχει ως κύριο σκοπό την προσέλκυση νέων ψηφοφόρων, αλλά και την 

αποτελεσµατικότερη πολιτική κινητοποίηση. Η περίπτωση της Ελλάδος εξετάζεται 

µε σκοπό την ποσοτική ανάλυση της χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα πολιτικά 

κόµµατα και πιο συγκεκριµένα από τους εκλεγµένους κοινοβουλευτικούς 

εκπροσώπους που αποτελούν µέλη της ελληνικής βουλής. Ειδικότερα, εξετάζεται το 

ποσοστό των Ελλήνων βουλευτών που έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

και ιστοσελίδα ως µέσο για µια αποτελεσµατική επικοινωνία στα πλαίσια της 

ηλεκτρονικής δηµοκρατικής διακυβέρνησης.  

Επίσης, γίνεται αναφορά και ερευνάται το ψηφιακό χάσµα στην Ελλάδα, 

αλλά και οι λόγοι της ύπαρξής του. 

Η ποσοτική ανάλυση µέσω της χρήσης δεικτών (indicators) που σχετίζονται 

µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες µέσα σε ένα κράτος από τη µία, 

και την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών από ένα συγκεκριµένο κράτος από την 

άλλη, έχει ως κύριο σκοπό τη στατιστική ανάλυση και την εξαγωγή χρήσιµων 

συµπερασµάτων για τη θέση που κατέχει το κράτος σε διεθνές επίπεδο, όσον αφορά 

τη χρήση των ΤΠΕ και το βαθµό πρόσβασης στην κοινωνία της πληροφορίας. Η 

έρευνα επικεντρώνεται στην Ελλάδα, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής δηµοκρατικής 

διακυβέρνησης και της παροχής δηµόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προκειµένου να 

εντοπιστεί ο βαθµός πρόσβασης των πολιτών. 

Η συγκριτική ανάλυση της Ελλάδος σε σχέση µε τα 15 κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (πριν τη διεύρυνσή της) αλλά και άλλων κρατών, γίνεται µε κύριο σκοπό να 

γίνει κατανοητή η θέση και η δυνατότητα της Ελλάδος σε ένα διεθνές περιβάλλον 

που χαρακτηρίζεται από τον έντονο οικονοµικό ανταγωνισµό στα πλαίσια της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η συγκριτική ανάλυση καθιστά δυνατή την κατανόηση 
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της δυνατότητας πρόσβασης και χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστικών και 

επικοινωνιακών συστηµάτων από τους πολίτες – ψηφοφόρους, αλλά παράλληλα από 

την κυβέρνηση και τους βουλευτές. 

1.8.5 Πέµπτο κεφάλαιο: Συζήτηση και συµπεράσµατα 
 

Μετά από κριτική ανάλυση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας 

αναλύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας, παρουσιάζεται το θεωρητικό µοντέλο το 

οποίο στηρίχτηκε στις ερευνητικές υποθέσεις εργασίας και τις ερευνητικές ερωτήσεις 

και παρουσιάζεται η συµβολή της έρευνας, κάνοντας αναφορά και στους 

περιορισµούς της. 

Τέλος, σηµειώνονται οι επιπτώσεις της έρευνας στην πραγµατικότητα (η 

παγκοσµιοποίηση της αρχαίας αθηναϊκής αγοράς και οι ψηφιακοί µέτοικοι) και 

κατατίθενται προτάσεις για µελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Σχετικές έννοιες και ορισµοί 
 

Η παρούσα διατριβή ερευνά τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στις ∆ιεθνείς 

Σχέσεις και ειδικότερα στις διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις. 

∆ιεθνείς Σχέσεις: 

Σύµφωνα µε το Oxford Dictionary of Politics µε τον όρο ∆ιεθνείς Σχέσεις 

(International Relations - I.R.) ορίζουµε το ακαδηµαϊκό πεδίο που ασχολείται και 

ερευνά τις διαδραστικές σχέσεις µεταξύ των κρατών και γενικότερα τη λειτουργία 

του διεθνούς συστήµατος ως συνόλου. Μπορεί ακόµα να θεωρηθεί ως ένα 

ακαδηµαϊκό πεδίο το οποίο ενσωµατώνει τη διεθνή πλευρά της πολιτικής, της 

οικονοµίας, της ιστορίας, της νοµικής και της κοινωνιολογίας. 36 

Στο σύγχρονο διεθνές σύστηµα, µπορούν να εντοπιστούν έξι τουλάχιστον είδη 

δρώντων: 

1. ∆ιακρατικοί κυβερνητικοί που απαρτίζονται από κυβερνητικούς εκπροσώπους 

δύο ή περισσοτέρων κρατών (π.χ. ΟΗΕ, ΝΑΤΟ). 

2. ∆ιακρατικοί µη κυβερνητικοί, στους οποίους µετέχουν άτοµα τα οποία 

κατοικούν σε δύο ή περισσότερα κράτη, αλλά δεν εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις 

των κρατών (π.χ. ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός, διεθνή εργατικά συνδικάτα, 

θρησκευτικές ενώσεις). 

3. Κράτη, που απαρτίζονται από το προσωπικό των κεντρικών κυβερνήσεων. 

4. Κυβερνητικοί µη κεντρικοί που αποτελούνται από το προσωπικό που 

στελεχώνει περιφερειακές ή επαρχιακές κυβερνήσεις. 

5. Ενδοκρατικοί µη κυβερνητικοί που αποτελούνται από οµάδες που βρίσκονται 

µέσα σε ένα κράτος. 

6. Ιδιώτες.37 

Το µεταψυχροπολεµικό διεθνές σύστηµα χαρακτηρίζεται από τη µια πλευρά 

από τον κατακερµατισµό σε εθνικές οντότητες και από την ολοένα αυξανόµενη 

                                                           
36 Mc Lean Iain (edit.), Concise Oxford Dictionary of Politics, p. 270. 
37 Κώνστας ∆.- Αρβανιτόπουλος Κ., ∆ιεθνείς Σχέσεις – Συνέχεια και Μεταβολή, σσ. 63-66. 
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παγκοσµιοποίηση από την άλλη.38 Στην Ελλάδα η επιστήµη των ∆ιεθνών Σχέσεων 

όπως αναφέρει ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Παναγιώτης Ήφαιστος, αποτελεί ένα 

νέο επιστηµονικό πεδίο, αφού ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70 χάρη στις προσπάθειες 

νοµικών-διεθνολόγων. 39 

Παγκοσµιοποίηση: 

Ο όρος παγκοσµιοποίηση έχει προκαλέσει και συνεχίζει να προκαλεί µεγάλα 

ερωτηµατικά ως προς τη σηµασία του και την επεξηγηµατική του έννοια. Η διεθνής 

ακαδηµαϊκή κοινότητα έχει ασχοληθεί εκτενώς µε το θέµα της παγκοσµιοποίησης, 

αλλά δεν έχει καταλήξει σε κάποιο συγκεκριµένο συµπέρασµα όσον αφορά τον όρο 

και τη σηµασία του, το οποίο να είναι γενικά αποδεκτό.40 Σύµφωνα µε το Penguin 

Dictionary of Εconomics ο όρος παγκοσµιοποίηση ερµηνεύεται ως «µια γεωγραφική 

έννοια µε έντονη οικονοµική διεργασία σε διεθνές και υπερεθνικό επίπεδο. Η 

παγκοσµιοποίηση δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία των κρατών για εξαγωγές και 

εισαγωγές προϊόντων, αφού τελικά οι οικονοµικές διεργασίες µπορούν να επιτευχθούν 

µόνο µε τη διάδοση πληροφορίας και χρηµατοοικονοµικών κεφαλαίων». 41 Σύµφωνα 

µε τη διεθνή βιβλιογραφία, οι δύο βασικές δυνάµεις που προωθούν τη «διαδικασία» 

της παγκοσµιοποίησης, αλλά και προωθούνται από αυτήν, είναι ο καπιταλισµός της 

ελεύθερης αγοράς και η χρήση των νέων τεχνολογιών.42 

Αν και ο όρος ξεκίνησε να χρησιµοποιείται στις αρχές της δεκαετίας του ’80 

µε σκοπό να χαρακτηρίσει τη στρατηγική των πολυεθνικών επιχειρήσεων και µε 

αυτόν τον τρόπο απέκτησε έντονη οικονοµική σηµασία, σήµερα µε τον όρο 

παγκοσµιοποίηση εννοούµε τη χωρίς εµπόδια (κρατικά και συνοριακά) διακίνηση 

οικονοµικών εµπορευµάτων και κεφαλαίων, αλλά και πολιτικών, πολιτισµικών, 

θρησκευτικών ιδεών και τάσεων. Η παγκοσµιοποίηση εντάσσεται ως έννοια στο 

ευρύτερο πεδίο των διεθνών σχέσεων λόγω της αλληλεξάρτησης των πολλαπλών 

µορφών της που επηρεάζουν και καθορίζουν τις διακρατικές σχέσεις. 

 

                                                           
38 Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος, Η Αµερικανική Εξωτερική Πολιτική µετά τον Ψυχρό Πόλεµο, σ. 15.  
39 Ήφαιστος Παναγιώτης, Οι ∆ιεθνείς Σχέσεις ως Αντικείµενο Επιστηµονικής Μελέτης στην Ελλάδα και 
στο Εξωτερικό, σ. 21.  
40 Held David & Anthony McGrew, Παγκοσµιοποίηση/ Αντί- Παγκοσµιοποίηση, σ. 19. 
41 Bannock Graham, R.E. Baxter & Evan Davis, The Penguin Dictionary of Εconomics, p. 176. 
42 Φρίντµαν Λ. Τόµας, Το Lexus και η ελιά – Τι είναι η παγκοσµιοποίηση, σ. 39, Gilpin Robert, 
Παγκόσµια Πολιτική Οικονοµία, σ. 17-21. 
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Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (e-Governance) και Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία  

(e-Democracy):  

Η χρήση και η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στον τρόπο διακυβέρνησης 

των κρατών έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση του όρου της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Σύµφωνα µε τον Don Tapscott µε τον όρο ηλεκτρονική κυβέρνηση 

εννοούµε τη «διαδικτυωµένη κυβέρνηση η οποία συνδυάζει τη νέα τεχνολογία µε 

συστήµατα εσωτερικής κληρονοµιάς και µε τη σειρά της συνδέει τις κυβερνητικές 

πληροφοριακές υποδοµές προς τα έξω µε ο,τιδήποτε ψηφιακό και µε οποιονδήποτε – 

τον φορολογούµενο, τους προµηθευτές, τους πελάτες, τους ψηφοφόρους και κάθε άλλο 

θεσµό της κοινωνίας – σχολεία, εργαστήρια, µέσα µαζικής ενηµέρωσης, νοσοκοµεία, 

άλλες κυβερνήσεις και άλλα κράτη του κόσµου». 43  

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει τη δύναµη να δηµιουργήσει ένα νέο 

µοντέλο παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όπου όλοι οι δηµόσιοι οργανισµοί 

αποκτούν πλέον τη δυνατότητα παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών µε πιο µοντέρνο 

τρόπο, αλλά και µέσα από µια αµφίδροµη σχέση σε αντίθεση µε την παλιά 

µονόδροµη (us-versus-them) να δηµιουργήσει µια νέα αµοιβαία σχέση εµπιστοσύνης 

µεταξύ κυβέρνησης και πολιτών.44  

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σύµφωνα µε την Κοινωνία της Πληροφορίας 

στην Ευρώπη, έχει πολλαπλές µορφές και πλευρές. Η παρούσα διατριβή εστιάζεται 

στην ηλεκτρονική δηµοκρατία.  

Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία: 

Η πρώτη µορφή δηµοκρατίας συναντάται στην αρχαία Αθήνα µεταξύ  

500-321 π.Χ. και είχε τη µορφή της άµεσης δηµοκρατίας. 45 Ο όρος δηµοκρατία έχει 

ελληνική προέλευση και σηµαίνει «κυριαρχία του δήµου», δηλαδή του λαού. 

Σχηµατικά, µέσα σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα η πλειοψηφία κυβερνά, η µειοψηφία 

ελέγχει και ασκεί την ανάλογη κριτική στην πλειοψηφία, η πλειοψηφία προστατεύει 

τα δικαιώµατα της µειοψηφίας και η µειοψηφία αποδέχεται το πολιτικό σύστηµα και 

λειτουργεί στα πλαίσιά του.46 

                                                           
43 Tapscott Don, Η Ψηφιακή Οικονοµία: Υποσχέσεις και κίνδυνοι στην εποχή της δικτυακής ευφυΐας, σ. 
175. 
44 Silcock Rachel, “What is e-Government”, Parliamentary Affairs, 54, pp. 88-101, 2001. 
45 McLean Iain (edit.), Concise Oxford Dictionary of Politics, p. 29. 
46 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήµη και τη θεωρία της πολιτικής, σ. 158. 
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Tα σηµερινά φιλελεύθερα-δηµοκρατικά συστήµατα έχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: την ύπαρξη περισσοτέρων του ενός πολιτικών κοµµάτων, την 

ανοιχτή πρόσβαση στις πολιτικές διαδικασίες και στην ανοιχτή συµµετοχική 

δραστηριότητα, διενέργεια εκλογών σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την εκλογή 

εκπροσώπων και τον σεβασµό των ατοµικών ελευθεριών και δικαιωµάτων των 

πολιτών. 47 

Η διευθύντρια του ιδρύµατος για την ηλεκτρονική κυβέρνηση (IBM) Janet 

Caldow υποστηρίζει ότι η τοποθέτηση ενός "e" µπροστά από τη λέξη δηµοκρατία δεν 

σηµαίνει τίποτα περισσότερο από τη χρήση των εργαλείων τεχνολογίας 

πληροφοριών, προκειµένου να διευκολύνουν, να βελτιώσουν και να επεκτείνουν 

τελικά την άσκηση της δηµοκρατίας.48 

Ορίζουµε την έννοια της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας ως τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής σε όλες τις σύγχρονες δηµοκρατικές διαδικασίες, όπως η 

πολιτική επικοινωνία, η δηµιουργία δηµόσιας σφαίρας, ψηφοφορίες για την ανάδειξη 

εκπροσώπων.  

Ψηφιακό χάσµα (digital divide) στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας: 

Με τον όρο ψηφιακό χάσµα ή ψηφιακό αναλφαβητισµό ορίζουµε την 

αδυναµία πρόσβασης των πολιτών και των κρατών στο διαδίκτυο και τις 

ηλεκτρονικές πληροφορίες – υπηρεσίες, στα πλαίσια της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας. Οι λόγοι της αδυναµίας πρόσβασης στην κοινωνία της πληροφορίας 

µπορεί να είναι οικονοµικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί ή πολιτισµικοί. 

2.2 Παρουσίαση και ανάλυση βιβλιογραφίας 
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ειδική επιστηµονική αναφορά και 

έρευνα για τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις 

διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις. Παράλληλα, δεν εντοπίζεται ειδική 

αναφορά στη διασύνδεση παγκοσµιοποίησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι 

επιστηµονικές αναλύσεις (επιστηµονικά περιοδικά, βιβλία) και οι έρευνες 

περιορίζονται στη µονοµερή ανάλυση της χρήσης νέων τεχνολογιών στη διαδικασία 

της παγκοσµιοποίησης (µέσω των ηλεκτρονικών υπεραγορών και στα πλαίσια της 

                                                           
47 Ball R. Alan & B. Guy Peters, Σύγχρονη Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση, σ. 104. 
48 Βλ. IBM, http://www-1.ibm.com/industries/government/ieg/tv_webcasts/talkshows.html 
(20/12/2005), Janet Caldow, E-Democracy: Putting down Global Roots, p. 1. 
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Νέας Οικονοµίας)49 ή στη βοηθητική φύση του διαδικτύου50 ως µέσου διεύρυνσης 

και διεθνοποίησης του παγκόσµιου εµπορίου και των διεθνών οικονοµικών 

συναλλαγών.51 

Η µονοµερής ανάλυση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών επεκτείνεται στον τοµέα των διεθνών πολιτικών σχέσεων. Η διεθνής 

βιβλιογραφία κάνει εκτενείς αναφορές στις εφαρµογές και τις επιπτώσεις των ΤΠΕ 

στο ευρύτερο σύνολο των πολιτικών διαδικασιών όπως η διπλωµατία52, στον τρόπο 

διακυβέρνησης53, τις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες των κρατών, όπως οι 

εκλογικές διαδικασίες,54 τις δηµοκρατικές διαδικασίες και την πολιτική 

επικοινωνία.55  

Ο κοσµήτορας στο Kennedy School of Government του πανεπιστηµίου του 

Χάρβαρντ, Joseph S. Nye56 είναι ο µοναδικός ο οποίος στην ανάλυσή του και στα 

πλαίσια των ∆ιεθνών Σχέσεων αναφέρεται διεξοδικά τόσο στην παγκοσµιοποίηση 

όσο και στις επιπτώσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας στα κράτη και τις πολιτικές 

διαδικασίες. Ο Nye δεν συνδέει την παγκοσµιοποίηση και την Κοινωνία της 

Πληροφορίας ως αποτελέσµατα της χρήσης των νέων τεχνολογιών, αλλά 

επικεντρώνεται στις επιδράσεις της παγκοσµιοποίησης και της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας στα κράτη και το διεθνές σύστηµα και δεν κάνει ειδική αναφορά στην 

                                                           
49 Βλ. Castells Manuel, Ο Γαλαξίας του ∆ιαδικτύου και The rise of the network Society-The 
information Age, Economy, Society and culture, Φρίντµαν Λ. Τόµας, Το Lexus και η ελιά – Τι είναι η 
παγκοσµιοποίηση, Tapscott Don, H Ψηφιακή Οικονοµία: Yποσχέσεις και κίνδυνοι στην εποχή της 
δικτυακής ευφυΐας, Νεγροπόντε Νικόλας, Ψηφιακός Κόσµος, Stiglitz E. Joseph., “Globalization and 
growth in emerging markets and the New Economy”, Journal of Policy Modelling 25, pp. 505–524, 
2003. 
50 Όσον αφορά τη µείωση του κόστους επικοινωνίας µεταξύ των οικονοµικών δρώντων του διεθνούς 
συστήµατος βλ. Gilpin Robert, Η Πρόκληση του Παγκόσµιου Καπιταλισµού – Η Παγκόσµια Οικονοµία 
τον 21ο Aιώνα, και Παγκόσµια Πολιτική Οικονοµία - Η ∆ιεθνής Οικονοµική Τάξη, Kennedy Paul, 
Προετοιµασία για τον 21ο αιώνα. 
51 Gates Bill, Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες στην Ψηφιακή Οικονοµία, Giddens Anthony, Ο Κόσµος των 
Ραγδαίων Αλλαγών - Πώς Επιδρά η Παγκοσµιοποίηση στη Ζωή µας, Soete Luc, Νέα Οικονοµία και 
Παγκοσµιοποίηση, McMahon Peter, “Technology and Globalisation: An Overview”, Prometheus, Vol. 
19, No. 3, pp. 211-222, 2001, Scott Gassler Robert, “Globalisation and the Information Economy”, 
Global Society, Vol. 15, No. 1, pp. 111-118, 2001, Hongladarom Soraj, “The Web of Time and the 
Dilemma of Globalization”,The Information Society, 18, pp. 241-249, 2002, Hassan Robert, 
“Globalization Information Technology and culture in the space of late Capitalism”, Communication & 
Society 2:3, pp. 300-317, 1999, Pohjola Matti, “The New Economy/ facts, impacts and policies”, 
Information Economics and Policy 14, pp. 133-144, 2002  
52 Dizard Wilson, Digital Diplomacy. 
53 Fountain E. Jane, Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change. 
54 Agre E. Philip, “Real-Time Politics – The Internet and the Political Process”, The Information 
Society, 18, pp. 311-331, 2002. 
55 ∆εµερτζής Νίκος, Πολιτική Επικοινωνία. ∆ιακινδύνευση, ∆ηµοσιότητα, ∆ιαδίκτυο. 
56 Nye S. Joseph, Το Παράδοξο της Αµερικανικής ∆ύναµης. 
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ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αντίστοιχα, στο βιβλίο του Governance.com: 

Democracy in the Information Age57 κάνει εκτενή αναφορά στην ηλεκτρονική 

δηµοκρατία, χωρίς όµως να αναφέρεται στις νέες τεχνολογίες και την 

παγκοσµιοποίηση, ενώ στο βιβλίο του Ήπια Ισχύς58 αναφέρεται στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής γενικότερα ως µέσου για την προώθηση των εθνικών 

συµφερόντων και ως συντελεστή ισχύος, ενώ σε άρθρο του αναλύει την αλλαγή της 

διεθνούς πολιτικής σκηνής στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας.59  

Αντίστοιχες αναλύσεις για τη χρήση και τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στις διεθνείς 

σχέσεις έγιναν και από τους Philip Taylor60 και Howard H. Frederick.61 Στις 

αναλύσεις αυτές δεν αναφέρονται στην παγκοσµιοποίηση, αλλά δίνουν ιδιαίτερη 

έµφαση στα ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης και την ηλεκτρονική 

επικοινωνία, καθώς και τις επιπτώσεις τους στη διεθνή πολιτική σκηνή, χωρίς να 

γίνεται αναφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη διαδικτυακή πολιτική 

(Internet politics). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα αναλύσεων και ερευνών για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση τόσο ως εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην ευρύτερη 

δηµόσια διοίκηση,62 όσο και στις εφαρµογές των ΤΠΕ στις σύγχρονες δηµοκρατικές 

διαδικασίες, δηλαδή στην ηλεκτρονική δηµοκρατία.63 Παράλληλα, υπάρχει πλήθος 

                                                           
57 Nye S. Joseph, Elaine Cioulla Kamarck, Governace.com: Democracy in the Information Age. 
58 Nye S. Joseph, Ήπια Ισχύς – Το Μέσο Επιτυχίας στην Παγκόσµια Πολιτική, σσ. 76-80 και 204-207.  
59 Keohane O. Robert and Joseph S. Nye Jr., “Power and Interdependence in the Information Age”, 
Foreign Affairs, Volume 77, No5, September/October 1998, pp. 81-94. 
60 Philip Taylor, Πόλεµος και ∆ιεθνείς Σχέσεις στην Εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας.  
61 Howard H. Frederick, Παγκόσµια Επικοινωνία και ∆ιεθνείς Σχέσεις. 
62 Ενδεικτικά αναφέρουµε: Barguin C. Ramon, Alex Benet, Shereen G. Remez, Knowledge 
Management the Catalyst for Electronic Government, Chadwick Andrew and Christopher May, 
“Interactions between States and Citizens in the Age of the Internet: Ε-Government in the United 
States, Britain, and the European Union”, Governance: An International Journal of Policy, 
Administration, and Institutions, Vol.16, No.2, April 2003, pp.271-300, Duncan Aldrich, John Carlo 
Bertot, Charles R. McClure, “E-Government: Initiatives, developments, and issues”, Government 
Information Quarterly 19, pp. 349-355, 2002, Fountain E. Jane, Building the Virtual State: Information 
Technology and Institutional Change, Gupta M. P., Debashish Jana, “E-government evaluation: A 
framework and case study”, Government Information Quarterly, 20, pp. 365-387, 2003, H.C. Relyea, 
“E-gov: Introduction and overview”, Government Information Quarterly 19, pp. 9-35, 2002, Holmes 
Douglas, E-Gov: e-Business strategies for Government, Jaeger T. Paul, “The endless wire: E-
government as global phenomenon”, Government Information Quarterly 20,pp. 323-331, 2003, Jaeger 
T., Paul Kim M. Thompson, “E-government around the world: Lessons, challenges, and future 
directions”, Government Information Quarterly, 20, pp. 389-394, 2003, Relyea H.C., “E-gov: 
Introduction and overview”, Government Information Quarterly, 19, pp. 9-35, 2002. 
63 Ενδεικτικά αναφέρουµε Chadwick Andrew, “Bringing E-Democracy Back in”, Social Science 
Review, Vol. 21,No.4, Winter 2003, pp. 443-455, Geraint Parry  & Moyser George, More 
Participation, More Democracy?, pp. 44-62, In  Beetham David, Defining and Measuring Democracy, 
Kieron O’Hara, “The Internet: A tool for democratic pluralism?” Science as Culture, Volume 11, 
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επιστηµονικών αναφορών στον ευρύτερο τοµέα της διαδικτυακής πολιτικής.64 Στο 

σύνολό τους οι έρευνες αυτές αναφέρονται µεν στη χρήση των νέων τεχνολογιών 

στον τρόπο διακυβέρνησης και τις δηµοκρατικές διαδικασίες, αλλά δεν τη συνδέουν 

µε τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης ως µέρος των επιπτώσεων των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής στις διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις ως 

σύνολο.  

Στην ελληνική βιβλιογραφία ενώ υπάρχει πληθώρα επιστηµονικών 

συγγραµµάτων όσον αφορά την παγκοσµιοποίηση, η οποία λόγω των πολλαπλών και 

αλληλοσυνδεόµενων µορφών της αποτελεί µέρος των ∆ιεθνών Σχέσεων,65 δεν 

υπάρχουν επιστηµονικά συγγράµµατα και µελέτες για τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στις 

∆ιεθνείς Σχέσεις. 

Ο Θάνος Ντόκος και ο Π. Τσάκωνας στο βιβλίο τους Στρατηγική Εθνικής 

Ασφαλείας66 αναφέρονται στις επιδράσεις και τις προκλήσεις της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας όσον αφορά την ελληνική εξωτερική πολιτική, χωρίς να γίνεται όµως 

ειδική αναφορά στην ηλεκτρονική δηµοκρατική διακυβέρνηση (ως µέρος των 

ενδοκρατικών πολιτικών διεργασιών που µπορούν να επηρεάσουν το σχεδιασµό της 

εξωτερικής πολιτικής) και στην παγκοσµιοποίηση.  

                                                                                                                                                                      
Number 2, pp.287-298, 2002, Kheir Al-Kodmany, “Online tools for public participation”, Government 
Information Quarterly 18, pp. 329-341, 2001, Kourland Nancy B. & Egan D. Egan, “Engendering 
Democratic Participation via the Net-Access, Voice and Dialogue”, The Information Society, 12, pp. 
387-406, 1996, p. 388, Magarey Kirsty, "The Internet and the Australian Parliamentary Democracy", 
Parliamentary Affairs, pp. 404-429, Nye S. Joseph & Elaine Cioulla Kamarck, Governace.com: 
Democracy in the Information Age.  

64 Ενδεικτικά αναφέρουµε Agre E. Philip, Real-Time Politics, “The Internet and the Political Process”, 
The Information Society, 18, pp. 311-331, 2002, Al-Kodmany Kheir, “Online tools for public 
participation”, Government Information Quarterly 18, pp. 329-341, 2001, O’Loughlin Ben, “The 
Political Implications Of Digital Innovations”, Information, Communication & Society 4:4, pp. 595-
614, 2001, Cass Sunstein, Rebublic.com, Coleman Steven: “Online Campaigning”, Parliamentary 
Affairs, 54, pp. 679-688, 2001, Fagana Jody Condit, Bryan D. Fagan, “Citizens’ access to on-line state 
legislative documents”, Government Information Quarterly 18, pp. 105-121, 2001, Keohane O. Robert 
and Joseph S. Nye Jr., “Power and Interdependence in the Information Age”, Foreign Affairs, Volume 
77, No5, September/October 1998, pp. 81-94, Leslie David Simon, NetPolicy.com-Public Agenda for a 
Digital World, Woodrow Wilson Center Press, Washington D.C., 2000. 
65 Ενδεικτικά αναφέρουµε: Βεργόπουλος Κώστας, Παγκοσµιοποίηση η Μεγάλη Χίµαιρα, Κατσούλης 
Ηλίας, Ανανιάδη Μπλάνκα, Ιωαννίδης Σταύρος (επιµέλεια), Παγκοσµιοποίηση- Οικονοµικές, 
Πολιτικές, Πολιτισµικές Όψεις, Λυµπεράκη Αντιγόνη, Παγκοσµιοποίηση, Νέα Αδυσώπητη 
Πραγµατικότητα ή Κυνήγι Μαγισσών, Ρουµελιώτης Β. Παναγιώτης, Παγκόσµια ∆ιακυβέρνηση ή 
Ηγεµονική Παγκοσµιοποίηση; Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη Μαρία, Συνωµοτική Παγκοσµιοποίηση, Κοτζιάς 
Νίκος, Το Ενεργητικό ∆ηµοκρατικό Κράτος – Εθνικό Κράτος και Παγκοσµιοποίηση.  
66 Ντόκος Θ. – Π. Τσάκωνας, Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας – Οικοδοµώντας το Ελληνικό Mοντέλο 
στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα. 
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Παράλληλα, η ελληνική βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται από έλλειψη 

επιστηµονικών µελετών και αναλύσεων στο αντικείµενο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, το οποίο αποτελεί ένα νέο 

επιστηµονικό τοµέα. Ο Α. Μποµπόρτσης στο βιβλίο του Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση67 δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο τεχνολογικό µέρος της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και ειδικότερα στις εφαρµογές στη δηµόσια διοίκηση, χωρίς να 

αναλύει τις αλλαγές στις πολιτικές διαδικασίες από τη χρήση των ΤΠΕ. Παράλληλα, 

η αναφορά του στην ηλεκτρονική δηµοκρατία ως µέρος της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης περιορίζεται στην επεξήγηση όρων, χωρίς να γίνεται εµβάθυνση στα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα χρήσης και εφαρµογής των ΤΠΕ στις 

δηµοκρατικές διαδικασίες. 

Αναφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση γίνεται και στο βιβλίο του  

Π. Καρκατσούλη Το κράτος σε µετάβαση, όπου η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

αναφέρεται στην εφαρµογή των σύγχρονων τεχνολογιών στο Νέο ∆ηµόσιο 

Μάνατζµέντ (Ν∆Μ).68 Στα πλαίσια της ανάλυσής του γίνεται αναφορά στην 

ηλεκτρονική δηµοκρατία και στις αδυναµίες και ελλείψεις σε θεωρητικό επίπεδο, 

χωρίς να αναφέρεται στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος στο βιβλίο 

∆ηµοκρατία.com αναφέρεται σε σύγχρονα προβλήµατα της ελληνικής και διεθνούς 

πολιτικής σκηνής χωρίς να επεξηγεί και να αναλύει το επιστηµονικό πεδίο της 

ηλεκτρονικής δηµοκρατίας στην Ελλάδα.69  

Αντίστοιχες αναφορές για την ηλεκτρονική δηµοκρατία κάνουν στα βιβλία 

τους ο Ευάγγελος Βενιζέλος70 και η Μαρία ∆αµανάκη,71 χωρίς ωστόσο να 

αναφέρονται στην Ελλάδα ή την παγκοσµιοποίηση, ενώ συλλογικοί τόµοι που 

πραγµατεύονται µεταξύ άλλων και θέµατα της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, 

παραµένουν σε καθαρά θεωρητικά επίπεδα ανάλυσης της βιβλιογραφίας.72 

Ο συλλογικός τόµος του Χρόνη Πολυχρονίου αποτελεί τη µοναδική 

επιστηµονική αναφορά στην παγκοσµιοποίηση και τη δηµοκρατία, χωρίς όµως να 
                                                           
67 Μποµπόρτσης Σ. Ανδρέας, Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, ο Μετασχηµατισµός των 
Λειτουργιών και Υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Ψηφιακή Εποχή. 
68 Καρκατσούλης Παναγιώτης, Το Κράτος σε Μετάβαση – Από τη ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση και το Νέο 
∆ηµόσιο Μάνατζµεντ στη ∆ιακυβέρνηση. 
69 Ανδριανόπουλος Ανδρέας, ∆ηµοκρατία.com. 
70 Βενιζέλος Ευάγγελος, Το Μέλλον της ∆ηµοκρατίας και η Αντοχή του Συντάγµατος.  
71 ∆αµανάκη Μαρία, Συµµετοχική ∆ηµοκρατία, Εγχειρίδιο για ενδιαφεροµένους. 
72 Παναγιωτοπούλου Ρόη (επιµ.), Η Ψηφιακή Πρόκληση, ΜΜΕ και ∆ηµοκρατία. 
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γίνεται καθόλου αναφορά στη χρήση και τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στις δύο 

προαναφερθείσες έννοιες.73  

Η βασική επιστηµονική διαµάχη εστιάζεται στις θετικές και αρνητικές 

επιπτώσεις της χρήσης και εφαρµογής των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών στις οικονοµικές και πολιτικές διαδικασίες (βλ. 1.7).  

Όσον αφορά την εφαρµογή των ΤΠΕ στην οικονοµία, έρευνες υποστηρίζουν 

ότι η ενεργή συµµετοχή των κρατών στην διαδικασία της παγκοσµιοποίησης µπορεί 

να τα βοηθήσει να αναπτυχθούν οικονοµικά74 και ότι η συµµετοχή των επιχειρήσεων 

στην παγκοσµιοποίηση µέσα από διάφορες φάσεις και διαφορετικές διαδικασίες, 

µεταβάλλει θετικά τη διαδικασία παραγωγής και ιδιαίτερα τον τρόπο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων.75 Ωστόσο, οι έντονες οικονοµικές (λόγω παγκοσµιοποίησης) και 

πολιτικές πιέσεις που δέχονται τα κράτη από τις διεθνείς και τις περιφερειακές 

εξελίξεις (στρατιωτικές συγκρούσεις, οικονοµική επιβράδυνση), συµβάλλουν στη 

δραµατική επιδείνωση των δηµοκρατικών διαδικασιών, τόσο στο εσωτερικό των 

κρατών όσο και στις πολυµερείς και διµερείς συµφωνίες (διεθνής διαδικασία λήψης 

αποφάσεων από διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισµούς). 

 

                                                           
73 Πολυχρονίου Χρόνης, Λόγος περί Παγκοσµιοποίησης και ∆ηµοκρατίας.  
74 Stiglitz Joseph E., “Globalization and growth in emerging markets”, Journal of Policy Modelling 

26, pp. 465-484, 2004. 
75 McMahon Peter, “Technology and Globalisation: An Overview”, Prometheus, Vol. 19, No. 3, pp. 
211-222, 2001. 
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Σχολές σκέψης της χρήσης και των εφαρµογών των ΤΠΕ 
 

Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως θεµέλιος λίθος της παγκοσµιοποίησης 
 
Συγγραφέας Τίτλος Έτος Εφαρµογή Μεθοδολογία Βασικά αποτελέσµατα Παρατηρήσεις 
Manuel Castells Ο Γαλαξίας του 

∆ιαδικτύου 
2005 Χρήση των ΤΠΕ 

στην  οικονοµία-
πολιτική-κοινωνία. 

Ποιοτική 
ανάλυση 

Ο µετασχηµατισµός της κοινωνίας και ο 
τρόπος οργάνωσης από τη χρήση των ΤΠΕ. 
Η παραδοσιακού τύπου ιεραρχία υποχωρεί 
και η δικτυωµένη κοινωνία αναδύεται µέσα 
από την παγκοσµιοποίηση και τις νέες 

τεχνολογίες. 

Έµφαση στην 
κοινωνιολογική 

προσέγγιση της νέας 
οικονοµίας της 

παγκοσµιοποίησης. 

Manuel Castells The rise of the 
Network Society-The 

Information Age, 
Economy, Society 

and Culture 

2000 Χρήση των ΤΠΕ 
στην  οικονοµία-
πολιτική-κοινωνία. 

Ποιοτική 
ανάλυση – 
στατιστική 
ανάλυση 

Η νέα οικονοµία και η χρήση των ΤΠΕ ως 
θεµέλιου λίθου των παγκόσµιων 

χρηµαταγορών και κατά συνέπεια της 
παγκοσµιοποίησης. 

 

David Held & 
Anthony 
McGrew 

Παγκοσµιοποίηση/ 
Αντί- 

Παγκοσµιοποίηση 

2004 Χρήση των ΤΠΕ ως 
βασικού στοιχείου 
παγκοσµιοποίησης. 

Ποιοτική 
ανάλυση µε 
χρήση 

στατιστικών 
στοιχείων 

Λόγω της χρήσης του διαδικτύου, ο 
κρατικός έλεγχος στα ΜΜΕ στα πλαίσια 
της παγκοσµιοποίησης και της ροής 
πληροφοριών θεωρείται πλέον 

αναποτελεσµατικός. 

Ανάλυση και παρουσίαση 
των δύο αντιµαχόµενων 

πλευρών της 
παγκοσµιοποίησης 

(σκεπτικιστές-
υπέρµαχοι). Έµφαση 

στην επικοινωνιακή δοµή 
της παγκοσµιοποίησης 
από χρήση των ΤΠΕ. 

Don Tapscott Ψηφιακή Οικονοµία: 
Υποσχέσεις και 

κίνδυνοι στην εποχή 
της δικτυακής ευφυΐας 

2000 Χρήση των ΤΠΕ 
στην οικονοµία-

πολιτική-κοινωνία-
εκπαίδευση. 

Ποιοτική 
ανάλυση 

Η µεταβολή όλων των δοµών της κοινωνίας 
από τη χρήση των ΤΠΕ, έµφαση και υπό 

τον όρο της Νέας – Ψηφιακής οικονοµίας, η 
οποία είναι και παγκόσµια. 

Η παγκοσµιοποίηση οδηγείται από την 
τεχνολογία και οδηγεί στην επέκταση της 
τεχνολογίας. Το γραφείο µε τη χρήση των 
ΤΠΕ είναι πλέον το παγκόσµιο σύστηµα. 

Η άποψη ότι το εθνικό 
κράτος οδηγείται σε 
παρακµή λόγω της 

παγκοσµιοποίησης χωρίς 
ιδιαίτερη ανάλυση και 
επιχειρηµατολογία. 
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Thomas 

Friedman  
Το Lexus και η Ελιά-

Τι είναι η 
Παγκοσµιοποίηση 

2000 Οι ΤΠΕ και οι 
παγκόσµιες 
ηλεκτρονικές 

χρηµαταγορές ως ο 
θεµέλιος λίθος της 
παγκοσµιοποίησης. 

Ποιοτική 
ανάλυση 

Η παγκόσµια οικονοµία - παγκοσµιοποίηση 
χαρακτηρίζεται από τον έντονο 

ανταγωνισµό, το φιλελευθερισµό και από 
την έντονη τεχνολογική χροιά της, λόγω 

χρήσης των ΤΠΕ στις παγκόσµιες 
οικονοµικές συναλλαγές. Η 

παγκοσµιοποίηση ολοκληρώνεται και 
λειτουργεί αποτελεσµατικά µόνο µέσω της 

χρήσης των ΤΠΕ. 

Έντονη και µονοµερής 
εστίαση στην οικονοµική 
παγκοσµιοποίησης και 
την τεχνολογική πλευρά 
της. ∆εν εντοπίζει τις 

αρνητικές επιπτώσεις της 
χρήσης των ΤΠΕ στις 

παγκόσµιες ηλεκτρονικές 
αγορές. 

Paul Kennedy Προετοιµασία για τον 
21ο αιώνα 

1994 Η χρήση των νέων 
τεχνολογιών ως 
βασικού δοµικού 
στοιχείου που 
χαρακτηρίζει τη 
µετάβαση των 

κοινωνιών στον 21ο 
αιώνα. 

Ποιοτική 
ανάλυση 

 Η επανάσταση στις τηλεπικοινωνίες και τις 
τεχνολογίες και οι εφαρµογές τους στις 
χρηµατιστηριακές συναλλαγές έχουν 
δηµιουργήσει µια αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών που εκτείνεται σε όλα τα µήκη 
και τα πλάτη του πλανήτη. 

∆εν περιορίζεται µόνον 
στη χρήση των ΤΠΕ ως 
συνδετικού κρίκου της 
παγκοσµιοποίησης και 
της ενοποίησης των 

παγκόσµιων 
χρηµαταγορών, αλλά 
αναλύει και τις ειδικές  

εφαρµογές της 
πληροφορικής, όπως η 

τεχνητή νοηµοσύνη και η 
ροµποτική στις 

βιοµηχανικές εφαρµογές, 
την οικονοµία και την 

κοινωνία. 
Bill Gates Επιχειρηµατικές 

ευκαιρίες στην 
ψηφιακή οικονοµία 

1999 Χρήση των ΤΠΕ στις 
σύγχρονες 
οικονοµικές 
συναλλαγές µε 

έµφαση στο εµπόριο 
και τις συναλλαγές 

µεταξύ των 
επιχειρήσεων. 

Ποιοτική 
ανάλυση 

Η ροή των ψηφιακών πληροφοριών αλλάζει 
τον τρόπο εργασίας των ανθρώπων και των 
επιχειρήσεων, καθώς και τον τρόπο µε τον 
οποίο διεξάγεται το εµπόριο διαµέσου των 
συνόρων των επιχειρήσεων. Η τεχνολογία 
του διαδικτύου και η αποτελεσµατική 
χρήση του θα αλλάξει τα σύνορα των 

επιχειρήσεων ανεξαρτήτως του µεγέθους 
τους. 

∆εν αναφέρεται 
συγκεκριµένα στην 

παγκοσµιοποίηση αλλά 
στην παγκοσµιοποίηση 

των εµπορικών 
συναλλαγών µέσω της 
χρήσης των ΤΠΕ στα 
πλαίσια της νέας 
οικονοµίας. 
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Anthony Giddens  Ο κόσµος των 

ραγδαίων αλλαγών –
Πώς επιδρά η 

παγκοσµιοποίηση στη 
ζωή µας 

2001 Προώθηση της 
παγκόσµιας 
ηλεκτρονικής 

οικονοµίας, µέσω 
των ΤΠΕ. 

Ποιοτική 
ανάλυση 

Τα έθνη λόγω της παγκοσµιοποίησης έχουν 
χάσει το µεγαλύτερο µέρος της κυριαρχίας 

τους και οι πολιτικοί έχουν χάσει το 
µεγαλύτερο µέρος της δύναµής τους να 
επηρεάζουν τα γεγονότα, λόγω των 

παγκόσµιων αλλαγών στην οικονοµία και 
στην κοινωνία. 

Κοινωνιολογική ανάλυση 
– έµφαση στην επίδραση 
της παγκοσµιοποίησης 
στα κράτη και τις 

κοινωνίες. ∆εν αναλύεται 
επαρκώς η χρήση των 
ΤΠΕ στις παγκόσµιες 
οικονοµικές αγορές. 

Joseph S. Nye Το Παράδοξο της 
Αµερικανικής 
∆ύναµης 

2003 Οι επιδράσεις της 
παγκοσµιοποίησης 
στις διεθνείς σχέσεις 
και ειδικότερα στην 
εξωτερική πολιτική 
των κρατών στα 

πλαίσια λειτουργίας 
και αλλαγής του 

διεθνούς 
συστήµατος. 

Ποιοτική 
ανάλυση 

Ενώ  η παγκοσµιοποίηση υπάρχει εδώ και 
αιώνες η σύγχρονη µορφή της έχει 
ευδιάκριτα χαρακτηριστικά: «είναι 

πυκνότερη και ταχύτερη». Βασικός λόγος 
της σηµερινής παγκοσµιοποίησης είναι το 
διαδίκτυο και τα «αποτελέσµατα δικτύου». 

Λεπτοµερειακή ανάλυση 
για τη λειτουργία της 
παγκοσµιοποίησης, 

ανάλυση των πολλαπλών 
µορφών της σε άµεση 

συνάρτηση και σχέση της 
χρήσης των ΤΠΕ στα 
πλαίσια της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας και της 
παγκόσµιας ηλεκτρονικής 

οικονοµίας. 
Jeremy Rifkin Η νέα εποχή της 

πρόσβασης 
2001 Η µετάβαση από τις 

οικονοµικές αγορές 
στα παγκόσµια 

οικονοµικά δίκτυα.  

Ποιοτική 
ανάλυση 

«Το νέο εµπόριο συντελείται στον 
κυβερνοχώρο, ένα  ηλεκτρονικό µέσο 
µακριά από τη γεωγραφικά οριζοµένη 
αγορά». Το ουσιώδες στοιχείο των 

εµπορικών υποθέσεων στον κυβερνοχώρο 
είναι η δυνατότητα διασύνδεσης. Τα 

ηλεκτρονικά δίκτυα από την ίδια τους την 
φύση καταρρίπτουν τα σύνορα και τα τείχη. 

Η οικονοµία λαµβάνει παγκόσµιες 
διαστάσεις. 

∆εν αναφέρεται ειδικά 
στην παγκοσµιοποίηση 
και τις µορφές της. 

Αναλύει την παγκόσµια 
οικονοµία και δίνει 
έµφαση στη νέα 
κουλτούρα του 

καπιταλισµού στα 
πλαίσια της παγκόσµιας 

οικονοµίας. 
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Οι ΤΠΕ ως µη βασικό αλλά υποβοηθητικό στοιχείο της παγκοσµιοποίησης  
 
Συγγραφέας Τίτλος Έτος Εφαρµογή Μεθοδολογία Βασικά αποτελέσµατα Παρατηρήσεις 

Joseph E. Stiglitz Η Μεγάλη 
Αυταπάτη 

2003 Η διεύρυνση του χάσµατος 
µεταξύ πλούσιων και 

φτωχών κρατών στα πλαίσια 
της παγκοσµιοποίησης και η 
ανάλυση των νέων θεσµών 
στα πλαίσια της ενοποίησης 
των εθνικών οικονοµιών 

Ποιοτική 
ανάλυση 

«Η παγκοσµιοποίηση καθοδηγείται 
µε σθένος από τις διεθνείς εταιρείες, 
οι οποίες διαµέσου των συνόρων 

διακινούν όχι µόνο αγαθά, αλλά και 
τεχνολογία». Οι τρεις κυριότεροι 
οργανισµοί που διαχειρίζονται την 
παγκοσµιοποίηση είναι: το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο, η Παγκόσµια 

Τράπεζα και ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Εµπορίου. 

Αν και θεωρείται ο ιδρυτής του 
κλάδου της πληροφοριακής 
οικονοµίας (Information 

Economics) δεν  προσδίδει 
σηµαντικό ρόλο στις ΤΠΕ ως 

βασικό στοιχείο της 
παγκοσµιοποίησης, σε αντίθεση 
µε τις πολυεθνικές εταιρείες και 
τους διεθνείς οικονοµικούς 

οργανισµούς. 
Robert Gilpin Η πρόκληση του 

παγκόσµιου 
καπιταλισµού – Η 

παγκόσµια 
οικονοµία τον 21ο 

αιώνα 

2002 Ανάλυση των βασικών 
χαρακτηριστικών της 
παγκόσµιας οικονοµίας.  

Ποιοτική 
ανάλυση 

Στα πλαίσια της οικονοµικής 
παγκοσµιοποίησης, η χρήση των 
ΤΠΕ συντέλεσε στη µείωση του 
κόστους επικοινωνίας, αλλά το 

µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής 
παγκοσµιοποίησης συντελείται µέσω 

του διεθνούς εµπορίου µεταξύ 
κρατών και πολυεθνικών εταιρειών. 

∆ιεθνολογική προσέγγιση υπό το 
ρεαλιστικό πρίσµα της θεωρίας 

των ∆ιεθνών Σχέσεων. 
Λεπτοµερής ανάλυση των 
σχέσεων των διεθνών 

οικονοµικών δρώντων, χωρίς 
ιδιαίτερη έµφαση στη χρήση των 
ΤΠΕ στα πλαίσια της παγκόσµιας 

οικονοµίας. 
Robert Gilpin Παγκόσµια 

πολιτική 
οικονοµία, η νέα 

διεθνής 
οικονοµική τάξη 

2002 Η λειτουργία και τα 
χαρακτηριστικά της 
διεθνούς πολιτικής 
οικονοµίας και η 
συµπεριφορά των 

οικονοµικών και πολιτικών 
δρώντων του διεθνούς 

συστήµατος. 
(πολυεθνικές, διεθνείς 
οργανισµοί, κράτη). 

Ποιοτική 
ανάλυση 

«Αν και οι υπολογιστές φαίνεται να 
έχουν επιταχύνει το ρυθµό 

οικονοµικής ανάπτυξης και της 
αύξησης της παραγωγικότητας, είναι 

ακόµα πάρα πολύ νωρίς να 
αποφανθούµε αν ο συνολικός τους 
αντίκτυπος θα επηρεάσει την 
συνολική οικονοµία όσο την 

επηρέασε η ηλεκτρική γεννήτρια». 
«Η παγκοσµιοποίηση γεννήθηκε από 
τη διεθνή οικονοµική συνεργασία και 
τις νέες οικονοµικές πολιτικές». 

Η χαρακτηριστική αναφορά για 
τον έντονο διχασµό µεταξύ των 

οικονοµολόγων για τη 
χρησιµότητα της νέας οικονοµίας 
και της χρήσης των ΤΠΕ στις 
οικονοµικές συναλλαγές, 

υποβαθµίζει το ρόλο της νέας 
οικονοµίας στη λειτουργία της 
παγκόσµιας αγοράς και της 
ενοποίησης των εθνικών 

οικονοµιών, σε αντίθεση µε τις 
πολιτικές εξελίξεις, ειδικότερα 

µετά το τέλος του ψυχρού 
πολέµου και το θρίαµβο του 

φιλελευθερισµού. 
Paul Hirst & Kim Η 2000 Ιστορική αναδροµή Ποιοτική Αµφισβητείται η κρατούσα άποψη Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για 
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M. Thompson  παγκοσµιοποίηση 
σε αµφισβήτηση 

ενοποίησης των εθνικών 
οικονοµιών µέσω του 

παγκόσµιου εµπορίου και 
των άµεσων ξένων 

επενδύσεων (ΑΞΕ) και 
ανάλυση των δυνάµεων και 
των προβληµάτων της 
παγκόσµιας οικονοµίας. 

ανάλυση µε 
εκτενή χρήση 

οικονοµικών  και 
στατιστικών 
στοιχείων 

για την οικονοµική 
παγκοσµιοποίηση, διότι όπως 

υποστηρίζεται «χωρίς την έννοια 
µιας πραγµατικά παγκόσµιας 

οικονοµίας πολλές από τις συνέπειες 
που θα προκληθούν στους τοµείς του 
πολιτισµού και της πολιτικής είτε δεν 
θα συνέβαιναν είτε δεν θα ήταν τόσο 

απειλητικές.  

τη χρήση µηχανισµών 
διακυβέρνησης της παγκόσµιας 
οικονοµίας, ενώ η χρήση των 

ΤΠΕ στα πλαίσια της 
παγκοσµιοποίησης περιορίζεται 
στην αναφορά ότι η χρήση της 

σύγχρονης επικοινωνίας αποτελεί 
τη βάση µιας διεθνούς πολιτικής 
κοινωνίας χωρίς σύνορα και µε 
κοινά προβλήµατα - συµφέροντα.   

Παναγιώτης 
Ρουµελιώτης 

Παγκόσµια 
διακυβέρνηση ή 
ηγεµονική 

παγκοσµιοποίηση; 

2002 Ιστορική αναδροµή και 
αναφορά στα προβλήµατα 
της παγκοσµιοποίησης και 

της διαχείρισης  
της παγκόσµιας οικονοµίας. 

Ποιοτική 
ανάλυση µε 
χρήση 

στατιστικών 
στοιχείων 

Ως κινητήριες δυνάµεις της 
παγκοσµιοποίησης αναφέρει τους 
διεθνείς οικονοµικούς οργανισµούς, 
τις πολυεθνικές, τις κεφαλαιαγορές, 
τις έµµεσες διεθνείς επενδύσεις. 

Έµφαση στο διεθνές εµπόριο και 
στις άµεσες ξένες επενδύσεις. 
Αναφορά στη χρήση των ΤΠΕ 
λόγω ηλεκτρονικής διακίνησης 

συναλλάγµατος. 
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Θετικές επιπτώσεις της χρήσης των ΤΠΕ στα κράτη και στις πολιτικές και δηµοκρατικές διαδικασίες (Τεχνόφιλοι). 
 

Συγγραφέας Τίτλος Έτος Εφαρµογή  Μεθοδολογία Βασικά αποτελέσµατα Παρατηρήσεις 
Jane Fountain Building the Virtual 

State: Information 
Technology and 

Institutional Change. 

2000 Ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση.  

Ποιοτική 
ανάλυση 

Μείωση της γραφειοκρατίας και του 
κόστους λειτουργίας των δηµόσιων 

υπηρεσιών κατά 50% 

Η ηλεκτρονική δηµοκρατία 
µπορεί να αναλυθεί 

περαιτέρω. 

Joseph S. Nye  Το Παράδοξο της 
Αµερικανικής ∆ύναµης 

2003 Σύγχρονες 
προκλήσεις και 
προβλήµατα των 
διεθνών σχέσεων 
στα πλαίσια 
ανάλυσης της 
εξωτερικής 
πολιτικής των 

ΗΠΑ. 

Ποιοτική 
ανάλυση 

Οι τρεις βασικές µορφές εξουσίας: 
στρατιωτική, οικονοµική και ήπια 
παραµένουν σχετικές. Εφόσον 

συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις στην 
οικονοµία και την κοινωνία, η ηγεσία της 
επανάστασης της πληροφορίας και της 
ήπιας δύναµης θα γίνουν πιο σηµαντικές 

εφόσον συνδυαστούν.  

Πλήρης αναφορά και ανάλυση 
των επιπτώσεων της 

παγκοσµιοποίησης και της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας 
στα κράτη και γενικότερα στις 

∆ιεθνείς Σχέσεις. 

Robert O. Keohane 
& Joseph S. Nye Jr.  

Power and 
Interdependence in the 

Information Age 

1998 Προκλήσεις της 
παγκόσµιας 

πολιτικής και των 
διεθνών σχέσεων 
στα πλαίσια της 
Κοινωνίας της 
Πληροφορίας. 

Ποιοτική 
ανάλυση 

Τα δηµοκρατικά κράτη µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν τη διακίνηση της 
πληροφορίας προς όφελός τους (ήπια 
ισχύς), σε αντίθεση µε τα αυταρχικά 

κράτη που θα πιεστούν από την ελεύθερη 
πρόσβαση των πολιτών στην παγκόσµια  
πολιτική πληροφορία και την επικοινωνία. 

Η εξωτερική πολιτική και οι εθνικοί 
στόχοι πρέπει να στηρίζονται πλέον στη 
δύναµη που πηγάζει από την πληροφορική 
επανάσταση. Η εξουσία στηρίζεται στην 
κατοχή της γνώσης της επικοινωνίας και 
πληροφορίας. Η παγκόσµια πρόσβαση 
των πολιτών στην πολιτική πληροφορία 
θα αυξήσει τη διαφάνεια και την πολιτική 
συνεργασία σε διεθνές επίπεδο κρατών 

και πολιτικών. 

∆εν αναφέρονται στη χρήση  
και τα πλεονεκτήµατα της 
ηλεκτρονικής δηµοκρατίας 

και της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης.  
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Joseph S. Nye Ήπια ισχύς – Το µέσο 

επιτυχίας στην 
παγκόσµια πολιτική 

2005 Χρήση των ΤΠΕ 
ως συντελεστή 

ισχύος. 

Ποιοτική 
ανάλυση 

Οι ΤΠΕ ως µέσο για την προώθηση της 
εξωτερικής πολιτικής των κρατών (ψηφιακή 

διπλωµατία). 
Η πληροφορική επανάσταση δηµιουργεί 
κοινότητες και δίκτυα που υπερβαίνουν τα 
εθνικά σύνορα. Υπερεθνικές εταιρείες και µη 

κυβερνητικοί οργανισµοί (ΜΚΟ) 
διαδραµατίζουν µεγαλύτερο ρόλο. 

Έµφαση στη δηµόσια 
διπλωµατία µέσω των ΤΠΕ, 
χωρίς να δοθεί έµφαση στην 

ιδιαίτερη χρήση της 
ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και 
ηλεκτρονικής δηµοκρατίας 
ως µέσων οικονοµικής και 
πολιτικής ανάπτυξης. 

Graham Gordon Internet - Mια 
κοινωνιολογική 
προσέγγιση 

1999 Οι επιπτώσεις της 
χρήσης του 

διαδικτύου στους 
κοινωνικούς 

σχηµατισµούς, τη 
δηµοκρατία και 
την πολιτική. 

Ποιοτική 
ανάλυση 

Οι ανεπάρκειες της δηµοκρατίας, ως τρόπος 
µεταφοράς της εξουσίας µπορούν µέχρις ένος 
σηµείου να µετριαστούν από τη χρήση του 
διαδικτύου, όµως δεν θα εξαλειφθούν. 

Σηµαντική αναφορά και 
ανάλυση των δύο µεγάλων 
σχολών σκέψης όσον αφορά 
τη χρήση και τις επιπτώσεις 
των ΤΠΕ και του διαδικτύου 

στην κοινωνία των 
υπερµάχων της χρήσης των 
ΤΠΕ (τεχνόφιλοι) και των 
σκεπτικιστών (νεολουδίτες). 

Andrew Chadwick Bringing E-Democracy 
Back in 

2003 Ηλεκτρονική 
δηµοκρατία.  

Ποιοτική 
ανάλυση 

Η χρήση των ΤΠΕ ως µέσου διεύρυνσης της 
δηµοκρατικής συµµετοχής και µείωσης του 

δηµοκρατικού ελλείµµατος. 

∆εν αναφέρεται µε 
λεπτοµέρεια στα 

τεχνολογικά προβλήµατα 
της ηλεκτρονικής 
δηµοκρατίας και τις 

επιπτώσεις του ψηφιακού 
χάσµατος. 

Paul Kennedy Προετοιµασία για τον 
21ο Αιώνα 

1994 Προκλήσεις και 
τα προβλήµατα 
των κρατών και 
των πολιτών στην 
αρχή του 21ου 

αιώνα µε έµφαση 
στις τεχνολογικές 

επιπτώσεις.  

Ποιοτική 
ανάλυση µε 
παράλληλη 
χρήση 

στατιστικών 
στοιχείων 

Η χρήση των ΤΠΕ από τους πολίτες και η 
πρόσβαση στην παγκόσµια πληροφορία έχει 
ως αποτέλεσµα να καταναλώνουν οι θεατές 
ειδήσεις και ιδέες, µε τον ίδιο τρόπο που 
καταναλώνουν και τα αγαθά του εµπορίου. 

Αυτό έχει ως άµεσο αποτέλεσµα οι 
κυβερνήσεις των απολυταρχικών κρατών να 
αντιµετωπίζουν όλο και µεγαλύτερη δυσκολία 
να κρατήσουν το λαό στην άγνοια. Η γνώση 
και η αµεσότητα είναι οι φορείς της αλήθειας, 

της δικαιοσύνης και της δηµοκρατίας. 

Η χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορικής θα δώσει τη 
δυνατότητα πρόσβασης στην 

πληροφορία και τη 
διαφάνεια, αλλά θα 
προκαλέσει και 

προβλήµατα, τα οποία όµως 
δεν αναλύονται επαρκώς. 
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Αρνητικές επιπτώσεις των ΤΠΕ στα κράτη και στις πολιτικές δηµοκρατικές διαδικασίες (Νεολουδίτες). 
 

Συγγραφέας Τίτλος Έτος Εφαρµογή  Μεθοδολογία Βασικά αποτελέσµατα Παρατηρήσεις 
Kieron O’Hara The Internet: A tool for 

democratic pluralism? 
2002 Χρήση των ΤΠΕ στις 

δηµοκρατικές 
διαδικασίες  

Ποιοτική ανάλυση Η χρήση του διαδικτύου µπορεί να 
προκαλέσει  πόλωση απόψεων και 
δεν θα υπάρξει η αναµενόµενη 

ηλεκτρονική δηµόσια αγορά, διότι οι 
χρήστες θα επισκέπτονται µόνο τις 
ιστοσελίδες που ενδυναµώνουν τις 
ήδη υπάρχουσες πολιτικές τους 

απόψεις. 

Ο συγγραφέας προτείνει 
ένα ισχυρό νοµοθετικό 

πλαίσιο για την 
αποτελεσµατική εφαρµογή 

της ηλεκτρονικής 
δηµοκρατίας. 

Michael D. Mehta - 
Eric Darier 

Virtual Control and 
Disciplining: Electronic 
Govermentality in the 

New Wired World 

1998 Χρήση των ΤΠΕ στη 
διακυβέρνηση. 

Ποιοτική ανάλυση Το διαδίκτυο αποτελεί την αποθέωση 
του συγκεντρωτισµού, διότι 
υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι 
εργαζόµενοι, οι µαθητές και οι 

πολίτες µπορούν να εποπτευθούν από 
τους ανωτέρους τους. 

Το βασικό τους 
συµπέρασµα είναι ότι από 
τη διάδοση και την αύξηση 
χρήσης του διαδικτύου η 
διακυβέρνηση και η 

κοινωνία οδηγείται σε ένα 
σύστηµα συνεχούς και 
αδιάκοπης επιτήρησης, 
όπως περιγράφεται στο 

«Πανόπτικον» του Φουκώ. 
Kevin D. Mitnik & 
W.L. Simon 

Η Τέχνη της Απάτης 2003 Ασφάλεια 
πληροφορικών 

συστηµάτων και η 
τεχνική των χάκερς 

Ποιοτική ανάλυση «Ό,τι κλειδώνει ξεκλειδώνει» Λεπτοµερή ανάλυση της 
τρωτότητας των ΤΠΕ σε 

όλες τις σύγχρονες 
εφαρµογές τους. 

Ντέιβιντ Μπράουν Η δικτατορία στον 
κυβερνοχώρο - Το τέλος 
της δηµοκρατίας στην 
εποχή της πληροφορικής 

1999 Χρήση των ΤΠΕ στις 
δηµοκρατικές 

διαδικασίες και στην 
κοινωνία – 
οικονοµία. 

Ποιοτική ανάλυση Οι ισχυροί της πληροφορικής 
επανάστασης θα χρησιµοποιήσουν 
τις νέες τεχνολογίες προκειµένου να 
εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους 
συµφέροντα, ενώ οι πολίτες και τα 
κράτη θα είναι ανήµποροι να 

αντιδράσουν. Η δηµοκρατία και ο 
πολίτης θα είναι από τους χαµένους 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας και 
πρέπει να κινηθούν δυναµικά και να 
αντιδράσουν µε όπλο τη γνώση.  

Η πλέον απαισιόδοξη 
άποψη για τις επιπτώσεις 

των ΤΠΕ στις 
δηµοκρατικές κοινωνίες µε 
ιδιαίτερη δόση υπερβολής. 
Σενάρια κάποια από τα 
οποία µπορεί να γίνουν 

πραγµατικότητα. 

Νικόλας Νεγροπόντε Ψηφιακός Κόσµος 1995 Χρήση και 
εφαρµογές των ΤΠΕ 

Ποιοτική ανάλυση  Ο ρόλος του έθνους-κράτους θα 
αλλάξει δραµατικά. Οι αξίες του 

Αν και µη διεθνολόγος – 
πολιτικός επιστήµονας 
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σηµερινού έθνους-κράτους θα 
παραχωρήσουν τη θέση τους σε 
µεγάλες ή µικρές ηλεκτρονικές 
κοινότητες και σε ψηφιακές 

γειτονιές. Η παγκόσµια φύση του 
ψηφιακού κόσµου θα διαβρώνει 
σταδιακά τον καθορισµό των 
συνόρων του σηµερινού µας 

πλανήτη. 

εντοπίζει την κατάρρευση 
του έθνους-κράτους, στα 
πλαίσια της ΚτΠ, χωρίς να 
αναλύει και τις πολιτικές 
πτυχές του προβλήµατος 
που προκύπτουν από την 
κατάρρευση των νοητών 
συνόρων των κρατών. 

George Orwell  1984: Ο Mεγάλος 
Aδελφός  

1978 Χρήση των νέων 
τεχνολογιών από 
αυταρχικά κράτη 

- Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα και τα 
αυταρχικά κράτη  χρησιµοποιούν τις 
νέες τεχνολογίες (τηλεοθόνες) µε 
σκοπό τον έλεγχο σκέψης και 

πράξεων. 

Σενάρια σκέψης για τη 
χρήση των ΤΠΕ και του 
διαδικτύου ως µέσων για 
την αποτελεσµατική 

επιτήρηση πολιτών από 
δηµοκρατικές ή 

αυταρχικές κυβερνήσεις. 
Pascal Boniface Οι Πόλεµοι του Αύριο 2004 Οι νέες µορφές 

πολέµου στις αρχές 
του 21ου αιώνα. 

Ποιοτική ανάλυση Η παγκοσµιοποίηση µέσω των 
µοντέρνων τεχνολογιών είναι η 
κατάργηση των αποστάσεων, είτε 
πρόκειται για τις επικοινωνίες είτε 

για τις µεταφορές. 
Παράλληλα µε τον πόλεµο για την 
πρόσβαση και τον έλεγχο της 
πληροφορίας, τα τροµοκρατικά 

δίκτυα χρησιµοποιούν το διαδίκτυο 
προκειµένου να δηµιουργήσουν χάος 

και κρίσεις. 

Αναφορά στο παγκόσµιο 
κατασκοπευτικό δίκτυο 
των ηλεκτρονικών 
τηλεπικοινωνιών  

“Echelon”. 
Αναφορά σε ένα 

ηλεκτρονικό «Πέρλ 
Χάρµπορ». 
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Η χρήση των ΤΠΕ µπορεί θεωρητικά να δώσει τη λύση σε µια σειρά 

δηµοκρατικών προβληµάτων και ανισοτήτων που διευρύνονται στο όνοµα του 

οικονοµικού ανταγωνισµού. Αν και το διαδίκτυο στη βασική του δοµή παραµένει 

ακόµα άναρχο, µπορεί ωστόσο να αποτελέσει βασικό στοιχείο για τη διεύρυνση της 

δηµοκρατικής συµµετοχής,76 αλλά και να εδραιώσει µια αποτελεσµατική επικοινωνία 

µεταξύ των πολιτών και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων,77 δίνοντας τη 

δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τα νοµοθετικά 

αρχεία.78 Οι συνεχείς προσπάθειες της αντιµετώπισης του ψηφιακού χάσµατος ως 

παγκόσµιου και δυναµικού φαινόµενου79 από τους διεθνείς οργανισµούς και ειδικά 

από την Παγκόσµια Τράπεζα και τα Ηνωµένα Έθνη,80 αναδεικνύουν τη χρήση των 

ΤΠΕ ως τεχνολογική απάντηση στα κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτικά και 

δηµοκρατικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα τα κράτη.  

Παρά τις θετικές προτάσεις – εισηγήσεις για το ρόλο των νέων τεχνολογιών 

ως εργαλείου το οποίο θα µειώσει το δηµοκρατικό έλλειµµα, την πολιτική 

περιθωριοποίηση και την απάθεια, το αν είναι επιτυχηµένη ή όχι η εφαρµογή των 

ΤΠΕ στις πολιτικές διαδικασίες, προτείνεται να κρίνεται αυτόνοµα (ανεξάρτητα σε 

κάθε κράτος) και όχι σ' ένα γενικό (διεθνές) πολιτικό πλαίσιο διεργασιών.81 Αν και 

πρέπει να υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες (νόµοι) για µια επιτυχηµένη πρόσβαση 

και συµµετοχή στις πολιτικές διαδικασίες των πολιτών µέσω της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών, µέχρι και σήµερα δεν έχουν διαφανεί ακόµα εµφανείς αλλαγές όσον 

αφορά την αύξηση συµµετοχής και τη µείωση του δηµοκρατικού ελλείµµατος.82 

Αντίθετα, οι πολιτικές ανισότητες83, η πολιτική διαφθορά και τα οικονοµικά 

σκάνδαλα αυξάνουν συνεχώς τη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στις 

κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόµµατα. 

                                                           
76 O’Loughlin Ben, "The Political Implications Of Digital Innovations", Information, Communication 
& Society 4:4, pp. 595-614, 2001. 
77 Marcella Rita, Graeme Baxterb, Nick Moore, “The effectiveness of parliamentary information 
services in the United Kingdom”, Government Information Quarterly, 20, pp. 29-46, 2003. 
78 Condit Fagana Jody, Bryan D. Fagan, “Citizens’ access to on-line state legislative documents”, 
Government Information Quarterly, 18, pp. 105-121, 2001. 
79 Van Dijk Jan, “The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon”, The Information 
Society, 19, pp. 315-326, 2003. 
80 Hunter Wade Robert, “Bridging the Digital Divide, New Route to development or New Form of 
Dependency”, Global Governance 8, pp. 443-466, 2002. 
81 Agre Philip E., Real-Time Politics: “The Internet and the Political Process”, The Information Society, 
18, pp. 311-331, 2002. 
82 Kleinrock Leonard, “The Internet rules of engagement: Then and now”, Technology in Society 26, 
pp. 193-207, 2004. 
83 Ανισότητες πρόσβασης και συµετοχής των πολιτών στην συλλογική λήψη αποφάσεων. 
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Σύµφωνα µε έρευνα που διενήργησε η Gallop International σε 64 χώρες, την 

πρώτη θέση στη διαφθορά κατέχουν τα πολιτικά κόµµατα, καθώς 6 στις 10 χώρες 

τοποθέτησαν τους πολιτικούς σχηµατισµούς στην πρώτη θέση της διαφθοράς.84 Τα 

πολιτικά κόµµατα θεωρούνται οι πιο διεφθαρµένοι θεσµοί στον κόσµο, σύµφωνα και 

µε τη δηµοσκόπηση που δηµοσιεύτηκε στην έκθεση της οργάνωσης ∆ιεθνής 

∆ιαφάνεια (Transparency International) µε τίτλο «Παγκόσµιο Βαρόµετρο ∆ιαφθοράς 

2004». Μετά τα κόµµατα ακολουθούν η νοµοθετική εξουσία και η αστυνοµία, η 

οποία ισοβαθµεί µε τη δικαιοσύνη στην τρίτη θέση των πιο διεφθαρµένων θεσµών. 

Κατά την έρευνα, ζητήθηκε από περισσότερους από 50.000 ανθρώπους να 

εκτιµήσουν πώς εκδηλώνεται η διαφθορά στη ζωή τους. Το 44% από αυτούς είπαν 

πως η πολιτική ζωή πλήττεται από τη διαφθορά «σε µεγάλο βαθµό», ενώ σε ποσοστό 

33% είπαν το ίδιο για την επιχειρηµατική ζωή. Το 2003 η Ελλάδα ήταν στην 50ή 

θέση µε βαθµολογία 4,3 ενώ το 2004 ήταν στην 49η θέση, επίσης µε 4,3 επί συνόλου 

133 χωρών.85 Ειδικότερα στην Ελλάδα, όπως φαίνεται από την έρευνα οι πολίτες 

αµφισβητούν έντονα το ρόλο των πολιτικών κοµµάτων και την ουσιαστική τους 

χρησιµότητα ως θεσµού που εκπροσωπεί και προωθεί τις επιδιώξεις και τις 

απαιτήσεις των πολιτών.  

Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να ερευνήσει τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής ως µέσου για την αντιµετώπιση και την πιθανή επίλυση των 

προαναφερθέντων σηµαντικών προβληµάτων (πολιτική διαφθορά, δηµοκρατικό 

έλλειµα) εστιάζοντας στις πολιτικές διαδικασίες της Ελλάδος. 

Πιο συγκεκριµένα, (η παρούσα διατριβή) ερευνά τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας, µέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε τους 

εκλεγµένους εκπροσώπους του ελληνικού κοινοβουλίου, στα πλαίσια της 

ηλεκτρονικής δηµοκρατίας. 

Η παρούσα έρευνα έρχεται να συµπληρώσει και να επεκτείνει τη µικρή κατ’ 

τα άλλα έκταση της ελληνικής βιβλιογραφίας που ερευνά τις εφαρµογές των ΤΠΕ 

στις ∆ιεθνείς Σχέσεις και που αναφέρεται στην ηλεκτρονική δηµοκρατία. Τα βιβλία 

τα οποία στην πλειοψηφία τους έχουν γραφτεί από Έλληνες πολιτικούς και 

ακαδηµαϊκούς πραγµατεύονται και αναλύουν το θέµα της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, 

αλλά δεν αναφέρονται στις εφαρµογές της στην ελληνική πολιτική σκηνή. 
                                                           
84 ∆ΟΛ on line, http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=586629&lngDtrID=244 (10/12/04) 
85 URL: http://www.naftemporiki.gr/news/static/04/12/10/987917.htm (10 /12/2004) 
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Ειδικότερα, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος στο βιβλίο του ∆ηµοκρατία.com παρά τον 

τίτλο του, αναφέρεται περισσότερο σε σύγχρονα προβλήµατα της πολιτικής και της 

διεθνούς σκηνής, παρά επεξηγεί και αναλύει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 

της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας στην Ελλάδα.  

Αντίστοιχα, γενικές αναφορές και κριτική για την ηλεκτρονική δηµοκρατία 

κάνουν στα βιβλία τους ο Ευάγγελος Βενιζέλος86 και η Μαρία ∆αµανάκη,87 χωρίς 

ωστόσο να αναφέρονται στην Ελλάδα, ενώ συλλογικοί τόµοι που πραγµατεύονται 

µεταξύ των άλλων και θέµατα της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, παραµένουν σε 

καθαρά θεωρητικά επίπεδα ανάλυσης της βιβλιογραφίας.88 Τέλος, η Βασιλική 

Κοσιαβέλου στην έρευνά της αναλύει µόνο το περιεχόµενο των ιστοσελίδων των 

πολιτικών κοµµάτων  στην Ελλάδα, χωρίς να αναφέρεται βιβλιογραφικά και κριτικά 

στην ηλεκτρονική δηµοκρατία.89  

Στο σύνολό τους τα προαναφερθέντα βιβλία δεν αναφέρονται ούτε στο 

ελληνικό ψηφιακό χάσµα, αλλά ούτε και στους Έλληνες κοινοβουλευτικούς 

εκπροσώπους και την παρουσία τους στο διαδίκτυο λεπτοµερειακά, ως βασικά και 

κύρια µέρη της σύγχρονης ελληνικής ηλεκτρονικής δηµοκρατίας. Παράλληλα, 

κανένα από τα ανωτέρω βιβλία δεν αναφέρεται στην άµεση διασύνδεση της 

οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και της ηλεκτρονικής δηµοκρατικής διακυβέρνησης.  

                                                           
86 Βενιζέλος Ευάγγελος, Το Μέλλον της ∆ηµοκρατίας και η Αντοχή του Συντάγµατος.  
87 ∆αµανάκη Μαρία, Συµµετοχική ∆ηµοκρατία – Εγχειρίδιο για ενδιαφεροµένους. 
88 Παναγιωτοπούλου Ρόη (επιµέλεια), Η Ψηφιακή Πρόκληση- ΜΜΕ και ∆ηµοκρατία. 
89 Κοσιαβέλου Βασιλική, Ψηφιακή ∆ιπλωµατία. 
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2.3 Συµπεράσµατα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 

Τα συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν είναι ότι η διεθνής και ελληνική 

βιβλιογραφία: 

 Γενικά δεν πραγµατεύεται τη χρήση και τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στις 

∆ιεθνείς Σχέσεις. 

 Ειδικότερα, δεν ερευνά τις εφαρµογές των ΤΠΕ στις διεθνείς  

οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις. 

 Εξετάζει τα επιστηµονικά αυτά πεδία µεµονωµένα, δηλαδή τη χρήση 

των ΤΠΕ στις οικονοµικές σχέσεις ως µέρος της παγκοσµιοποίησης 

και την εφαρµογή των ΤΠΕ στη διακυβέρνηση (ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση) και όχι ως σύνολο αλληλοεξαρτώµενο.  

 Παράλληλα στην Ελλάδα εντοπίζεται κενό βιβλιογραφίας στο 

ακαδηµαϊκό πεδίο των ∆ιεθνών Σχέσεων και των νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών.  

 Σηµαντικό κενό εντοπίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία όσον αφορά 

την έρευνα της ηλεκτρονικής δηµοκρατικής διακυβέρνησης, µε ειδική 

αναφορά στους ηλεκτρονικούς κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους στα 

πλαίσια της ηλεκτρονικής δηµοκρατικής επικοινωνίας. 

Ως εκ τούτου, δεν µπορεί να γίνει κριτική ανάλυση υπό ένα δοµηµένο 

σκεπτικό, διότι δεν υπάρχουν συγκρουόµενες απόψεις που να αναφέρονται 

αποκλειστικά στις διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις και στις επιπτώσεις της 

χρήσης των ΤΠΕ. 

Το σηµαντικό αυτό κενό της βιβλιογραφίας στην ευρύτερη επιστηµονική 

περιοχή των ∆ιεθνών Σχέσεων και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών καλείται να καλύψει η παρούσα διατριβή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

3.1 Παγκοσµιοποίηση 

3.1.1 Εισαγωγή 
 

Στο προ-προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν ο σκοπός της έρευνας, οι 

βασικές υποθέσεις εργασίας και οι ερευνητικές ερωτήσεις της διατριβής. Επίσης, 

έγινε αναφορά στη σηµασία του θέµατος της διατριβής και παρουσιάστηκε η βασική 

επιστηµονική διαµάχη. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι σχετικές έννοιες και ορισµοί, ενώ 

αναλύθηκε και η υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στο παρόν κεφάλαιο, σε χωριστά υπο-

κεφάλαια, θα εξεταστούν αναλυτικά οι έννοιες και θα συνδεθούν µε την ερευνητική 

πρόταση της διατριβής.  

Βασικός σκοπός του παρόντος υπο-κεφαλαίου είναι να ερευνηθούν: 

 Η έννοια της παγκοσµιοποίησης και οι πολλαπλές µορφές της, 

εστιάζοντας στην οικονοµική της πλευρά και κάνοντας µια ιστορική 

αναδροµή. 

 Ο τρόπος µε τον οποίο οι βασικές δυνάµεις της παγκοσµιοποίησης (κράτη, 

διεθνείς οργανισµοί, πολυεθνικές επιχειρήσεις, διεθνείς οικονοµικές 

πιέσεις) προωθούν τη χρήση και την ενσωµάτωση των ΤΠΕ και 

ψηφιοποιούν τις διεθνείς οικονοµικές συναλλαγές. 

 Η χρήση των ΤΠΕ ως δοµικού λίθου για την ολοκλήρωση της οικονοµικής 

παγκοσµιοποίησης. 

Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι να καταλήξουµε σε ένα θεωρητικό 

επεξηγηµατικό µοντέλο, το οποίο αναλύει την ολοκλήρωση της οικονοµικής 

παγκοσµιοποίησης µέσω της χρήσης των ΤΠΕ. 

Ο όρος παγκοσµιοποίηση έχει προκαλέσει σήµερα και συνεχίζει να προκαλεί 

µεγάλα ερωτηµατικά ως προς τη σηµαντικότητα, την έννοια και τις επιπτώσεις του σε 

διεθνές επίπεδο. Η διεθνής ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα έχει ασχοληθεί 

εκτενώς µε το θέµα της παγκοσµιοποίησης, αλλά δεν έχει καταλήξει σε κάποιο 

συγκεκριµένο συµπέρασµα όσον αφορά τον όρο και τη σηµασία του, το οποίο να 

είναι γενικά αποδεκτό.90 Παράλληλα, στη διεθνή βιβλιογραφία διαπιστώνεται έντονη 

διαµάχη όχι µόνο για την προσπάθεια ερµηνείας του όρου, αλλά παράλληλα για τις 

θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης στα κράτη, τους πολίτες, την 

                                                           
90 Held David & Anthony McGrew, Παγκοσµιοποίηση/ Αντί- Παγκοσµιοποίηση, σ. 19. 
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ανάπτυξη και γενικότερα στο διεθνές οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστηµα 

και τις εξελίξεις. Η διαµάχη για τις επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης έχει 

δηµιουργήσει δύο µεγάλα ρεύµατα τόσο στην ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα, 

όσο και στους πολίτες των κρατών: τους υπέρµαχους και τους σκεπτικιστές ή και 

πολέµιους της παγκοσµιοποίησης. Ο διαχωρισµός αυτός έχει προκαλέσει και 

συνεχίζει να προκαλεί θύελλα όχι µόνο συζητήσεων αλλά και ενεργειών, µε 

αποκορύφωµα τις µεγάλες διαδηλώσεις κατά της παγκοσµιοποίησης, οι οποίες 

συνήθως καταλήγουν σε διαδηλώσεις κατά της παγκόσµιας φτώχειας και κατά των 

ισχυρών οικονοµικά κρατών και των διεθνών οργανισµών. 

Η ανάλυση και η προσέγγιση της παγκοσµιοποίησης στα πλαίσια της 

διατριβής θα επικεντρωθεί στον τρόπο ερµηνείας του όρου, των χαρακτηριστικών της 

γνωρισµάτων και των δυνάµεων που την προωθούν, µε τη δηµιουργία ενός 

θεωρητικού µοντέλου λειτουργίας και ολοκλήρωσής της. Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση 

στην τεχνολογική της πλευρά µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τις επιπτώσεις 

των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων στα κράτη όσον αφορά τις 

οικονοµικές και πολιτικές διαδικασίες. 

Ο λόγος για τον οποίο εξετάζουµε την παγκοσµιοποίηση υπό το πρίσµα της 

εφαρµογής και χρήσης των νέων τεχνολογιών στις οικονοµικές και πολιτικές της 

πλευρές, στηρίζεται στο γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν µια από τις 

βασικές δυνάµεις (driving forces) της παγκοσµιοποίησης. Ενώ παράλληλα σήµερα 

στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας η έντονη τάση ψηφιοποίησης 

(digitalization) των οικονοµικών συναλλαγών και της διακίνησης της οικονοµικής 

πληροφορίας αποτελεί βασικό πυρήνα της παγκόσµιας οικονοµίας και της 

αλληλεξάρτησης των διεθνών χρηµατιστηριακών και χρηµατοπιστωτικών αγορών. 

Το βασικό ερώτηµα στο οποίο επιχειρείται να δοθεί µια απάντηση µέσω της 

κριτικής ανάλυσης της βιβλιογραφίας είναι το εξής: 

 Ποιος είναι ο ρόλος των ΤΠΕ στη διαδικασία της οικονοµικής 

παγκοσµιοποίησης; 

Στα πλαίσια της έντονης οικονοµικής κινητικότητας και των τεχνολογικών 

εξελίξεων που έχουν ως αποτέλεσµα την ενοποίηση των παγκόσµιων οικονοµικών  

αγορών, οι πολιτικές αποφάσεις σε επίπεδο κρατών αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο 

(π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί), επηρεάζουν και 
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ταυτόχρονα επηρεάζονται µε τη σειρά τους και διαµορφώνονται µε βάση τις διεθνείς 

οικονοµικές, πολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 

Η έκταση της πλούσιας βιβλιογραφίας, των ακαδηµαϊκών αναφορών και το 

ερευνητικό-ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον για την παγκοσµιοποίηση µπορεί εύκολα να  

γίνουν αντιληπτά µέσα από µια ποσοτική ανάλυση για την εµφάνιση του όρου σε µια 

διεπιστηµονική βάση δεδοµένων στην αγγλική γλώσσα91: 

∆ιεπιστηµονική Βάση 

∆εδοµένων92 

Καταχωρίσεις Ιανουάριος 

1990 /∆εκέµβριος 1998 

Καταχωρίσεις Ιανουάριος 

1999 /∆εκέµβριος 2002 

Ακαδηµαϊκές 

δηµοσιεύσεις93  

2.001 6.017 

Ακαδηµαϊκά περιοδικά 

µε κριτές94  

894 3.547 

 

Παρατηρώντας τη βάση δεδοµένων όπου αναφέρεται ο όρος 

παγκοσµιοποίηση, αντιλαµβανόµαστε το εκρηκτικό ποσοστό αύξησης αναφορών 

όσον αφορά τα ακαδηµαϊκά περιοδικά µε κριτές: κατά τη χρονική περίοδο οκτώ ετών 

(1990-1998) οι αναφορές που περιείχαν τον όρο έφθαναν τις 894. Σε σύγκριση µε την 

επόµενη τριετία (1999-2002), οι αναφορές στον όρο σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. 

Παράλληλα, στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχει ένα πλήθος από αναφορές 

(βιβλία, επιστηµονικές δηµοσιεύσεις), τα οποία αναφέρονται στην παγκοσµιοποίηση 

µε συνεχείς αυξητικές τάσεις, ιδιαίτερα κατά την τελευταία πενταετία (2000-2005), 

µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µια πληθώρα αναφορών, έρευνας και προσεγγίσεων 

του όρου και της σηµασίας του. 

Λόγω της πραγµατικά ευρείας βιβλιογραφικής προσέγγισης, στα πλαίσια της 

διατριβής επιλέχθησαν βιβλία και άρθρα από την ελληνική και τη διεθνή 

βιβλιογραφία, τα αποτελούν βασικά σηµεία αναφοράς και κριτικής ανάλυσης σε 

διεθνές επίπεδο, όσον αφορά την παγκοσµιοποίηση, αλλά και γενικότερα.  

                                                           
91 Κατσούλης Ηλίας, Ανανιάδη Μπλάνκα, Ιωαννίδης Σταύρος, Παγκοσµιοποίηση: Οικονοµικές, 
Πολιτικές , Πολιτισµικές Όψεις, σ. 18. 
92 HEBSCO Academic Premier, http://www.hebsco.com (15/12/2005). 
93 3.600 ακαδηµαϊκές δηµοσιεύσεις, εκ των οποίων 2.700 περιοδικά µε κριτές. 
94HEBSCO, ό.π. 
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3.1.2 Η φύση του προβλήµατος 
 

Τα ερευνητικά-επιστηµονικά προβλήµατα και εµπόδια τα οποία δηµιουργούν 

σύγχυση και αντιπαράθεση σχετικά µε τον όρο της παγκοσµιοποίησης συνοψίζονται 

ως εξής: 

1. Η έλλειψη επιστηµονικού όρου ο οποίος να είναι αποδεκτός από το 

σύνολο των ερευνητών.95 

2. Οι πολλαπλές πλευρές – µορφές της παγκοσµιοποίησης ( Ποιες είναι 

αυτές συγκεκριµένα). 

3. Η ιστορική αναδροµή, στα πλαίσια όχι µόνο των µορφών της 

παγκοσµιοποίησης, αλλά και στο σύνολό της ως επιστηµονικής 

έννοιας. 

4. Οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της στους πολίτες, αλλά και στα 

κράτη σε διεθνές επίπεδο.  

5. Η µοντελοποίηση της διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης και των 

µορφών της.96  

3.1.3 Μορφές παγκοσµιοποίησης  
 

Ο Joseph Nye καθορίζει την περιβαλλοντική αλληλεξάρτηση ως την 

παλαιότερη µορφή παγκοσµιοποίησης, χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα τις επιδηµίες 

ευλογιάς στην Αίγυπτο το 1350 π.Χ. και την παγκόσµια αλλαγή του κλίµατος λόγω 

του φαινοµένου του θερµοκηπίου, το οποίο θα επηρεάσει όχι µόνον τους κατοίκους 

των ανεπτυγµένων χωρών, αλλά όλο τον κόσµο. 

                                                           
95 Η αναφορά του όρου παγκοσµιοποίηση σήµερα δεν µπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική και λειτουργική, 
λόγω του γεγονότος ότι στις περισσότερες µορφές της, κυρίως όσον αφορά την οικονοµική της 
πλευρά, λαµβάνει µέρος ένα µικρό µερίδιο των κρατών του πλανήτη και πιο συγκεκριµένα τα κράτη 
που ανήκουν στο βόρειο ηµισφαίριο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Michael Renner «η 
αντιπαράθεση Ανατολής - ∆ύσης (κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου) που συνήθιζε να αποτελεί 
εµπόδιο για µια αυξανόµενη συνεργασία, δίνει τη θέση της σε µια πιο δυσχερή θέση Βορρά-Νότου, 
συνυφασµένη µε τεράστιες ανισορροπίες στο βιοπορισµό και την κατοχή πλούτου και δύναµης», Για 
µια νέα προσέγγιση της έννοιας της ασφάλειας, βλ. World Watch Institute, Η κατάσταση του κόσµου το 
2005, σ. 18, στο κεφάλαιο: “Κοινωνίες και Ανθρώπινη ανάπτυξη”, σσ. 20-70, βλ. επίσης Cordellier 
Serge, Ο κόσµος τον εικοστό πρώτο αιώνα – 80 κείµενα για να κατανοήσουµε τη νέα τάξη πραγµάτων, 
βλ. και Παγκόσµια Ακαδηµία Πολιτισµών, Ποια Παγκοσµιοποίηση;.  
96 Η τυποποίηση του διεθνούς ή του παγκόσµιου συστήµατος, δεν µπορεί να θεωρείται επιστηµονικά 
εφικτή, λόγω του γεγονότος ότι το διεθνές σύστηµα συνεχώς µεταβάλλεται , οπότε και δεν µπορούν να 
γίνουν σωστές προβλέψεις, αφού οι µεταβλητές που πρέπει να ερευνηθούν δεν µπορούν να 
καθοριστούν ποιοτικά και ποσοτικά. 
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Στη συνέχεια αναπτύσσει και αναλύει τις διάφορες µορφές 

παγκοσµιοποίησης: 

1. Περιβαλλοντική αλληλεξάρτηση. 

2. Στρατιωτική παγκοσµιοποίηση, που αποτελείται από δίκτυα αλληλεπίδρασης, 

στα οποία χρησιµοποιείται η ισχύς ή απειλή ισχύος. 

3. Η κοινωνική παγκοσµιοποίηση, που είναι στην ουσία «η εξάπλωση 

ανθρώπων, πολιτισµών, εικόνων και ιδεών», χρησιµοποιώντας για παράδειγµα 

τη µετανάστευση 80 εκατοµµυρίων ανθρώπων κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. 

4. Η θρησκευτική παγκοσµιοποίηση, αφού τέσσερις µεγάλες θρησκείες του 

κόσµου, ο βουδισµός, ο ιουδαϊσµός, ο χριστιανισµός και ο ισλαµισµός είναι οι 

πολυάριθµες (όσο αφορά τον αριθµό των πιστών) και οι πιο διαδεδοµένες.  

5. Η πολιτική παγκοσµιοποίηση, η οποία κατά τον Joseph Nye97 αποτελεί µέρος 

της κοινωνικής παγκοσµιοποίησης, και που εκδηλώνεται µε την εξάπλωση των 

συνταγµατικών κανόνων, καθώς και στην ανάπτυξη, θέσπιση  και την 

ενσωµάτωση των διεθνών κανόνων και θεσµών από τα κράτη. 

6. Τέλος, η οικονοµική παγκοσµιοποίηση, υποστηρίζοντας ότι µειώθηκε 

εντυπωσιακά µεταξύ του 1914 και του 1945, αλλά ήταν τόσο βαθιά, «ώστε η 

παγκόσµια οικονοµία δεν έφθασε ξανά τα επίπεδα του διεθνούς εµπορίου και 

επενδύσεων του 1914, παρά µόνο τη δεκαετία του ’70».98  

                                                           
97 Nye S. Joseph, Το Παράδοξο της Αµερικανικής ∆ύναµης, σσ. 172-175. 
98 Nye S. Joseph, ό.π. 
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Η παγκοσµιοποίηση χαρακτηρίζεται από τέσσερις τύπους αλλαγών:  

1. Περιλαµβάνει µια «επέκταση» των κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών 

δραστηριοτήτων στα σύνορα των κρατών, τις περιοχές και τις ηπείρους.  

2.  Περιλαµβάνει την ενδυνάµωση και την αύξηση των ροών του εµπορίου, της 

επένδυσης, της χρηµατοδότησης, της µετανάστευσης, του πολιτισµού. 

3. Την αύξηση της αλληλοεξάρτησης, δεδοµένου ότι η εξέλιξη των παγκόσµιων 

συστηµάτων της µεταφοράς και της επικοινωνίας αυξάνει την ταχύτητα της 

διάχυσης των ιδεών, των αγαθών, των πληροφοριών, του κεφαλαίου και των 

ανθρώπων.  

4. Τέλος χαρακτηρίζεταιαπο την ένταση και την ταχύτητα των αλληλεπιδράσεων 

που έχουν ως άµεσο αποτέλεσµα ακόµα και τα πιο απόµακρα γεγονότα να 

αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία σ’ έναν άλλο τόπο, ενώ ακόµη και οι πιο στενά 

τοπικές εξελίξεις µπορούν να έχουν τις µέγιστες συνέπειες.99 

Στις προαναφερθείσες µορφές της παγκοσµιοποίησης θα µπορούσε να 

προστεθεί ακόµα µία µορφή, αυτή της τεχνολογικής παγκοσµιοποίησης, αν και ο 

όρος της παγκοσµιοποίησης πρωτοχρησιµοποιήθηκε για τη διεθνοποίηση της δράσης 

των πολυεθνικών εταιρειών και εξελίχθηκε σε οικονοµικό όρο που χρησιµοποιείται 

µέχρι και σήµερα κατά κόρον. 

3.1.4 Πώς µετριέται η παγκοσµιοποίηση 
 

Μπορεί η παγκοσµιοποίηση να ενταχθεί σε µία µοντελοποίηση; Μπορεί ένας 

όρος, ο οποίος έχει αποκτήσει µια γενική και ευρεία έννοια, να µετρηθεί µε ποσοτικά 

κριτήρια και να δηµιουργηθεί ένα θεωρητικό µοντέλο λειτουργίας και προσοµοίωσης; 

Η παγκοσµιοποίηση, λόγω της γενικότερης αοριστίας της ως έννοια, δεν 

µπορεί να µετρηθεί αποτελεσµατικά ως σύνολο ή ως διαδικασία. Ένας βασικός λόγος 

είναι το γεγονός ότι η παγκοσµιοποίηση ως όρος θεωρείται πολύπλοκος, λόγω της 

ύπαρξης των πολλαπλών µορφών της. Οι πολλαπλές µορφές που λαµβάνει µπορούν 

µεν να µετρηθούν µε δείκτες ποσοτικούς,100 αντικατοπτρίζοντας τη διαδικασία 

                                                           
99 Polity on Line, βλ. http://www.polity.co.uk/global/executiv.htm#whatis (17/8/2005).  
100 Για τη µέτρηση της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε δείκτες 
παγκόσµιου εµπορίου (εξαγωγές, εισαγωγές), για την πολιτική παγκοσµιοποίηση, την πρόσβαση ή τη 
συµµετοχή ενός κράτους σε διεθνείς οργανισµούς και διεθνείς συµφωνίες, για την τεχνολογική 
παγκοσµιοποίηση, την πρόσβαση των πολιτών ενός κράτους στο διαδίκτυο και το ποσοστό χρήσης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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(process), αλλά οι µετρήσεις αυτές δεν µπορούν προσδώσουν µια συνολική εικόνα 

για την πορεία της παγκοσµιοποίησης (αύξηση της διαδικασίας ή µείωση). 

Ένας τρόπος µέτρησης της παγκοσµιοποίησης, για παράδειγµα της 

οικονοµικής παγκοσµιοποίησης, µπορεί να γίνει µε τη χρήση οικονοµικών δεικτών 

και τη συγκριτική ανάλυση δεικτών που αναφέρονται στις διεθνείς ροές του 

εµπορίου. Ένας άλλος τρόπος είναι η συγκριτική ανάλυση δεικτών της δύναµης των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΑΞΕ)101 και του ποσοστού που κατέχουν στο διεθνές 

εµπόριο. Ακόµη, καταµέτρηση στα πλαίσια του διεθνούς εµπορίου µπορεί να γίνει µε 

τη συγκριτική αναφορά ή χρησιµοποίηση δεικτών που αναφέρονται στις  

ροές των κεφαλαίων των διεθνών και ενοποιηµένων χρηµατιστηριακών και 

χρηµατοπιστωτικών αγορών. Μέτρηση ακόµα µπορεί να γίνει µε τη χρήση δεικτών 

για την ενσωµάτωση και χρήση των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ). 

Οι παραπάνω συγκρίσιµοι δείκτες µπορούν να δώσουν µια σχετική εικόνα της 

παγκοσµιοποίησης, αλλά πάντα µε σχετικές µετρήσεις και όχι συνολικά ή απόλυτα 

αποτελέσµατα. Έναν τρόπο µέτρησης της παγκοσµιοποίησης µας δίνει το Global 

Policy Forum102, το οποίο αναφέρει ότι λόγω της πολλαπλής διαδικασίας είναι 

αδύνατο να καταµετρηθεί και χρησιµοποιεί δείκτες για να δώσει µια εικόνα όσον 

αφορά την αλλαγή στη δηµογραφική κατάσταση (demographic change), την 

οικονοµική ενοποίηση των αγορών (economic integration), τη χρήση της τεχνολογίας 

(technology), δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο ψηφιακό χάσµα (digital divide) και 

τέλος στην κοινωνική και πολιτισµική αλλαγή (cultural change).103  

Από τους προαναφερθέντες δείκτες απουσιάζουν δείκτες µέτρησης της 

περιβαλλοντικής (βασικές αιτίες της παγκόσµιας περιβαλλοντικής µόλυνσης και οι 

επιµέρους επιδράσεις της στα κράτη), της θρησκευτικής (διάδοση των θρησκειών και 

οι επιπτώσεις τους στα κράτη σε κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο), της 

πολιτικής (διεθνής αλληλοεξαρτώµενη πολιτική και διαδικασία λήψης αποφάσεων) 

και της νοµικής (ψήφιση και αποδοχή νόµων µετά από πολυµερείς συµφωνίες) 

πλευράς της παγκοσµιοποίησης, δείκτες στους οποίους αναφέρεται η διεθνής 

βιβλιογραφία. 

                                                           
101 Άµεσες Ξένες Επενδύσεις, Foreign Direct Investments (FDI). 
102 Global Policy Forum: “It is impossible to measure a nebulous concept like globalization precisely, 
but increasing interconnectedness is readily apparent in a host of economic, demographic, 
technological, and cultural changes”. 
103 Global Policy Forum, http://www.globalpolicy.org/globaliz/charts/index.htm (15/12/2005).  
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Συνεπώς, θεωρούµε ότι η κάθε προσπάθεια µέτρησης της διαδικασίας της 

παγκοσµιοποίησης δεν µπορεί να είναι απόλυτη αλλά είναι πάντα σχετική, µε 

περιθώρια λάθους, διότι οι δείκτες καταµέτρησης οι οποίοι χρησιµοποιούνται µπορεί 

να είναι και αυτοί µε τη σειρά τους ποσοτικά αποδεκτοί αλλά όχι αντικειµενικοί· ένα 

παράδειγµα αποτελεί η προσπάθεια µέτρησης της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης µε 

τη χρήση δεικτών, η οποία γίνεται από κάθε ερευνητή βάσει υποκειµενικών 

κριτηρίων, επειδή δεν υπάρχουν γενικά ορισµένοι και µοναδικοί δείκτες, αποδεκτοί 

από την ακαδηµαϊκή και επιστηµονική-ερευνητική κοινότητα και τη διεθνή 

βιβλιογραφία. 

Η µέτρηση της ανταλλαγής διεθνών αγαθών και προϊόντων µεταξύ των 

κέντρων εµπορίου, µπορεί να θεωρείται σηµαντικός δείκτης προσέγγισης για τη 

µέτρηση της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης, σε αντίθεση µε άλλους ερευνητές που 

δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην παραγωγή και διακίνηση αγαθών όχι ανάµεσα στα 

κράτη, αλλά στα προϊόντα που παράγονται από τις πολυεθνικές στα ίδια τα κράτη. Η 

χρήση και των δύο δεικτών µπορεί να θεωρηθεί σωστή και επιστηµονικά αποδεκτή, 

αλλά η επιλογή τους στηρίζεται σε υποκειµενικά κριτήρια και επιλέγονται βάσει των 

στόχων τους οποίους θέτει ο κάθε ερευνητής.  

Η αποδοχή µοντέλων λειτουργίας της παγκοσµιοποίησης αποτελεί ένα άλλο 

βασικό πρόβληµα. Σύµφωνα µε τον Samuel P. Huntington χρειαζόµαστε µοντέλα που 

να δίνουν τη δυνατότητα: 

1. «Να ταξινοµούµε και να γενικεύουµε την πραγµατικότητα. 

2. Να κατανοούµε τις σχέσεις αιτίας – αποτελέσµατος µεταξύ των φαινοµένων. 

3. Να αναµένουµε και, µε λίγη τύχη, να µπορούµε να προβλέπουµε τις 

µελλοντικές εξελίξεις. 

4. Να διακρίνουµε το σηµαντικό από το ασήµαντο. 

5. Να προσδιορίζουµε σε ποιο µονοπάτι πρέπει να πορευθούµε για να 

πραγµατοποιήσουµε τους στόχους µας».104 

Η πιθανότητα χρήσης ενός µοντέλου µε σκοπό όχι µόνο την ανάλυση αλλά 

και την πρόβλεψη της διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης (ως συνόλου), αποτελεί ένα 

δύσκολο επιστηµονικό εγχείρηµα σήµερα για τους ακόλουθους λόγους: 

                                                           
104 Huntington P. Samuel, Η Σύγκρουση των Πολιτισµών και ο Ανασχηµατισµός της Παγκόσµιας Τάξης, 
σσ. 34-35. 
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Η παγκοσµιοποίηση δεν αποτελεί µια έννοια ολοκληρωµένη ως προς το 

περιεχόµενό της, την αιτιολογία της και τον τρόπο που λειτουργεί ως «σύνολο». Είναι 

µια έννοια αφηρηµένη χωρίς αποδεκτά χαρακτηριστικά και γνωρίσµατα (κάποιες από 

τις µορφές της παγκοσµιοποίησης δεν θεωρούνται αποδεκτές, ενώ κάποιες άλλες 

υποβαθµίζονται ως δευτερευούσης σηµασίας) από το σύνολο των ερευνητών, καθώς 

η ανάλυσή της µπορεί να οδηγήσει σε αντιφατικά αποτελέσµατα και συµπεράσµατα. 

Η ταξινόµησή της, οι θεωρίες επεξήγησης, η µέτρησή της και η σχετικότητα 

µοντελοποίησής της (όσον αφορά το σύνολο των µορφών της) αποτελεί ένα δύσκολο 

εγχείρηµα λόγω της σχετικότητας µέτρησής της. Η επιµέρους µέτρηση της 

παγκοσµιοποίησης, αποτελεί ειδικό ανασταλτικό παράγοντα για τη δηµιουργία 

µοντέλων µε απώτερο σκοπό τη δυνατότητα πρόβλεψης. 

Ένα διεθνές σύστηµα, σύµφωνα µε οποιαδήποτε θεώρηση των ∆ιεθνών 

Σχέσεων,105 το οποίο µπορεί να είναι άναρχο και ανταγωνιστικό (ρεαλιστές), 

αλληλοεξαρτώµενο και στηριζόµενο σε σχέσεις συνεργασίας (πλουραλιστές) ή 

συνεχώς ανταγωνιστικό (µαρξιστές), δεν µπορεί να τυποποιηθεί λόγω της 

πολυπλοκότητας των σχέσεων του συστήµατος, πολύ περισσότερο δε να προβλεφθεί 

αποτελεσµατικά. Οι πολιτικοί αναλυτές και αναλυτές των ∆ιεθνών Σχέσεων δεν ήταν 

σε θέση να προβλέψουν την τροµοκρατική επίθεση στο Παγκόσµιο Κέντρο Εµπορίου 

την 11η Σεπτεµβρίου 2001, ούτε οι οικονοµικοί αναλυτές µπόρεσαν να προβλέψουν 

την έκταση των οικονοµικών επιπτώσεων που θα είχε ένα τέτοιο συµβάν στην 

παγκόσµια πολιτική οικονοµία, δηµιουργώντας ένα ντόµινο πολιτικών και 

οικονοµικών εξελίξεων. 

Οι οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις που διαδραµατίζονται σε κάποιο µέρος 

του πλανήτη και µεταδίδονται µε τις νέες τεχνολογίες και τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης µπορούν να επηρεάσουν την πορεία και τη διαδικασία της 

παγκοσµιοποίησης σε µικρό ή µεγάλο βαθµό. Η τροµοκρατική επίθεση δηµιούργησε 

ένα νέο διεθνές πολιτικό σκηνικό, στο οποίο ηγέτιδα δύναµη είναι οι ΗΠΑ, και 

παράλληλα ένα νέο οικονοµικό σκηνικό µε αύξηση των τιµών πετρελαίου και αύξηση 

των τιµών των καταναλωτικών προϊόντων. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της αδυναµίας πρόβλεψης των διεθνών 

οικονοµικών και πολιτικών εξελίξεων αναφέρεται από τον θεωρητικό της 

παγκοσµιοποίησης Τόµας Φρίντµαν στο βιβλίο του Το Lexus και η ελιά. Ειδικότερα 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  55 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

αναφέρεται στην εταιρία LTCM η οποία µε τη βοήθεια δύο βραβευµένων µε Νόµπελ 

οικονοµολόγων και την παράλληλη χρήση υπολογιστικών µοντέλων βασισµένων στη 

µεταβολή των µετοχών και των οµολόγων, προσπάθησε να προβλέψει τις διεθνείς 

οικονοµικές διακυµάνσεις και εξελίξεις και να επενδύσει 120 δισεκατοµµύρια 

δολάρια σε επισφαλή χαρτιά. Το υπολογιστικό οικονοµικό µοντέλο της LTCM, το 

οποίο στηριζόταν και χρησιµοποιούσε  οικονοµικά στοιχεία και µεταβλητές από το 

παρελθόν, δεν µπόρεσε να προβλέψει την παγκόσµια αναταραχή που ξέσπασε 

εξαιτίας της ρωσικής κατάρρευσης. Έτσι οι προβλέψεις και οι οικονοµικές 

τοποθετήσεις της εταιρείας αποδείχθηκαν λανθασµένες.106 

Το χαρακτηριστικό αυτό παράδειγµα µας δίνει µια εικόνα της αδυναµίας 

ανάλυσης και πρόβλεψης των διεθνών πολιτικών και οικονοµικών δρώµενων και 

εξελίξεων µε τη χρήση οικονοµικών και πολιτικών µοντέλων. Παρόλα ταύτα η χρήση 

θεωρητικών µοντέλων για την ανάλυση της λειτουργίας και αλληλεπίδρασης της 

παγκοσµιοποίησης θεωρείται αποδεκτή στο βαθµό που περιορίζεται στην ανάλυση 

(σχηµατική αναπαράσταση) της διαδικασίας, ενώ αντίθετα η προσπάθεια πρόβλεψης 

εµπεριέχει σηµαντικές πιθανότητες λανθασµένων εκτιµήσεων. 

Αντίστοιχα αποδεκτή µπορεί να θεωρηθεί η δηµιουργία και λειτουργία 

ξεχωριστών µοντέλων στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης, τα οποία αφορούν τις 

πολλαπλές µορφές της.  

3.1.5 Η παγκοσµιοποίηση ως ακαδηµαϊκή έννοια και επιστήµη 
 

Μέχρι και σήµερα, εφόσον δεν υπάρχει ένας ειδικός ορισµός για την 

παγκοσµιοποίηση και αποδεκτή επιστηµονική έννοια του όρου, η οποιαδήποτε 

προσπάθεια µοντελοποίησης είναι πιθανό να διαφέρει, λόγω της διαφορετικής 

αντίληψης της έννοιας και των χαρακτηριστικών της γνωρισµάτων. Η γενικότερη 

ασάφεια που επικρατεί για την παγκοσµιοποίηση και οι αντικρουόµενες απόψεις της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας, δεν αποτρέπει τους ερευνητές από την περαιτέρω 

ενασχόληση µε το θέµα και τον όρο, µε συνεχώς αυξανόµενες τάσεις, προσπαθώντας 

να αποκτήσουν την πατρότητα ερµηνείας του όρου, αλλά και να ερµηνεύσουν τα 

φαινόµενα στο διεθνές σύστηµα.  

                                                                                                                                                                      
105 Βλ Wight Martin, ∆ιεθνής Θεωρία: Τα Τρία Ρεύµατα Σκέψης. 
106 Φρίντµαν Λ. Τόµας, Το Lexus και η ελιά – Τι είναι η παγκοσµιοποίηση, σσ. 16-17. 
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Ο τρόπος προσέγγισης, όσον αφορά την ερµηνεία και τη θεωρία της 

παγκοσµιοποίησης, διεκδικείται από πολλές επιστηµονικές πλευρές και επιστήµες: 

κοινωνιολογία, οικονοµικές επιστήµες, πολιτικές επιστήµες, διεθνείς σχέσεις, διεθνές 

δίκαιο, επιστήµες του περιβάλλοντος και γενικότερα από τον τοµέα των κοινωνικών 

και οικονοµικών επιστηµών µε ειδίκευση στα διεθνή θέµατα. 

Το να εντάξουµε την παγκοσµιοποίηση ως όρο ή έννοια σε µία από τις 

προαναφερθείσες επιστήµες θα ήταν δογµατικό και απόλυτο, λόγω των πολλαπλών 

µορφών της. Παρόλα ταύτα, ο τοµέας των ∆ιεθνών Σχέσεων (International Relations) 

θα µπορούσε να είναι ο καταλληλότερος να περικλείει τον όρο, για το λόγο ότι 

ενσωµατώνει τις κυριότερες µορφές και πλευρές της παγκοσµιοποίησης, οι οποίες 

έχουν άµεση ή έµµεση (σε ορισµένες περιπτώσεις) σύνδεση και αλληλεξάρτηση.107 

Ο όρος διεθνείς σχέσεις αναφέρεται στην ανάλυση των σχέσεων ανάµεσα σε 

επίσηµους – κυβερνητικούς φορείς (όπως τα κράτη) όσο και τις µη επίσηµες 

διεθνικές σχέσεις ανάµεσα σε µη-κρατικούς δρώντες. Παράλληλα, ως αντικείµενο 

έρευνας στον τοµέα των διεθνών σχέσεων «εντάσσονται και διάφορα φαινόµενα που 

διαπερνούν τα κρατικά σύνορα, έχοντας κοινή διάρθρωση και λειτουργίες 

(συστήµατα), καθώς και οι διάφοροι σύνδεσµοι της εσωτερικής και της διεθνούς 

πολιτικής». 108  

Η παγκοσµιοποίηση µπορεί και διαπερνά τα νοητά εθνικά σύνορα, αλλά 

παράλληλα δηµιουργεί δεσµούς αλληλοσύνδεσης και αλληλεξάρτησης µεταξύ 

κρατικών και µη κρατικών δρώντων στο διεθνές σύστηµα, υπό τη διαδικασία 

οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, τεχνολογικών και άλλων 

διαδικασιών και εξελίξεων.  

Το πολύπλοκο πλέγµα ανάλυσης και διερεύνησης των διεθνών σχέσεων 

υπάγεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάλυσης της ίδιας της παγκοσµιοποίησης, λόγω 

του γεγονότος ότι οι διακρατικές και υπερεθνικές σχέσεις των κρατών µπορούν να 

επηρεάσουν αλλά και αντίστοιχα να επηρεαστούν από τις δυνάµεις της 

παγκοσµιοποίησης. Μια διεθνής συµφωνία πολυµερών διαπραγµατεύσεων υπό τη 

σκέπη ενός διεθνούς οικονοµικού οργανισµού όπως η Παγκόσµια Τράπεζα ή το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (που θεωρούνται από τις κινητήριες δυνάµεις της 

οικονοµικής παγκοσµιοποίησης), µπορεί να δώσει ώθηση ή να µειώσει τις ροές 
                                                           
107 Οι ∆ιεθνείς Σχέσεις αναπτύχθηκαν ως επιστήµη µετά το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. 
108 Κουλουµπής Θ. & ∆ Κώνστας, ∆ιεθνείς Σχέσεις – Μια Συνολική Προσέγγιση, σ. 101. 
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εµπορευµάτων, µε άµεσο αποτέλεσµα τη µείωση ή την αύξηση της οικονοµικής 

πλευράς της παγκοσµιοποίησης. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την έντονη κινητικότητα των κρατών σε διεθνές 

επίπεδο, καθώς προσπαθούν να επηρεάσουν και να ελέγξουν τις περιφερειακές και 

διεθνείς εξελίξεις προς όφελός τους. 

Ας µην ξεχνάµε ότι οι οποιεσδήποτε πολιτικές ή οικονοµικές συµφωνίες σε 

διµερές ή πολυµερές επίπεδο, στην ουσία λαµβάνονται από εκπροσώπους κρατών και 

έχουν ως βάση το εθνικό συµφέρον. Εποµένως τα ίδια τα κράτη (ένα µέρος και όχι η 

πλειοψηφία των κρατών) είναι στην ουσία αυτά που δηµιουργούν και διαµορφώνουν 

τις δυνάµεις της παγκοσµιοποίησης και την εξέλιξή της, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν 

τη βασική (αλλά όχι µοναδική) κινητήρια δύναµη των διεθνών εξελίξεων βάσει των 

οικονοµικών και πολιτικών τους αποφάσεων. 

Mε τον όρο ∆ιεθνείς Σχέσεις (International Relations) ορίζουµε το 

επιστηµονικό πεδίο (discipline) το οποίο ασχολείται και ερευνά τις σχέσεις και τη 

διασύνδεση (interactions) µεταξύ των κρατών και γενικότερα τη λειτουργία του 

διεθνούς συστήµατος ως σύνολο. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πολύπλοκο 

επιστηµονικό πεδίο (multidisciplinary field), το οποίο ενσωµατώνει και συγκεντρώνει 

διεθνή στοιχεία από πολιτική, οικονοµία, ιστορία, νοµική επιστήµη και 

κοινωνιολογία ή µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ειδικευµένο πεδίο (meta-discipline), 

το οποίο επικεντρώνεται στη συστηµατική ανάλυση και διάρθρωση των σχέσεων και 

της ανθρώπινης κοινότητας ως συνόλου.109 

Σύµφωνα µε το λεξικό του Oxford Dictionary of Politics, η λέξη 

παγκοσµιοποίηση (globalization) αρχικά ερµηνεύεται και αναλύεται ως «το κεντρικό 

µέρος της θεωρίας της παγκόσµιας πολιτικής, ενώ παράλληλα αποτελεί αντικείµενο 

συνεχούς ακαδηµαϊκής ανάλυσης. Η έννοια δεν δέχεται µια µοναδική και πρωτότυπη 

ερµηνεία». 110 

Με βάση τους δύο ανωτέρω ορισµούς µπορούµε να προσδιορίσουµε και να 

συµπεράνουµε το κοινό σηµείο της παγκοσµιοποίησης και των διεθνών σχέσεων ως 

επιστηµονικών πεδίων, το οποίο είναι η θεωρία της παγκόσµιας πολιτικής. 

                                                           
109 Mc Lean Iain (edit.), Concise Oxford Dictionary of Politics, p. 270. 
110 Concise Oxford Dictionary of Politics, “Globalization: A central part of the rhetoric of 
contemporary world politics and the subject of increasing volumes of academic analysis. It resists any 
single or sample definition”, p. 222. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  58 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

Γιατί όµως χρησιµοποιούµε τον όρο παγκοσµιοποίηση και όχι διεθνοποίηση ή 

περιφερειοποίηση; Οι David Held και Anthony McGrew ερµηνεύουν τους παραπάνω 

όρους ξεχωριστά: Ο όρος παγκοσµιοποίηση αναφέρεται στη «διεύρυνση της κλίµακας, 

την αύξηση της έντασης, την επιτάχυνση και την εµβάθυνση του αντίκτυπου που έχουν 

οι τάσεις και τα µοτίβα κοινωνικής αλληλεπίδρασης ανά τις ηπείρους». 111Αντίστοιχα, 

για τους συναφείς όρους αναφέρουν ότι «…"διεθνοποίηση" είναι η καθιέρωση όλο και 

περισσοτέρων δεσµών µεταξύ ξεχωριστών εθνικών οικονοµιών ή κοινωνιών», ενώ 

«"περιφερειοποίηση" είναι η γεωγραφική οµαδοποίηση των διασυνοριακών 

οικονοµικών και κοινωνικών ανταλλαγών».112  

Ως έννοια εµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 για να χαρακτηρίσει 

την πολιτική και στρατηγική των πολυεθνικών επιχειρήσεων, προκειµένου να 

επεκταθούν σε νέες αγορές µε κύριο στόχο την αύξηση των πωλήσεων, αλλά και τη 

µείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους. 

Ο όρος σήµερα χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει την ταχύτατη διεύρυνση 

όχι µόνο της οικονοµίας, αλλά και της πληροφορίας, της κουλτούρας των µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης, του πολιτισµού· παράλληλα, να χαρακτηρίσει την έντονη και 

ισχυρή αλληλεξάρτηση σε όλους τους τοµείς (πολιτικούς, οικονοµικούς, νοµικούς, 

κοινωνικούς) ανάµεσα στα κράτη. 

Ο όρος αλληλεξάρτηση εντάχθηκε στην ορολογία των διεθνολόγων κυρίως 

µετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973 και υποδηλώνει την ικανότητα µιας 

«οντότητας» (κρατικής ή µη) να επηρεάζει αλλά και να επηρεάζεται ταυτόχρονα από 

άλλες οντότητες (του διεθνούς συστήµατος) αφού «οι µεταβολές ή τα γεγονότα στην 

οντότητα αυτή θα προκαλέσουν αντιδράσεις ή θα έχουν κάποιο σοβαρό αντίκτυπο σε 

µια άλλη ή άλλες ».113 

 

3.1.6 Ορισµοί της παγκοσµιοποίησης 
 

Όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει ένας συγκεκριµένος ορισµός ή µια 

ερµηνεία που να είναι γενικά αποδεκτή για την έννοια ή τη διαδικασία της 

                                                           
111 Held David & Anthony McGrew, Παγκοσµιοποίηση/ Αντι- Παγκοσµιοποίηση, σ. 17. 
112 Held David & Anthony McGrew, ό.π., σ. 21. 
113 Κώνστας ∆ηµήτρης, Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος, ∆ιεθνείς Σχέσεις - Συνέχεια και Μεταβολή, σ. 
178. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  59 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

παγκοσµιοποίησης. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει πλήθος διαφορετικών 

ερµηνειών συγκλίνοντας όµως στο γεγονός ότι η παγκοσµιοποίηση ως έννοια και ως 

διαδικασία χαρακτηρίζεται από έντονα οικονοµικά στοιχεία και διαδικασίες. 

Ένα παράδειγµα της ασάφειας στο ερευνητικό πεδίο αποτελεί και το γεγονός 

ότι για την παγκοσµιοποίηση δεν υπάρχει ένας αποδεκτός οικονοµικός ορισµός ή µια 

οικονοµική θεωρία. 

Το παράδοξο γεγονός µε την παγκοσµιοποίηση είναι ότι παρόλο τον έντονα 

οικονοµικό της χαρακτήρα η επίσηµη οικονοµική θεωρία δεν χρησιµοποιεί τον όρο, 

αλλά και ούτε και έχει συµβάλει στη γενίκευση του όρου. Η βασική αιτιολόγηση 

στηρίζεται στο γεγονός ότι η παγκοσµιοποίηση  είναι ένα φαινόµενο συστήµατος ή 

µια τάση η οποία αναφέρεται στον µηχανισµό έντονης αλληλοσύνδεσης και 

αλληλεξάρτησης της παγκόσµιας οικονοµίας. 114  

Στην αγγλική γλώσσα ο όρος µε την τρέχουσα σηµασία πρωτοεµφανίστηκε 

στο λεξικό Webster (1960), ενώ στη βιβλιογραφία των κοινωνικών επιστηµών οι 

πρώτοι οι οποίοι αναφέρθηκαν στον όρο παγκοσµιοποίηση στις αρχές της δεκαετίας 

του ’70 ήταν οι κοινωνιολόγοι, οι οποίοι συσχέτισαν τον όρο µε την έννοια του 

«παγκόσµιου συστήµατος» του Wallerstein.115 

Ως έννοια δεν είναι κάτι νέο, καθώς εµφανίζεται για πρώτη φορά στο έργο 

πολλών διανοητών κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ού αιώνα από οικονοµολόγους 

όπως ο Karl Marx, από κοινωνιολόγους όπως ο Saint-Simon, αλλά και από 

γεωπολιτικούς επιστήµονες όπως ο Mac Kinder, ο οποίος ερεύνησε τον τρόπο µε τον 

οποίο ο σύγχρονος τρόπος ζωής ενοποιεί τον κόσµο.116 

Σύµφωνα µε τον Άτλα ∆ιεθνών Σχέσεων του Pascal Boniface εµπνευστής του 

όρου ήταν ο Αµερικανός οικονοµολόγος Theodore Lewitt το 1983, ο οποίος τον 

χρησιµοποίησε για να περιγράψει τη σύγκλιση των αγορών σε παγκόσµιο επίπεδο. 117 

Αφορµή για την ευρεία χρήση του όρου της παγκοσµιοποίησης κατά δεύτερο 

µισό της δεκαετίας του ’80, αποτελεί το τεράστιο κύµα ξένων επενδύσεων από τις 

πολυθενικές επιχειρήσεις.118 

                                                           
114 Λαπαβίτσας Κώστας, Η Αναγκαιότητα του Οικονοµικού Ελέγχου, σσ. 17-18. 
115 Κατσούλης Ηλίας, Ανανιάδη Μπλάνκα, Ιωαννίδης Σταύρος, Παγκοσµιοποίηση, Οικονοµικές, 
Πολιτικές, Πολιτισµικές Όψεις, σ. 17.  
116 Held David & Anthony McGrew, Παγκοσµιοποίηση/ Αντί- Παγκοσµιοποίηση, σ. 18. 
117 Boniface Pascal, Άτλας των ∆ιεθνών σχέσεων, σ. 50.  
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Για τον Joseph E. Stiglitz κάτοχο του Νόµπελ Οικονοµίας το 2001, 

αντιπρόεδρο και επικεφαλής οικονοµολόγο της Παγκόσµιας Τράπεζας από το 1997 

έως το 2000, η παγκοσµιοποίηση αποτελεί «την πιο πλήρη ενσωµάτωση των χωρών 

και των λαών του κόσµου, η οποία προέκυψε από την τεράστια µείωση του κόστους 

µεταφοράς και επικοινωνίας και από την κατάρρευση των τεχνητών φραγµών στη ροή 

αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων, γνώσης και (σε µικρότερο βαθµό) ανθρώπων, 

διαµέσου των συνόρων».119  

Ο Joseph Nye ερµηνεύει τον όρο ως εξής: «η παγκοσµιοποίηση είναι το 

αποτέλεσµα τόσο της τεχνολογικής προόδου όσο και της πολιτικής των κυβερνήσεων 

που έχουν περιορίσει τους φραγµούς στις διεθνείς συναλλαγές».120 

Η παγκοσµιοποίηση για τον Pascal Boniface «είναι η κατάργηση των 

αποστάσεων χάρη στις µοντέρνες τεχνολογίες, είτε πρόκειται για τις επικοινωνίες είτε 

για τις µεταφορές. ∆εν αφορά µόνο την οικονοµική στρατόσφαιρα αλλά αγγίζει επίσης 

τα άτοµα και στην καθηµερινή ζωή τους». 121 

O Τόµας Φρίντµαν είναι ένας από τους θεωρητικούς της παγκοσµιοποίησης ο 

οποίος δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα στη 

χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων και του διαδικτύου, ως βασικών συστατικών 

στοιχείων για την ολοκλήρωση της παγκοσµιοποίησης σε όλες τις εκφάνσεις και 

µορφές της. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρει ότι «Παγκοσµιοποίηση σηµαίνει εξάπλωση 

του καπιταλισµού της ελεύθερης αγοράς σε όλες τις χώρες του κόσµου. Έχει τους δικούς 

της οικονοµικούς κανόνες – κανόνες που αφορούν το άνοιγµα, την κατάργηση των 

ελέγχων και την ιδιωτικοποίηση της οικονοµίας».122 

Σε αντίθεση µε τον Τόµας Φρίντµαν, ο Paul Hirst υποστηρίζει ότι η 

διαδικασία της παγκοσµιοποίησης δεν είναι και τόσο «παγκόσµια», διότι οι εθνικές 

οικονοµίες παραµένουν σε ισχύ χωρίς να έχουν πραγµατικά δεσµευτεί από 

υπερεθνικές διαδικασίες και οργανισµούς. 123  

                                                                                                                                                                      
118 Gilpin Robert, Η Πρόκληση του Παγκόσµιου Καπιταλισµού – Η Παγκόσµια Οικονοµία τον 21ο 
Αιώνα, σ. 40. 
119 Stiglitz E. Joseph, Η Μεγάλη Αυταπάτη, σ. 54. 
120 Nye S. Joseph,Το Παράδοξο της Αµερικανικής ∆ύναµης, σ. 176. 
121 Boniface Pascal, Οι Πόλεµοι του Αύριο, σ. 267. 
122 Φρίντµαν Λ. Τόµας, Το Lexus και η ελιά – Τι είναι η παγκοσµιοποίηση, σ. 38. 
123 Hirst Paul, Η ∆ιεθνής Οικονοµία δεν είναι Παγκόσµια, σ. 90. 
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Το πιο σωστό θα ήταν να αναφερόµασταν σε µια παγκόσµια οικονοµία των 

χωρών που γεωγραφικά ανήκουν στο βόρειο ηµισφαίριο του πλανήτη, παρά το 

γεγονός ότι αυτές οι χώρες-κράτη δεν συµµετέχουν ισόποσα σε αυτή τη βόρεια 

οικονοµική παγκοσµιοποίηση. Οι ΗΠΑ υπερέχουν και αποτελούν λόγω του πλήθους 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων, αλλά και της πολιτικής-στρατιωτικής και της 

τεχνολογικής τους δύναµης, τον κεντρικό πυρήνα αυτής της οικονοµικής 

παγκοσµιοποίησης. 

Σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΗΕ για την ανθρώπινη ανάπτυξη όπως 

δηµοσιεύτηκε στις 12 Ιουλίου 1999, «η παγκοσµιοποίηση είναι κάτι περισσότερο από 

τη ροή χρηµάτων και αγαθών – είναι η αυξανόµενη αλληλεξάρτηση των ανθρώπων του 

κόσµου µέσα από το συρρικνούµενο χώρο των συνόρων που εξαφανίζονται». 124 

Ο «συρρικνούµενος χώρος των συνόρων» σύµφωνα µε τον ΟΗΕ σίγουρα δεν 

έχει προέλθει από κάποια σηµαντική αλλαγή των συνόρων των κρατών σε διεθνές 

επίπεδο, όπως κάποιος τοπικός πόλεµος µεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών σε 

περιφερειακό ή σε παγκόσµιο επίπεδο, αφού ο καταστατικός χάρτης των Ηνωµένων 

Εθνών απαγορεύει την αλλαγή και µεταβολή συνόρων των κρατών. Η κατάρρευση 

και ο διαµελισµός της ΕΣΣ∆ στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και η επανένωση της 

Γερµανίας δεν προήλθαν από πολεµικές συρράξεις µεταξύ κρατών, αλλά από 

εσωτερικές πολιτικές, οικονοµικές κρίσεις.125  

Τα σύνορα των χωρών συρρικνώνονται λόγω της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών και ειδικότερα µε τη χρήση των πληροφορικών συστηµάτων των 

τηλεπικοινωνιών και των δορυφορικών συνδέσεων. Οι νέες τεχνολογίες και 

ειδικότερα οι τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφοριακών συστηµάτων αποτελούν 

το βασικό µέσο µε το οποίο τα νοητά - εθνικά σύνορα των κρατών «καταρρέουν».  

Μέσω των νέων τεχνολογιών δηµιουργείται ένας ενιαίος οικονοµικός χώρος, 

ο οποίος στηρίζεται όχι µόνο στην αλληλοσύνδεση των εθνικών οικονοµιών των 

κρατών που αποτελούν µέρος της παγκόσµιας οικονοµικής αλυσίδας, αλλά 

ταυτόχρονα δηµιουργούνται ισχυροί δεσµοί οικονοµικής αλληλεξάρτησης. 

Κανένα µέρος (κράτος) αυτής της υπερεθνικής - παγκόσµιας οικονοµικής 

αλυσίδας δεν µπορεί να δράσει αυτόνοµα στις διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές 

                                                           
124 ΟΗΕ, Human Development Report 1999, βλ. http://hdr.undp.org/reports/global/1999/en/ 
(10/12/2004). 
125 Castells Manuel, Ο Γαλαξίας του ∆ιαδικτύου, σσ. 48-49. 
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εξελίξεις, παρά µόνο να επηρεάσει σε µικρό η µεγάλο βαθµό τις εξελίξεις αυτές και 

παράλληλα να επηρεαστεί από αυτές. Η θεωρία του οικονοµικού και πολιτικού 

ντόµινο µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών ενδυναµώνει τη σειρά των εξελίξεων και 

των µεταβολών σε παγκόσµια κλίµακα. 

Η πιθανή κατάρρευση µιας εθνικής οικονοµίας-κράτους που αποτελεί µέρος 

της παγκόσµιας οικονοµικής αλυσίδας ή µια πολιτική εξέλιξη στα εσωτερικά µιας 

χώρας που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις (ΗΠΑ, 

Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία, Ιαπωνία) µπορεί να λάβει τη µορφή µικρής ή µεγάλης 

χιονοστιβάδας, µε ανάλογες θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις. 

Η χαρακτηριστική δύναµη και δυναµική των παγκόσµιων χρηµατιστηριακών 

αγορών και του διεθνούς εµπορίου, ενδυναµώνεται σηµαντικά µε τη δυνατότητα 

λήψης, επεξεργασίας και µεταβίβασης της οικονοµικής - πολιτικής πληροφορίας στον 

ελάχιστο δυνατό ή και σε πραγµατικό χρόνο µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Οι νέες τεχνολογίες είναι το βασικό εργαλείο µε το οποίο τα κράτη αποκτούν 

άµεση επικοινωνία µεταξύ τους, µειώνουν τις αποστάσεις, ελαχιστοποιούν το κόστος 

επικοινωνίας και δηµιουργούν σχέσεις οικονοµικής και πολιτικής αλληλεξάρτησης, 

µε τελικό αποτέλεσµα τη δηµιουργία της παγκόσµιας κοινωνίας ή το παγκόσµιο 

χωριό. 

Το τέλος του διπολικού συστήµατος126 και του ψυχρού πολέµου που διήρκησε 

περίπου 50 χρόνια, δηµιούργησε στις διεθνείς σχέσεις ένα νέο πολιτικο-οικονοµικό 

σκηνικό που ευνοούσε τη διεθνή συνεργασία µεταξύ των κρατών που µέχρι τότε 

λειτουργούσαν υπό τη σκιά των δύο υπερδυνάµεων και κάτω από το φόβο του 

πυρηνικού πολέµου. 

Τα τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που µπορούν να εξηγήσουν 

την προέλευση της παγκοσµιοποίησης είναι: 

 Η ένταξη στις παγκόσµιες αγορές των εθνικών οικονοµιών  

 Η µετάβαση από µια «οικονοµία µεγάλης ποσότητας» σε µια «υψηλή 

οικονοµία αξίας» (αυτό οφείλεται στον αυξανόµενο αριθµό εντατικών 

προϊόντων και υπηρεσιών γνώσης)  

 Το τέλος της διπολικότητας και της παραδοσιακής πάλης µεταξύ της 

κεφαλαιοκρατίας και του σοσιαλισµού και τελικά 
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 Η διαµόρφωση των νέων εµπορικών οµάδων.127 

Στα προαναφερθέντα τέσσερα χαρακτηριστικά για την προέλευση της 

παγκοσµιοποίησης, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο τέλος του ψυχρού πολέµου που είχε 

ως αποτέλεσµα την επικράτηση του καπιταλιστικού συστήµατος της οικονοµίας και 

των ελευθέρων αγορών. Το τέλος της «διπολικότητας» είχε παράλληλα ως 

αποτέλεσµα να ενταχθούν οι εθνικές οικονοµίες των περισσοτέρων κρατών δυτικού 

τύπου ή των αναπτυσσοµένων χωρών στο άρµα της οικονοµίας των ΗΠΑ, το οποίο 

και µέχρι σήµερα λειτουργεί υπό το πρίσµα του φιλελευθερισµού. Άµεσο 

αποτέλεσµα, όσον αφορά το οικονοµικό σκέλος της παγκόσµιας πολιτικής, ήταν η 

ενοποίηση των εθνικών οικονοµιών σε µια παγκόσµια αγορά - οικονοµία. 

Όπως αναφέρει ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής οικονοµίας στο πανεπιστήµιο 

του Harvard, Jeffrey Sachs, οι εθνικές οικονοµίες ολοκληρώνονται µε αυξανόµενο 

ρυθµό µέσω του εµπορίου, της διεθνοποίησης των χρηµατοοικονοµικών ροών, της 

διεθνοποίησης της παραγωγής των προϊόντων και της δηµιουργίας ενός βασικού 

συστήµατος συνθηκών –κανόνων και θεσµών. 128 

Αν και ο όρος της παγκοσµιοποίησης χρησιµοποιήθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του ’80 και αναφερόταν στη στρατηγική των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε 

παγκόσµιο επίπεδο, σήµερα οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ενσωµατώνονται στην 

ευρύτερη έννοια της οικονοµικής πλευράς της παγκοσµιοποίησης και αποτελούν ένα 

από τα βασικά πιόνια µαζί µε τα κράτη, τους διεθνείς οικονοµικούς και πολιτικούς 

οργανισµούς (κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς)129 που καθορίζουν και 

επηρεάζουν τις εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµική σκακιέρα. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο Global Policy Forum, που είναι 

ένας µη κυβερνητικός οργανισµός υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών,  

η παγκοσµιοποίηση αποτελεί µια διαδικασία κατά την οποία η ανθρώπινη 

κινητικότητα, οι ροές κεφαλαίου, οι πολυεθνικές οργανώσεις και η τεχνολογία 

καθιστούν τον κόσµο πιο αλληλοεξαρτώµενο από ποτέ. Η κυκλοφορία των 

προϊόντων και των πόρων χρηµατοδότησης, προωθεί την ανταλλαγή των ιδεών και 

                                                                                                                                                                      
126 Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος, Η Αµερικανική Εξωτερική Πολιτική µετά τον Ψυχρό Πόλεµο, σ. 79. 
127 UNESCO- Introduction to Globalization: 
http://www.unesco.org/most/globalisation/Introduction.htm (15/9/2003).  
128 Sachs Jeffrey, ∆ιεθνή Οικονοµικά: Ξεκλειδώνοντας τα Μυστήρια της Παγκοσµιοποίησης, σ. 53. 
129 Νon Governmental Organization (NGO’s). 
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των πολιτισµών. Κατά συνέπεια, οι νόµοι, οι οικονοµίες και οι κοινωνικές 

µετακινήσεις διαµορφώνουν το διεθνές επίπεδο.130  

Σύµφωνα µε την UNESCO, «η παγκοσµιοποίηση µπορεί να οριστεί ως ένα 

σύνολο οικονοµικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, πολιτικών και πολιτιστικών δοµών 

και διαδικασιών που προκύπτουν από το µεταβαλλόµενο χαρακτήρα της παραγωγής, 

της κατανάλωσης και του εµπορίου των αγαθών και των προτερηµάτων που 

περιλαµβάνουν τη βάση της διεθνούς πολιτικής οικονοµίας».131 

Όπως υποστηρίζει η Αντιγόνη Λυµπεράκη, τρείς είναι οι βασικοί µηχανισµοί 

που έλκουν και δροµολογούν τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης:  

«Ο πρώτος µηχανισµός αναφέρεται στην ταυτότητα των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων…. Ο δεύτερος µηχανισµός επίδρασης στην πραγµατική οικονοµία αφορά 

την πίεση που ασκείται στους µισθούς, αλλά και την απασχόληση. Ο τρίτος είναι ο 

µηχανισµός ελέγχου και καθυπόταξης των εθνικών οικονοµιών.132 

Από τους ορισµούς που ήδη έχουν αναφερθεί για την παγκοσµιοποίηση, 

µπορούµε να επικεντρωθούµε στην έντονα οικονοµική πλευρά της. Ξεκινώντας ως 

όρος για το χαρακτηρισµό της στρατηγικής των πολυεθνικών επιχειρήσεων (και πιο 

συγκεκριµένα πολυεθνικών που έχουν ως βάση τις ΗΠΑ), ο όρος έχει παρουσιάσει 

έντονες αποκλίσεις από την αρχική του µορφή. 

Στους περισσότερους ορισµούς που προορίζονται να εκφράσουν την 

ενοποίηση και έντονη αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονοµιών, αλλά και τη 

δηµιουργία µιας παγκόσµιας αγοράς, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν όχι µόνο βασικό 

στοιχείο της διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης, αλλά και το συνδετικό κρίκο των 

διεθνών αγορών. 

                                                           
130 Global Policy Institute: http://www.globalpolicy.org/globaliz/define/index.htm (15/12/2004). 
131 UNESCO-Globalization: http://www.unesco.org/most/globalisation/Introduction.htm (10/9/2003). 
132 Λυµπεράκη Αντιγόνη, Παγκοσµιοποίηση: Σιδηρά Νοµοτέλεια ή Κυνήγι Μαγισσών, σσ. 128-130. 
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3.1.7 Ιστορικές προσεγγίσεις της παγκοσµιοποίησης  
 

Για το χρονικό προσδιορισµό του φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης 

υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις µε αποτέλεσµα µέχρι και 

σήµερα να µην έχει προσδιοριστεί ένα χρονικό µοντέλο το οποίο να είναι δεκτό από 

την πλειοψηφία των ερευνητών και των ακαδηµαϊκών. 

Η παγκοσµιοποίηση είναι ένας νέος όρος ο οποίος χρησιµοποιείται για να 

περιγράψει µια πολύ παλιά διαδικασία, η οποία ξεκινάει µε την πρώτη 

µεταναστευτική κίνηση των ανθρώπων της Αφρικής προς άλλες περιοχές του 

πλανήτη. Σήµερα η απόσταση µεταξύ ανθρώπων και κρατών έχει υπερνικηθεί, τα 

οποιαδήποτε εµπόδια (νοητά και φυσικά) καταργούνται, µε αποτέλεσµα η ανταλλαγή 

ιδεών και αγαθών να διευκολύνεται.133 

Η αναφορά στο πρώτο στάδιο της µεταναστευτικής µορφής της 

παγκοσµιοποίησης χάνεται στα ιστορικά δρώµενα του πλανήτη, αλλά έρχεται σε 

σύγκρουση µε την πλειοψηφία της διεθνούς βιβλιογραφίας, η οποία και υποστηρίζει 

ότι η αρχική έννοια του όρου, όπως και η πρώτη µορφή της παγκοσµιοποίησης, έχει 

έντονα οικονοµικό χαρακτήρα. 

Η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων, το ελεύθερο εµπόριο και η επικράτηση 

της δύναµης της ελεύθερης αγοράς, τα οποία µέσω του ελεύθερου ανταγωνισµού 

έχουν ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη της οικονοµίας, αποτελούν την κινητήριο 

δύναµη της παγκοσµιοποίησης.134 

Ωστόσο, η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων και το ελεύθερο εµπόριο δεν 

αποτελούν νέα φαινόµενα στην οικονοµική ιστορία. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

κατά τους αρχαίους χρόνους αποτελούν η µεταφορά και πώληση προϊόντων στην 

περιοχή της Μεσογείου από τους Έλληνες και τους Φοίνικες εµπόρους. 

Η Μεγάλη Βρετανία µε το υπερπόντιο εµπόριο της, µέσω της χρήσης του 

εµπορικού ναυτικού στόλου της και της στρατιωτικής δύναµής της, δηµιούργησε την 

περίφηµη Βρετανική Αυτοκρατορία135 κατά τη διάρκεια του 18ου και του 19ου αιώνα, 

η οποία στη συνέχεια κατέρρευσε µετά τη διεξαγωγή των δύο παγκοσµίων πολέµων.  

                                                           
133 Yale University on line-Globalization: http://yaleglobal.yale.edu/about/ (20/12/2005).  
134 Φρίντµαν Λ. Τόµας, Το Lexus και η ελιά – Τι είναι η παγκοσµιοποίηση, σ. 39.  
135 Αποτέλεσµα της Βρετανικής ναυτικής υπεροπλίας και της εµπορικής και οικονοµικής ανάπτυξης 
ήταν η δηµιουργία αποικιοκρατικών ζωνών, µερικές από τις οποίες υπάρχουν µέχρι και σήµερα. Η 
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Ούτε όµως και η ιδέα της ελεύθερης διακίνησης των εµπορευµάτων και 

γενικότερα του υπερπόντιου εµπορίου αποτελεί κάτι νέο· ειδικότερα, δεν αποτελεί 

µοναδικό χαρακτηριστικό του 20ού αιώνα. 

Ακόµα και εάν κατά την διάρκεια του ευρωπαϊκού µερκαντιλισµού τον 17ου 

και 18ου αιώνα το εµπόριο δεν µπορεί να θεωρηθεί παγκόσµιο και ολοκληρωµένο, 

κανένας δεν θα µπορούσε να αρνηθεί το γεγονός ότι το καπιταλιστικό σύστηµα που 

στηριζόταν στον φιλελευθερισµό στις αρχές του 19ου αιώνα, είχε ως αποτέλεσµα την 

δηµιουργία µια παγκόσµιας αγοράς εµπορευµάτων. 136 

Οικονοµικές θεωρίες για την προώθηση της ελεύθερης οικονοµίας και της 

προώθησης του εµπορίου προϋπήρχαν της έννοιας της παγκοσµιοποίησης ως 

οικονοµικού όρου και έννοιας, αλλά και ως οικονοµικής διαδικασίας. 

Ο Άνταµ Σµιθ µε το βιβλίο του Ο Πλούτος των Εθνών προωθούσε την ιδέα 

του ελευθέρου εµπορίου, ως µέσου ενδυνάµωσης της οικονοµίας ενός κράτους.137 

Ο Robert L.Heilbroner αναφέρει ότι «στην πραγµατικότητα "Ο Πλούτος των 

Εθνών" σε ολόκληρο το εύρος του είναι µια σπουδαία ιστορική πραγµατεία που 

εξηγεί πώς δηµιουργήθηκε και πώς λειτουργούσε το σύστηµα της απόλυτης 

ελευθερίας (ή και σύστηµα της φυσικής ελευθερίας), όπως αποκαλούσε ο Σµίθ τον 

εµπορικό καπιταλισµό».138 

Οι Mathew Slaugher και Philip Swagel, καθορίζουν ένα χρονικό 

σχεδιάγραµµα για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της παγκόσµιας οικονοµίας, 

υποστηρίζοντας ότι το παγκόσµιο εµπόριο σε σχέση µε την παραγωγή αναπτύχθηκε 

από τα µέσα του 1800 µέχρι το 1900. Στη συνέχεια ακολούθησε µια καθοδική πορεία 

από το 1913 µέχρι το 1950 λόγω των δύο παγκοσµίων πολέµων και των 

προστατευτικών πολιτικών κατά τη διάρκεια της µεγάλης ύφεσης στη δεκαετία του 

’30, ενώ κατά τη δεκαετία του ’70 οι ροές εµπορίου ως ποσοστό παραγωγής έφθασαν 

πάλι στο ίδιο σηµείο µε αυτό των αρχών του αιώνα. 139  

                                                                                                                                                                      
Μεγάλη Βρετανία µετά από την Ινδία και τον πόλεµο του οπίου µε την Κίνα, κατείχε µέχρι το 1997 το 
Χονγκ Κονγκ. Παράλληλα, µέχρι και σήµερα κατέχει τα νησιά Φώκλαντ, αλλά και το Γιβραλτάρ.  
136 Λαπαβίτσας Κώστας, Η Αναγκαιότητα του Οικονοµικού Ελέγχου, σ. 21. 
137 Smith Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, βλ. και 
http://www.adamsmith.org/smith/won-intro.htm (15/12/2005). 
138 Heilbroner L. Robert, Οι Φιλόσοφοι του Οικονοµικού κόσµου, σ. 75. 
139 Slaugher Mathew, Philip Swagel, Παγκοσµιοποίηση των Εµπορικών Ροών, σ. 160. 
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Η οικονοµική - ιστορική προσέγγιση της παγκοσµιοποίησης, µε την έννοια 

των ενοποιηµένων αγορών και εθνικών οικονοµιών σε παγκόσµιο επίπεδο, αν και 

αποτελεί ίσως χρονικά το τελευταίο αλλά σηµαντικό στάδιο – (µορφή της έννοιας), 

χαρακτηρίζεται και η πιο σηµαντική µορφή του όρου, παρά το γεγονός ότι ιστορικά 

δεν αποτελεί κάτι νέο, ενώ οι απαρχές της ιστορικής - οικονοµικής προσέγγισης 

χάνονται στα βάθη του χρόνου. 

Ο όρος, µε τη σύγχρονη έννοιά του, συνοδεύεται από δύο βασικά 

χαρακτηριστικά επίθετα: «καπιταλιστική» και «φιλελεύθερη» παγκοσµιοποίηση. Οι 

δύο αυτοί όροι που χαρακτηρίζουν και συνοδεύουν την έννοια της παγκοσµιοποίησης 

αποτελούν δύο καθαρά οικονοµικούς όρους, οι οποίοι αναφέρονται στον τρόπο 

παραγωγής και λειτουργίας του οικονοµικού συστήµατος παραγωγής. 

Ο φιλελευθερισµός, στην αρχή της θεσµικής του διάστασης και ως σύστηµα 

οργάνωσης της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής ζωής, ανάγεται στην εποχή 

του ∆ιαφωτισµού κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Οι βασικοί άξονες της 

φιλελεύθερης ιδεολογίας κατά βάση διαµορφώνονται µε το έργο των φυσιοκρατών µε 

τους Quesnay (οικονοµική ελευθερία), Voltaire (θρησκευτική ελευθερία), 

Montesquieu, Rousseau, όπως επίσης και τους John Locke και Adam Smith.140 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και η σύγχρονη θεωρία του φιλελευθερισµού 

(οικονοµικού, κοινωνιολογικού και πολιτικού) στηρίζονται στην άρνηση να 

περιορίσουν την ουσία του και τα όριά του στο πλαίσιο ενός συστήµατος «που 

οργανώνεται και λειτουργεί προκειµένου να µπορέσει να εγγυηθεί τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα των µελών του κοινωνικού συνόλου, πάνω στα οποία ασκείται η κρατική 

εξουσία».141  

Ο φιλελευθερισµός ως οικονοµικό σύστηµα, είναι αποτέλεσµα µιας εξέλιξης 

και πορείας η οποία διήρκησε σχεδόν µισό αιώνα (1944-1994), ενώ επεκτάθηκε και 

ενσωµατώθηκε στους διεθνείς (οικονοµικούς) θεσµούς µετά το τέλος του 

Β΄παγκοσµίου πολέµου και ολοκληρώθηκε µόλις πρόσφατα µετά το τέλος του 

ψυχρού πολέµου και την κατάρευση του διπολικού συστήµατος.142 

                                                           
140 Παυλόπουλος Προκόπης, Φιλελευθερισµός, Κράτος ∆ικαίου και Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα, σσ. 130-
131. 
141 Παυλόπουλος Προκόπης, ό.π., σ. 137. 
142 Σκόρδας H. Αχιλλέας, Φιλελευθερισµός και ∆ιεθνές Οικονοµικό ∆ίκαιο, σ. 259. 
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Η Unesco για την ιστορική προσέγγιση της παγκοσµιοποίησης υποστηρίζει 

ότι «η παγκοσµιοποίηση µπορεί να θεωρηθεί ως το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας για τη 

δηµιουργία µιας παγκόσµιας αγοράς. Ο όρος δεν είναι συνώνυµος µε τη διεθνοποίηση 

(internationalisation) και τη δια-διεθνοποίηση (Trans-nationalisation) του κεφαλαίου, 

οι οποίες ως έννοιες εµφανίστηκαν τον 16ο και 17ο αιώνα».143 

Ο Paul Krugman τονίζει το γεγονός ότι η οικονοµία πριν από τον Α΄ 

παγκόσµιο πόλεµο δεν χαρακτηριζόταν από το ελεύθερο εµπόριο, ενώ οι δύο 

µεγαλύτερες οικονοµίες, των ΗΠΑ και της Γερµανίας, ήταν προστατευτικές. Έτσι, 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η µεγαλύτερη προσέγγιση προς ένα καθεστώς 

πλήρους φιλελευθεροποίησης του εµπορίου δεν επιτεύχθηκε παρά µόνο πρόσφατα.144 

Βασικό στοιχείο της επικράτησης του φιλελευθερισµού ως βασικού 

οικονοµικού συστήµατος στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις αποτελεί η επικράτηση 

των ΗΠΑ ως κύριας οικονοµικής δύναµης και αδιαµφισβήτητης πολιτικής – 

στρατιωτικής δύναµης µετά το τέλος του ψυχρού πολέµου και την κατάρρευση του 

υπαρκτού σοσιαλισµού. Οι ΗΠΑ, µετά το τέλος κάθε παγκοσµίου πολέµου, 

προσπάθησαν και εν µέρει κατάφεραν να ελέγξουν τις διεθνείς οικονοµικές και 

πολιτικές εξελίξεις (τουλάχιστον όσον αφορά τα κράτη της ∆ύσης και τις ζώνες 

επιρροής αυτών) µε τη δηµιουργία των διεθνών οργανισµών (οικονοµικής και 

πολιτικής φύσεως). 

Συµπερασµατικά, το βασικό πρόβληµα για την ιστορική προσέγγιση του 

φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης, στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και στην 

ακαδηµαϊκή κοινότητα που ασχολείται µε τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης, 

έγκειται στο γεγονός ότι η παγκοσµιοποίηση ως διαδικασία αποτελεί ένα 

πολυδιάστατο ακαδηµαϊκό πεδίο, µε πολλαπλά «πρόσωπα» και πεδία εφαρµογών. Το 

γεγονός των πολλαπλών διαστάσεων και του πλουραλισµού της παγκοσµιοποίησης 

έγκειται στο γεγονός ότι οι επιπτώσεις και οι εφαρµογές της αφορούν πολλαπλά 

επιστηµονικά και ακαδηµαϊκά πεδία, έχοντας ως άµεσο αποτέλεσµα τις πολλαπλές 

µορφές παγκοσµιοποίησης: οικονοµική, πολιτική, κοινωνική, περιβαλλοντική, 

πολιτιστική, στρατιωτική, τεχνολογική, θεσµική. Κάθε µία από τις προαναφερθείσες 

µορφές προσδιορίζεται και ιστορικά εµφανίζεται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 

                                                           
143 http://www.unesco.org/most/globalisation/Introduction.htm (10/9/2003).  
144 Krugman Paul, Παγκοσµιοποίηση των Εµπορικών Ροών, στο Πελαγίδης Κ. Θεόδωρος (επιµ.), 
Κατανοώντας την Παγκοσµιοποίηση, σ. 98. 
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και αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον προβληµατισµό των ερευνητών και των 

ακαδηµαϊκών για τον ακριβή προσδιορισµό της εµφάνισης και της έναρξης του 

φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης. 

Μπορούµε να αναλύσουµε τον ορισµό και τη διαδικασία της 

παγκοσµιοποίησης, χωρίς να υπάρχει η σχετική ακρίβεια, µε δύο βασικούς τρόπους - 

προσεγγίσεις: 

1. Μια πρώτη προσέγγιση και ένας πρακτικότερος τρόπος µε τον οποίο θα 

µπορούσε να καθοριστεί ιστορικά η παγκοσµιοποίηση, θα ήταν να αναλυθεί 

ξεχωριστά ως προς τις εφαρµογές, τις εκφάνσεις και τα επιστηµονικά της 

πεδία. Η προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζεται από την υποκειµενικότητα του 

ερευνητή, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο σχετίζει, αναλύει και ερµηνεύει τα 

ιστορικά γεγονότα, µε βάση το επιστηµονικό του υπόβαθρο και τους στόχους 

του.145  

2. Μια δεύτερη ορθολογική προσέγγιση για την ερµηνεία αλλά και για µια 

ιστορική αναδροµή στην παγκοσµιοποίηση, θα µπορούσε να γίνει βάσει της 

εµφάνισης των βασικών δυνάµεων (driving forces) που προωθούν την 

παγκοσµιοποίηση, όπως οι διεθνείς οργανισµοί (οικονοµικοί και πολιτικοί), η 

χρήση των νέων τεχνολογιών και η επικράτηση των διεθνών οικονοµικών 

τάσεων και οικονοµικών θεωριών, µε βάση ιστορικά, πολιτικά και οικονοµικά 

γεγονότα.146 

Με βάση τη δεύτερη προσέγγιση και τα ανάλογα κριτήρια, αναλύεται το 

φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης, για το λόγο ότι τα κριτήρια της πρώτης και 

γενικότερης ιστορικής προσέγγισης της παγκοσµιοποίησης παραµένουν καθαρά 

υποκειµενικά για κάθε ερευνητή.  

Η λειτουργία των διεθνών οργανισµών αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία 

για τη δηµιουργία και λειτουργία του όρου και της έννοιας της παγκοσµιοποίησης. 

                                                           
145 Η παγκοσµιοποίηση µπορεί να αναλυθεί διαφορετικά από τον οικονοµολόγο, τον πολιτικό 
επιστήµονα, τον νοµικό, τον κοινωνιολόγο, τον περιβαλλοντολόγο, τον στρατιωτικό αναλυτή, ως ένα 
υποσύνολο αλληλεπιδράσεων που στην ουσία έχουν το ίδιο αποτέλεσµα (την ίδια την 
παγκοσµιοποίηση) αλλά αντιµετωπίζοντας τις διάφορες µορφές της που καθορίζονται σε βάθος χρόνου 
ως ένας κύβος µε πολλαπλές πλευρές. 
146 Οι διεθνείς οικονοµικές τάσεις που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης, είναι η 
ελεύθερη αγορά και ο φιλελευθερισµός της οικονοµίας που επικράτησαν στις διεθνείς οικονοµικές και 
πολιτικές σχέσεις µετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού, τη διάσπαση της ΕΣΣ∆, το τέλος 
του ψυχρού πολέµου και την επικράτηση των ΗΠΑ ως της µοναδικής οικονοµικής, πολιτικής και 
στρατιωτικής υπερδύναµης. 
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3.1.8 Η δηµιουργία των διεθνών οικονοµικών οργανισµών 
3.1.8.1 Μετά το τέλος του Α΄ παγκοσµίου πολέµου 

 

Ιστορικά, τα παραπάνω στοιχεία ενισχύονται µε την προσπάθεια των ΗΠΑ 

και των συµµάχων τους µετά τη λήξη του Α΄ παγκοσµίου πολέµου, όταν έθεσαν ως 

πρώτη προτεραιότητα την καθιέρωση της ειρήνης σε όλο τον κόσµο (µε τη 

δηµιουργία της Κοινωνίας των Εθνών), ενώ παράλληλα µε τα δεκατέσσερα σηµεία 

του προέδρου Wilson προώθησαν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και το ελεύθερο εµπόριο 

ανάµεσα στα ελεύθερα πλέον κράτη.147 

Έτσι λοιπόν, µπορεί να υποστηριχθεί το γεγονός (µε βάση την ανάλυση - 

προσέγγιση για τις κύριες δυνάµεις προώθησης και επέκτασης της 

παγκοσµιοποίησης, δηλαδή τους διεθνείς οργανισµούς και τις νέες τεχνολογίες) ότι 

ιστορικά ξεκινά µε τη λήξη του Α΄ παγκοσµίου πολέµου και τη δηµιουργία από τις 

νικήτριες ΗΠΑ και τις συµµαχικές τους χώρες ενός διεθνούς οργανισµού148, αυτού 

της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ) που είχε ως κύριο σκοπό τη διεθνή ειρήνη και τη 

διεθνή ανάπτυξη των κρατών. Η Κοινωνία των Εθνών, µε κύριο πρωτεργάτη της και 

εµπνευστή της τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Wilson, προωθούσε ακόµα την ειρηνική 

επίλυση των διεθνών διαφορών. Η ιδέα αυτή της διεθνούς κοινωνίας µε σκοπό την 

αποτροπή των πολέµων προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ παγκοσµίου πολέµου 

από οµάδες πίεσης µε επίκεντρο τη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ, κύριο αίτηµα των 

οποίων αποτελούσε η ίδρυση µιας Κοινωνίας των Εθνών (League of Nations).149 

Το τελικό κείµενο για την ίδρυση και τη λειτουργία της ΚτΕ βασίστηκε σε 

σχέδιο των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας. Στο νέο αυτόν διεθνή οργανισµό θα 

συµµετείχαν ως ιδρυτικά µέλη οι 32 νικήτριες χώρες που είχαν συνυπογράψει τις 

                                                           
147 O πρόεδρος των ΗΠΑ Wilson στο λόγο του προς το Κογκρέσο κωδικοποίησε τις απόψεις του για τη 
µεταπολεµική διευθέτηση στα περίφηµα δεκατέσσερα σηµεία: ανοιχτή διπλωµατία, απόλυτη ελευθερία 
της ναυσιπλοΐας, προώθηση του ελεύθερου εµπορίου, εγγυήσεις για τη µείωση των εξοπλισµών, 
αµερόληπτη ρύθµιση των αποικιακών λαών. Τα υπόλοιπα οκτώ αφορούσαν εδαφικές και πολιτικές 
µεταβολές στην Ευρώπη και την Εγγύς Ανατολή. Με το 14ο σηµείο ζητούσε τη σύσταση ενός διεθνούς 
οργανισµού που θα παρείχε αµοιβαίες εγγυήσεις πολιτικής και εδαφικής ανεξαρτησίας για όλα τα 
µικρά η µεγάλα ελεύθερα κράτη. Βλ. Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, σ.75.  
148 Οι διεθνείς οργανισµοί όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), η Παγκόσµια Τράπεζα (World 
Bank), ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ) και άλλοι µη κυβερνητικοί οργανισµοί (ΜΚΟ-
NGO) αποτελούν βασικά στοιχεία και θεµέλιους λίθους της παγκόσµιας ανάπτυξης των κρατών και 
του διεθνούς εµπορίου. 
149 Στεφανίδης Γιάννης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, σ. 103.  
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συνθήκες ειρήνης καθώς και 13 ουδέτερες χώρες. Νέες χώρες θα µπορούσαν να 

γίνουν δεκτές µε πλειοψηφία δύο τρίτων (άρθρο 1 της ιδρυτικής συνθήκης).150 

Βασικός σκοπός της Κοινωνίας των Εθνών και το όραµα του Wilson ήταν µια 

ισχυρή σύνδεση των εθνών, µε στόχο τη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας, της 

εδαφικής και πολιτικής ανεξαρτησίας και την ελευθερία πρόσβασης στους 

ωκεανούς.151 

Αν και η Κοινωνία των Εθνών αποτελούσε µια σηµαντική προσπάθεια σε 

διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα των τότε συµµαχικών δυνάµεων, η οποία είχε ως κύριο 

σκοπό την εδραίωση της ειρήνης σε όλο τον κόσµο και που κατέρρευσε µε την 

έναρξη του Β΄ παγκοσµίου πολέµου,152 ωστόσο αποτέλεσε µια πρώτη µορφή 

διεθνούς οικονοµικού οργανισµού που προσπάθησε να προωθήσει όχι µόνο την 

ειρήνη αλλά και το διεθνές εµπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές. 

Το τέλος του Β΄ παγκοσµίου πολέµου βρήκε µια Ευρώπη κατεστραµµένη 

οικονοµικά και πολιτικά µε πάνω από 20 εκατοµµύρια νεκρούς και µια Μεγάλη 

Βρετανία οικονοµικά αδύναµη, ενώ µέχρι τότε ήταν η ηγέτιδα χώρα στο υπερπόντιο 

εµπόριο µε την κοινοπολιτεία της.153 

Οι ΗΠΑ, που µέχρι τότε δεν είχαν γνωρίσει πόλεµο µέσα στο έδαφός τους 

παρά µόνο τον εµφύλιο πόλεµο154 αναδείχτηκαν παγκόσµια οικονοµική δύναµη 

στηριζόµενη στην αναπτυγµένη βιοµηχανία τους και στο διεθνές εµπόριο. 

Στην αναπτυξιακή αυτή πορεία σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισαν και οι διεθνείς 

οικονοµικοί οργανισµοί που µεταπολεµικά άρχισαν να εµφανίζονται έχοντας ως 

κύριο σκοπό τη διεθνή οικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη. 

                                                           
150 Στεφανίδης Γιάννης, ό.π., σ. 104. 
151 Kissinger Henri, ∆ιπλωµατία, σ. 251. 
152 Η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) διαλύθηκε και αντικαταστάθηκε από τα Ηνωµένα Έθνη λόγω της 
αποτυχίας της να επιβάλει την παγκόσµια ειρήνη και να αποτρέψει πολέµους. 
153 Η µέχρι τότε οικονοµική και στρατιωτική δύναµη της Μεγάλης Βρετανίας είχε δηµιουργήσει την 
Pax Britannica η οποία συνεχίστηκε µε την οικονoµική και στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ µε την 
Pax Americana. 
154 Μεταξύ Νοτίων και Βορείων. 
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3.1.8.2 Μετά το τέλος του Β΄ παγκόσµιου πολέµου 
 

Το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου βρήκε την Ευρώπη οικονοµικά και 

πολιτικά κατεστραµµένη, τη Γερµανία ηττηµένη και τις ΗΠΑ σε θέση οικονοµικής 

και πολιτικής ισχύος σε διεθνές επίπεδο. Το κύριο συµπέρασµα από την εµπειρία των 

µεσοπολεµικών δεκαετιών, ήταν ότι οι τύχες των κρατών του κόσµου και η 

παγκόσµια οικονοµία δεν µπορούσαν να αφεθούν σε συστήµατα βασισµένα στην 

ελεύθερη αγορά και στον ανταγωνισµό.155 

Στο συνέδριο του Bretton Woods που έγινε στην οµώνυµη πόλη της πολιτείας 

του New Hampshire των ΗΠΑ το 1944,156 λίγο µετά το τέλος του Β΄ παγκοσµίου 

πολέµου, οι αντιπρόσωποι 44 κρατών-µελών των Ηνωµένων Εθνών έθεσαν τα 

θεµέλια ενός νέου νοµισµατικού συστήµατος, της σταθερής ισοτιµίας που 

εξασφαλίζει αµετάβλητη τιµή συναλλάγµατος.157 Καρπός του συνεδρίου ήταν η 

υπογραφή των άρθρων συµφωνίας του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου που 

προέβλεπε σταθερές ισοτιµίες έναντι του αµερικανικού δολαρίου και αµετάβλητη 

τιµή του χρυσού σε δολάρια (35 δολάρια η ουγκιά).158 

Οι σχετικές συµφωνίες για την ίδρυση της Παγκόσµιας Τράπεζας και του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου έφεραν έντονα την αµερικανική σφραγίδα, ενώ οι 

ΗΠΑ παράλληλα κατάφεραν και εξασφάλισαν την κατάργηση του συστήµατος 

προτιµήσεων που ίσχυε για τις χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, ανοίγοντας 

έτσι το δρόµο για την επέκταση του δικού τους εµπορίου και της οικονοµικής τους 

υπεροχής.159 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (International Monetary Fund)160 αποτελεί 

έναν διεθνή εξειδικευµένο οικονοµικό οργανισµό του ΟΗΕ που ιδρύθηκε το 1944 µε 

κύρια αποστολή του τη διαχείριση του µεταπολεµικού διεθνούς συστήµατος, τη 

διασφάλιση και την τήρηση της πειθαρχίας από τα µέλη του κατά την άσκηση της 

                                                           
155 Crotty James, Ο Νεοφιλελευθερισµός δεν είναι οικονοµικό πεπρωµένο, σ. 55. 
156 Η κατάρρευση του νοµισµατικού συστήµατος του Bretton Woods έγινε στις 15 Αυγούστου 1971 µε 
την αναγγελία του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον για την κατάργηση της µετατρεψιµότητας 
δολαρίων σε χρυσό και την επαναφορά του συστήµατος κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 
Βλ. και Ρουµελιώτης Β. Παναγιώτης, Παγκόσµια ∆ιακυβέρνηση ή Ηγεµονική Παγκοσµιοποίηση, σ. 75. 
157 Πουρναράκης Ε., ∆ιεθνής Οικονοµική, σ.227. 
158 Krugman R. Paul, Maurice Obstfeld, ∆ιεθνής Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική, τόµος Β΄, σ. 241. 
159 Γιάννης ∆. Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, σ. 207.  
160 ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, http://www.imf.org (20/12/05).  
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νοµισµατικής τους πολιτικής, καθώς και τη χρηµατοδότηση των µελών του, τα οποία 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο ισοζύγιο πληρωµών τους.161 

Από την ίδια διάσκεψη προήλθε και ένας δεύτερος θεσµός, η Παγκόσµια 

Τράπεζα (World Bank), η οποία είχε ως σκοπό την ανάπτυξη των οικονοµιών των 

κρατών που είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέµου. 

Το 1947 δηµιουργήθηκε η Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου (General 

Agreement on Tariffs and Trade - GATT162), µε σκοπό την από κοινού µείωση των 

εµποδίων στη διεξαγωγή του διεθνούς εµπορίου. Η GATT αντικαταστάθηκε το 1995 

από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου του οποίου οι δραστηριότητες είναι ίδιες µε 

αυτές του ∆ΝΤ. 

Η ανεπάρκεια της GATT στο χειρισµό θεµάτων και αρχών του εµπορίου και 

ειδικότερα των αγροτικών προϊόντων, αλλά και παρεµβατικών προστατευτικών 

πολιτικών όπως το ντάµπιγκ και οι επιδοτήσεις είχε ως αποτέλεσµα το Γύρο της 

Ουρουγουάης163 και τη δηµιουργία του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) 

ως επίσηµου διεθνούς οργανισµού.164 

H δηµιουργία των παραπάνω διεθνών οργανισµών µε οικονοµικό ηγέτη τις 

ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των συναλλαγών και την άνθηση του 

παγκόσµιου εµπορίου. 

Η εδραίωση των ΗΠΑ ως βασικής οικονοµικής δύναµης στο διεθνές 

προσκήνιο αναγνωρίστηκε µε την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισµού και τον 

κατακερµατισµό της ΕΣΣ∆. 

Μέσα από τους διεθνείς οικονοµικούς οργανισµούς οι ΗΠΑ κατάφεραν να 

δηµιουργήσουν ένα ισχυρό δίκτυο οικονοµικής συνεργασίας και εµπορίου µε τα 

κράτη-συµµάχους τους και να δηµιουργήσουν νέες αγορές για την προώθηση των 

προϊόντων τους. Παράλληλα, µέσα από τους διεθνείς οργανισµούς µπόρεσαν και 

προώθησαν τόσο τις πολιτικές τους (Ηνωµένα Έθνη) και οικονοµικές πεποιθήσεις 

(∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, Παγκόσµια Τράπεζα, Παγκόσµιος Οργανισµός 

Εµπορίου), το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο και πολύ περισσότερο την εδραίωση του 
                                                           
161 Χριστοδουλίδης Θεόδωρος, ∆ηµήτρης Μπουραντώνης, Ο ΟΗΕ στο κατώφλι της 
µεταψυχροπολεµικής εποχής, σ. 431.  
162 Βλ. http://www.wto.org/english/tratop_e/gatt_e/gatt_e.htm (20/12/05) 
163 Ο Γύρος της Ουρουγουάης είναι γύρος διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µελών του ΠΟΕ, ο ποίος 
διήρκησε από το 1986 ως το 1993. Ο τρέχων γύρος είναι ο Γύρος της Ντόχα (πόλη του Κατάρ). 
164 Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ), http://www.wto.org (20/12/05).  
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φιλελευθερισµού ως βασικού συστήµατος λειτουργίας του διεθνούς εµπορίου και των 

διεθνών οικονοµικών σχέσεων µε σκοπό την οικονοµική τους επικράτηση και την 

προώθηση της παγκοσµιοποίησης.  

Για τον κοσµήτορα της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του ΜΙΤ Lester 

Thurow «Το ∆ΝΤ σχεδιάστηκε για να αντιµετωπίσει προσωρινά προβλήµατα του 

ισοζυγίου πληρωµών µεταξύ πλουσίων βιοµηχανικών χωρών. Η Παγκόσµια Τράπεζα 

σχεδιάστηκε για να χρηµατοδοτεί βασικά σχέδια υποδοµής σε αναπτυσσόµενες χώρες. 

Τα Ηνωµένα Έθνη σχεδιάστηκαν για να σταµατούν παγκόσµιους πολέµους. Και ο ΠΟΕ 

σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει το ελεύθερο εµπόριο µεταξύ των εθνών».165 

Το αποτέλεσµα της δηµιουργίας και λειτουργίας των  διεθνών οικονοµικών 

οργανισµών µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου (GATT - ∆ΝΤ – ΟΟΣΑ) 

ήταν η απελευθέρωση του εµπορίου και η  επέκταση των επενδύσεων, στόχοι για 

τους οποίους είχαν ακριβώς δηµιουργηθεί αυτοί οι διεθνείς θεσµοί.166  

Οι διεθνείς αυτοί οικονοµικοί οργανισµοί οι οποίοι ήταν δηµιούργηµα της 

αµερικανικής πολιτικής, δηµιούργησαν µετά το 1945 ένα ανοικτό οικονοµικό 

σύστηµα, που µε την παράλληλη χρήση των νέων τεχνολογιών αποτέλεσαν τη βάση 

για την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας. 167 

Ο Joseph E. Stiglitz υποστηρίζει επίσης ότι οι τρεις κυριότεροι οργανισµοί οι 

οποίοι διαχειρίζονται την παγκοσµιοποίηση είναι η Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, αλλά συµπληρώνει 

ότι «υπάρχει ένα πλήθος άλλων θεσµών που παίζουν κάποιο ρόλο στο διεθνές 

οικονοµικό σύστηµα – ένας αριθµός περιφερειακών τραπεζών, µικρότερων και 

νεότερων αδελφών της Παγκόσµιας Τράπεζας, καθώς και ένας µεγάλος αριθµός 

οργανισµών των Ηνωµένων Εθνών, όπως το Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Ηνωµένων 

Εθνών (ΠΑΗΕ) ή η ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την 

Ανάπτυξη.168 

Οι διεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί, προκειµένου να καθορίσουν ένα πλαίσιο 

για την οµαλοποίηση των εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων ανάµεσα στα κράτη, 

προωθούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τα κράτη και τις επιχειρήσεις, µε 

                                                           
165 Thurow Lester, Η Πυραµίδα του Πλούτου, σ. 33. 
166 Soete Luc, Νέα Οικονοµία και Παγκοσµιοποίηση, σ. 70. 
167 Nye S. Joseph, Το Παράδοξο της Αµερικανικής ∆ύναµης, σ. 185. 
168 Stiglitz E. Joseph, Η Μεγάλη Αυταπάτη, σ. 55. 
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σκοπό τη µείωση του κόστους επικοινωνίας και την ανάπτυξη των κρατών, αλλά και 

την καλύτερη διαχείριση των πολυπληθών οικονοµικών πληροφοριών ανάµεσα στα 

εµπορικά οικονοµικά κέντρα και τις χρηµαταγορές. 

3.1.9 ∆ιεθνείς οργανισµοί και µεταφορά τεχνολογίας 
 

Όπως είναι γνωστό, οι βασικότεροι διεθνείς οργανισµοί δηµιουργήθηκαν µετά 

το τέλος του Β΄ παγκοσµίου πολέµου µε σκοπό την εδραίωση της ειρήνης, τη 

διαχείριση της παγκόσµιας οικονοµίας και την αποτροπή διεθνών οικονοµικών 

κρίσεων. Σήµερα, οι οργανισµοί αυτοί έχουν και άλλες αρµοδιότητες µε σκοπό την 

ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας και των οικονοµικών συναλλαγών. 

Ένας βασικός ρόλος πλέον των διεθνών οργανισµών µε στόχο την οικονοµική 

ανάπτυξη, την καταπολέµηση της φτώχειας και την κοινωνική ανασυγκρότηση των 

κρατών, στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας, είναι η δηµιουργία ειδικών 

οργανισµών και συνεργασιών σε παγκόσµιο επίπεδο για την υιοθέτηση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και τη χρήση του διαδικτύου. 

Το Συµβούλιο Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων (Economic and 

Social Council) των Ηνωµένων Εθνών, µετά από παρακίνηση του Γενικού 

Γραµµατέα Κόφι Ανάν το Μάρτιο του 2001, λειτούργησε το United Nations 

Information and Communication Technologies Task Force.  

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως κύριο σκοπό τη µείωση του παγκόσµιου 

ψηφιακού χάσµατος, την προώθηση των ψηφιακών ευκαιριών (foster digital 

opportunity) και τη χρήση των νέων τεχνολογιών µε σκοπό την ανάπτυξη για όλα τα 

κράτη στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η πρωτοβουλία αυτή 

υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις όλων των κρατών-µελών των Ηνωµένων 

Eθνών.169 

Το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ (World Economic Forum), ένας µη 

κυβερνητικός οργανισµός στα πλαίσια της παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας και 

οικονοµικής ανάπτυξης, ο οποίος εκπροσωπεί τις 1.000 µεγαλύτερες εταιρείες σε όλο 

                                                           
169 UN-ICT-Task Force: http://www.unicttaskforce.org/, (24/1/2005). 
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τον κόσµο από 100 διαφορετικά κράτη και δηµιουργήθηκε το 1970 στην Ελβετία, 

έχει συντάξει το Global Information Technology Report.170 

Η έκθεση αναφέρεται σε 102 οικονοµίες και στη µελέτη για τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών από τις κυβερνήσεις, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, δίνοντας 

ιδιαίτερη έµφαση στην ενηµέρωση για την ενσωµάτωση, τη λειτουργικότητα και τη 

σπουδαιότητα που έχουν οι νέες τεχνολογίες για την οικονοµική ανάπτυξη και την 

εξέλιξη. 

Ένας άλλος διεθνής κυβερνητικός οργανισµός, ο Οργανισµός για την 

Οικονοµική Συνεργασία και την Ανάπτυξη - ΟΟΣΑ171 (Organisation for Economic 

Co-operation and Development - OECD) έχει αναπτύξει έναν σηµαντικό αριθµό από 

ερευνητικές οµάδες και ενέργειες µε σκοπό την ενηµέρωση για τον τρόπο 

ενσωµάτωσης και τη σηµασία της χρήσης των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) για την 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών-µελών του, µε τις κατάλληλες 

οικονοµικές πολιτικές, στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της 

ψηφιακής οικονοµίας. 

Η Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank), µε πρωτοβουλία του τότε προέδρου της 

James Wolfensohn και σε συνεργασία µε τα Ηνωµένα Έθνη δηµιούργησαν τον Ιούλιο 

του 2001 το Development Gateway, έναν µη κυβερνητικό οργανισµό.  

Το Development Gateway έχει ως κύριο σκοπό να µεταφέρει και να 

αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες ως µέσο για : 

 Να αυξήσει τη διάδοση πληροφοριών 

 Να διαδώσει αποτελεσµατικότερα τον τρόπο και τις διαδικασίες 

ανάπτυξης 

 Να βελτιώσει το δηµόσιο τοµέα και να αυξήσει το κλίµα διαφάνειας 

 Να θεµελιώσει βασικούς τρόπους για να ενδυναµώσει τις τοπικές 

κοινότητες.172 

Σε συνεργασία µε τα Ηνωµένα Έθνη λειτουργεί µε έδρα τη Γενεύη της 

Ελβετίας ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication 
                                                           
170World Economic Forum: 
http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Global+Competitiveness+Programme%5CGloba
l+Information+Technology+Report, (21/1/2005). 
171 ΟECD:http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37409_1_1_1_1_37409,00.html, (24/12/2005). 
172 Development Gateway, http://home.developmentgateway.org/aboutus, (24/1/05). 
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Union),173 µε στόχο το συντονισµό των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων πάνω σε 

θέµατα δικτύων επικοινωνιών και υπηρεσιών.  

3.1.10 Πολυεθνικές επιχειρήσεις και µεταφορά τεχνολογίας 
 

Με τη διεύρυνση της δράσης των πολυεθνικών κατά τη δεκαετία του ’80 και 

παράλληλα µε τη δηµιουργία και λειτουργία των διεθνών οικονοµικών οργανισµών 

µετά το τέλος του Β΄ παγκοσµίου πολέµου, οι οικονοµικές ροές και το εµπόριο 

άρχισαν να αποκτούν µια δυναµική αύξησης, αντίστοιχη µε τα µεγέθη που είχαν κατά 

τη διάρκεια του µεσοπολέµου. 

Αν και σε περίοδο ειρήνης το διεθνές εµπόριο και οι χρηµαταγορές 

αναπτύσσονται και οι οικονοµικές συναλλαγές µεταξύ κρατών αυξάνονται, η 

διαδικασία της παγκοσµιοποίησης δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι είχε ακόµα 

ολοκληρωθεί. Η έννοια της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης ολοκληρώνεται µε την 

έλευση, ενσωµάτωση και χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και της χρήσης του διαδικτύου στο διεθνές µέχρι τότε 

οικονοµικό σύστηµα παράλληλα µε την εξάπλωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

Σηµαντική πολιτική εξέλιξη που συνδέθηκε µε την έλευση και εφαρµογή των 

νέων τεχνολογιών αποτελεί το τέλος του ψυχρού πολέµου και η διάλυση της µέχρι 

τότε στρατιωτικά αντίπαλης δύναµης των ΗΠΑ, της ΕΣΣ∆. Το τέλος του ψυχρού 

πολέµου σηµατοδότησε µια νέα γεωπολιτική κατάσταση και διαµόρφωσε ένα 

παγκόσµιο πολιτικό σκηνικό µε αδιαµφισβήτητο ηγέτη τις ΗΠΑ σε οικονοµικό, 

πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. 

Το διεθνές σύστηµα µετατράπηκε από διπολικό σε µονο-πολυπολικό και 

αποτελούνταν από τις ΗΠΑ από τη µια πλευρά και τις αναδυόµενες στρατιωτικά και 

οικονοµικά δυνάµεις από την άλλη: την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα, την Ιαπωνία. 

Το νέο διεθνές σκηνικό στην οικονοµική και πολιτική σκακιέρα έδωσε τη 

δυνατότητα στις ΗΠΑ να χρησιµοποιήσουν την οικονοµική τους δύναµη όχι πλέον 

για να χρηµατοδοτήσουν κούρσα εξοπλισµών και τα συµµαχικά τους κράτη για 

περιφερειακές συγκρούσεις ενάντια στην ΕΣΣ∆, αλλά να δηµιουργήσουν νέες αγορές 

προϊόντων και να ελέγξουν πλέον τη ροή του παγκόσµιου εµπορίου. 

                                                           
173 International Telecommunication Union, http://www.itu.int/home/index.html (24/1/05).  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  78 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

Η Νέα Τάξη των Πραγµάτων (New World Order) από τον πρόεδρο των ΗΠΑ 

Τζορτζ Μπους (οικονοµικής και στρατιωτικής) µε κύριο σκοπό την παγκόσµια 

επικράτηση των ΗΠΑ, αρχίζει µε τον πρώτο Πόλεµο του Κόλπου εναντίον του Ιράκ. 

Παράλληλα, µέσω των πολυεθνικών εταιρειών που κατά την πλειοψηφία τους 

σε διεθνές επίπεδο προέρχονταν από τις ΗΠΑ, ξεκινάει µια νέα µορφή παγκόσµιας 

αγοράς, αφού οι πολυεθνικές είναι αυτές οι οποίες κάνουν νέες επενδύσεις σε χώρες 

µε φτηνά εργατικά χέρια.  

Οι πολυεθνικές εταιρείες αναπτύχθηκαν κατά τη δεκαετία του ’70, περίοδο 

κατά την οποία µειωνόταν ο προστατευτισµός των κρατών, ενώ παράλληλα και οι 

ΗΠΑ εγκατέλειψαν το χρυσό κανόνα, µε «αποτέλεσµα τη φιλελευθεροποίηση των 

συναλλαγµατικών ελέγχων σε µερικές χώρες και αργότερα σε πολλές άλλες».174 

Αν και οι πολυεθνικές άρχισαν να αναπτύσσονται και να εξαπλώνονται πριν 

το τέλος του ψυχρού πολέµου και η επέκτασή τους αυτή συνδέθηκε µε τον όρο της 

παγκοσµιοποίησης, η εξάπλωσή τους αυξήθηκε κατακόρυφα κατά τη δεκαετία του 

’90 λόγω του νέου πολιτικού σκηνικού. 

Η εξάπλωση των πολυεθνικών εταιρειών στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης 

και του άκρατου οικονοµικού ανταγωνισµού έχει ως αποτέλεσµα τη συνεχή 

προσπάθεια κρατών και επιχειρήσεων µε στόχο τους να εξασφαλίσουν καλύτερους 

και ανταγωνιστικότερους όρους και να καταστήσουν την παραγωγή τους 

αποτελεσµατική και κερδοφόρα σε παγκόσµιο επίπεδο.175  

Τα κράτη πλέον διαµορφώνουν τις κατάλληλες εκείνες οικονοµικές και 

φορολογικές πολιτικές µε σκοπό την προσέλκυση των πολυεθνικών επιχειρήσεων και 

στόχο την εισαγωγή κεφαλαίων και επενδύσεων, καθώς και τη δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας για τους πολίτες τους. 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, παράλληλα µε τις επενδύσεις σε 

αναπτυσσόµενες αγορές, δηµιουργούν όχι µόνο θέσεις εργασίας αλλά είναι και 

υπεύθυνες για τη µεταφορά τεχνογνωσίας. 

Σύµφωνα µε τον Lester Thurow «οι χώρες που προσφέρουν στις εταιρείες 

(πολυεθνικές) το χαµηλότερο κόστος για να πετύχουν την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία, 

θα είναι οι χώρες οι οποίες επενδύουν περισσότερο στην έρευνα - ανάπτυξη, την 

                                                           
174 Kennedy Paul, Προετοιµασία για τον 21ο Aιώνα, σ. 120. 
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παιδεία και τις υποδοµές (συστήµατα επικοινωνιών) που είναι αναγκαίες για την 

εκµετάλλευση ηγετικών θέσεων». 176 

Έτσι, οι γνώσεις χρήσης και λειτουργίας των προηγµένων πληροφοριακών και 

επικοινωνιακών συστηµάτων περνούσαν από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στους 

ιθαγενείς εργαζόµενους και τα στελέχη. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, παράλληλα µε 

την τεχνογνωσία στους εργαζοµένους, δηµιουργούσαν και νέο σύστηµα εργασίας 

στην εγχώρια αγορά του κράτους στο οποίο επένδυαν για να αντιµετωπίσουν το 

διεθνή ανταγωνισµό, µε αποτέλεσµα το ίδιο το κράτος να αφοµοιώνει και να 

ενσωµατώνει τις νέες τεχνολογίες µε κύριο σκοπό την ενδυνάµωση της εθνικής του 

οικονοµίας, βάσει των κανόνων της διεθνούς αγοράς και οικονοµίας. Με αυτό τον 

τρόπο οι πολυεθνικές µετέφεραν τις νέες τεχνολογίες όχι µόνο στους εργαζοµένους, 

αλλά και στα ίδια τα κράτη υποδοχής των πολυεθνικών. 

Η ολοένα και αυξανόµενη χρήση των ΤΠΕ στην οικονοµική και παραγωγική 

διαδικασία, έχει ως αποτέλεσµα την αυξηµένη ζήτηση εξειδικευµένου εργατικού 

δυναµικού που να κατέχει την γνώση χειρισµού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

δηµιουργώντας έτσι νέες συνθήκες προσφοράς και ζήτησης στην παγκόσµια αγορά 

εργασίας. 177 

Οι µεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες πληροφοριακών συστηµάτων, υψηλής 

τεχνολογίας και επικοινωνιακών τεχνολογιών στις αρχές του 1990 προέρχονταν από 

τις ΗΠΑ. Οι Microsoft Corporation, IBM, Hewlett Packard, AT&T, Apple Computers 

αποτελούσαν την αιχµή του δόρατος των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας που 

επένδυαν και µετέφεραν την αµερικανική τεχνογνωσία και ισχύ σε αναπτυσσόµενες 

αγορές και κράτη. Ειδικότερα η Microsoft Corporation, της οποίας το λογισµικό για 

τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Windows) που 

επικρατεί ως βασικό λειτουργικό στους περισσότερους υπολογιστές σε όλο τον 

κόσµο αλλά και στις επιχειρηµατικές-οικονοµικές εφαρµογές (Microsoft Office) και 

στην εκπαίδευση, είναι ένα κλασικό παράδειγµα της αµερικανικής υπεροχής σε 

θέµατα τεχνολογίας και επικοινωνιών.178 

                                                           
176 Thurow Lester, Το µέλλον του Καπιταλισµού, σ. 116. 
177 Pollin Robert, Οι εργαζόµενοι στο στόχαστρο της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης, σ. 80. 
178 Moyle Kathryn, “The Hegemony of Microsoft, An Australian Story”, Prometheus, Vol. 21, No2, 
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Η παγκοσµιοποίηση σήµερα είναι αµερικανοκεντρική, στο βαθµό που ένα 

σηµαντικό µέρος της επανάστασης της πληροφορίας προέρχεται από τις ΗΠΑ και ένα 

µεγάλο µέρος της παγκοσµιοποιηµένης πληροφορίας δηµιουργείται επίσης στις 

Ηνωµένες Πολιτείες, µε αποτέλεσµα να αυξάνει την αµερικανική ισχύ.179  

Αν και το διεθνές εµπόριο είχε αυξηθεί σηµαντικά µε το τέλος του ψυχρού 

πολέµου και οι υπερπόντιες επενδύσεις από τις πολυεθνικές µε τη µορφή των Άµεσων 

Ξένων Επενδύσεων αποτελούσαν πλέον µέρος της διεθνούς οικονοµίας, η διαδικασία 

της παγκοσµιοποίησης δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι είχε ακόµα ολοκληρωθεί. Οι 

δυτικές οικονοµίες είχαν αναπτύξει σε σηµαντικό βαθµό τις εµπορικές τους 

συναλλαγές, παρόλα ταύτα υπήρχαν σηµαντικά εµπόδια για την ενοποίηση των 

χρηµαταγορών αλλά και του εµπορίου των αγαθών και των προϊόντων, λόγω 

υπερβολικού προστατευτισµού (δασµοί) και λόγω αποστάσεων. 

Μία από τις πιο σηµαντικές παρατηρήσεις κάνει ο Paul Kennedy, ο οποίος 

υποστηρίζει ότι η φιλελευθεροποίηση του χρηµατιστηριακού τοµέα λόγω της 

εξάπλωσης της δράσης των πολυεθνικών εταιρειών είχε ως αποτέλεσµα όχι µόνο την 

εξάπλωση του διεθνούς εµπορίου, αλλά «τον αυξανόµενο διαχωρισµό των χρηµατικών 

ροών από το εµπόριο των βιοµηχανικών προϊόντων και των υπηρεσιών».180 

Τα προϊόντα µπορεί να κατασκευάζονταν στις ασιατικές χώρες και σε άλλα 

αναπτυσσόµενα κράτη αλλά οι χώρες της ∆ύσης (Βόρεια Αµερική, Ευρωπαϊκή 

Ένωση, Ιαπωνία) παρέµεναν οι βασικές καταναλωτικές αγορές. Η µεταφορά 

καταναλωτικών αγαθών και η παράδοσή τους καθυστερούσε λόγω των τεραστίων 

αποστάσεων που υπήρχαν ανάµεσα στις χώρες παραγωγής και τις χώρες 

κατανάλωσης. 

Η απόσταση και το υψηλό κόστος επικοινωνίας και µεταφορών είναι από τους 

βασικούς λόγους για τους οποίους οι εθνικές οικονοµίες παρέµειναν συνδεδεµένες µε 

το διεθνές εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών, αλλά προστατευµένες έστω ως ένα βαθµό 

από τις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις. 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί το βασικό στοιχείο για την 

ενοποίηση των εθνικών οικονοµιών και χρηµαταγορών λόγω της ψηφιοποίησης της 

αγοράς συναλλάγµατος, παροχής υπηρεσιών και αγοράς – πώλησης µετοχών σε 
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παγκόσµιο επίπεδο, ενώ αποτελεί το βασικό κρίκο στη διαµόρφωση και λειτουργία 

της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. 

Οι τεχνολογίες των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων 

έδρασαν ως καταλύτης στην παγκόσµια χρηµαταγορά και διευκόλυναν τη µεταφορά 

κεφαλαίων, καταλύοντας έτσι τα εθνικά σύνορα και τις αποστάσεις. 

Τα νοητά σύνορα των κρατών έχουν αρχίσει και γίνονται διαπερατά λόγω της 

αδυναµίας των  σηµερινών κυβερνήσεων να ελέγξουν αποτελεσµατικά τη ροή του 

διεθνούς (χρηµατιστηριακού) κεφαλαίου, τη διακίνηση αγαθών, τη µετακίνηση-

µετανάστευση ανθρώπων και την ανταλλαγή ιδεών και πολιτισµικών 

χαρακτηριστικών-συνηθειών.181 

Η ψηφιοποίηση της οικονοµίας και ειδικότερα της χρηµατιστηριακής αγοράς 

είχε ως αποτέλεσµα την ενοποίηση των εθνικών οικονοµιών µέσω της ενοποίησης 

των εθνικών χρηµατιστηρίων και χρηµαταγορών σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Παράλληλα µε την άµεση πληροφόρηση των παγκόσµιων οικονοµικών και 

πολιτικών γεγονότων, µέσω των επικοινωνιακών συστηµάτων (δορυφόροι, 

παγκόσµια ειδησεογραφικά πρακτορεία, διαδίκτυο) οι χρηµατιστηριακές αγορές 

µπορούν πλέον να µεταφέρουν τα κεφάλαια σε ηλεκτρονική µορφή µε το ελάχιστο 

κόστος, προσβλέποντας στο στιγµιαίο κέρδος. 

3.1.11 Ηλεκτρονικές Αγορές 
 

Ο όρος οικονοµική παγκοσµιοποίηση αποκτά ουσία αφού πλέον οι εθνικές 

οικονοµίες είναι συνδεδεµένες ηλεκτρονικά (on line) και τα διεθνή κεφάλαια 

µπορούν να µεταφέρονται σε πραγµατικό χρόνο (real time). 

To επονοµαζόµενο από τον Τόµας Φρίντµαν ηλεκτρονικό κοπάδι αποτελεί 

ένα παράδειγµα του παγκόσµιου κεφαλαίου σε ηλεκτρονική µορφή: «Η παγκόσµια 

αγορά σήµερα είναι ένα ηλεκτρονικό κοπάδι από συχνά ανώνυµους επενδυτές µετοχών, 

οµολόγων και συναλλάγµατος, που συνδέονται µε οθόνες και δίκτυα. Αποτελούνται από 

traders συναλλάγµατος, µεγάλα αµοιβαία και συνταξιοδοτικά κεφάλαια, ασφαλιστικές 

εταιρίες, τράπεζες συναλλαγών και ιδιώτες επενδυτές».182 

                                                           
181 Huntington P. Samuel, Η Σύγκρουση των Πολιτισµών και ο Ανασχηµατισµός της Παγκόσµιας Τάξης, 
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Το ηλεκτρονικό κοπάδι του Τόµας Φρίντµαν κινείται µε εκπληκτική ταχύτητα 

ανάλογα µε τα διεθνή πολιτικά και οικονοµικά γεγονότα και εξελίξεις. 

Αυτές οι παγκόσµιες εξελίξεις σε όποιο σηµείο του πλανήτη και αν λάβουν 

χώρα, διαδίδονται µε τη µορφή της πληροφορίας σε πραγµατικό χρόνο µέσα από τα 

παγκόσµια δίκτυα επικοινωνίας και οι χρηµατιστηριακές αγορές αντιδρούν ανάλογα, 

µέσω της χρήσης και πάλι των παγκοσµίων δικτύων επικοινωνίας. 

Αν και στο πρόσφατο οικονοµικό παρελθόν υπήρχαν οικονοµικές συναλλαγές 

ανάµεσα σε δύο ή και περισσότερα κράτη, δεν θα µπορούσαµε να µιλάµε για µια 

πρώιµη οικονοµική παγκοσµιοποίηση, παρά µόνο για εµπορικές συναλλαγές και 

ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. 

Η λέξη παγκοσµιοποίηση αποτελεί µεταφραστικό δάνειο από τη λέξη 

globalization. ∆εν είναι δάνειος όρος από την ελληνική προς την αγγλική όπως οι 

λέξεις democracy, politics, Europe. Ο όρος στα ελληνικά προέρχεται από τις λέξεις 

παγκόσµιο και ποίηση από το αρχαίο ρήµα ποιώ, δηλαδή κάνω, στην ουσία κάνω µια 

ενέργεια σε παγκόσµιο επίπεδο ή και µε παγκόσµιες επιπτώσεις. Η εµπορία αγαθών 

µεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι δηµιουργούσε 

ένα διεθνές υποσύστηµα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή (αρχαϊκούς χρόνους, 

φεουδαρχία, µεσοπόλεµος) λάµβανε χώρα αυτό, αλλά σίγουρα δεν θα µπορούσε να 

ονοµαστεί παγκόσµιο, δηλαδή καθολική συµµετοχή των κρατών που υπάρχουν στις 

πέντε ηπείρους του πλανήτη.  

Πριν από τη χρήση και την εξάπλωση των πληροφοριακών και 

επικοινωνιακών συστηµάτων στις αρχές της δεκαετίας του ’90 οι πληροφορίες για τα 

παγκόσµια οικονοµικά και πολιτικά γεγονότα στα διάφορα σηµεία του πλανήτη δεν 

διαβιβάζονταν γρήγορα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση, ράδιο, 

εφηµερίδες), αλλά υπήρχε παράλληλα µια δυσπιστία ως προς την αυθεντικότητα των 

ειδήσεων από τους πολίτες, λόγω της έντονης, κυβερνητικής - κρατικής παρέµβασης 

κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου. Οι οικονοµικές ειδήσεις και πληροφορίες 

αναµεταδίδονταν µε υψηλό κόστος (χρήσης τηλεφώνου, φάξ, δορυφορική σύνδεση), 

χωρίς δυνατότητα διασταύρωσης, αλλά και δίχως να υπάρξουν οι κατάλληλες εκείνες 

πληροφορίες που θα µπορούσαν να κάνουν τη διαφορά και να δώσουν τη δυνατότητα 

άµεσης οικονοµικής πρόβλεψης για τα γεγονότα. 

Με αυτόν τον τρόπο οι χρηµατιστηριακές αγορές της Νέας Υόρκης, του 

Λονδίνου και των άλλων σηµαντικών οικονοµικών κέντρων στην Ευρώπη δεν 
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µπορούσαν να πληροφορηθούν µε λεπτοµέρεια τις κινήσεις των χρηµατιστηρίων των 

άλλων αναδυόµενων αγορών (Λατινικής Αµερικής, Ασίας). 

Η εµφανής έλλειψη σηµαντικών πληροφοριών οικονοµικής και πολιτικής 

φύσεως (οικονοµικά σκάνδαλα, πολιτική κατάσταση, οικονοµική και φορολογική 

πολιτική ενός κράτους, ψήφιση νόµων), δυσκόλευε εµφανώς τα διεθνή κεφάλαια και 

τις εταιρείες στην προσπάθειά τους να επενδύσουν και να µεταφέρουν τις 

παραγωγικές τους µονάδες µακριά από τη χώρα προέλευσής τους. Οι νέες 

τεχνολογίες όχι µόνο έδωσαν τη δυνατότητα ανάκτησης των κατάλληλων 

οικονοµικών πληροφοριών για τις στρατηγικές κινήσεις των πολυεθνικών εταιρειών, 

αλλά κατάφεραν να την πραγµατοποιήσουν µε το ελάχιστο δυνατό κόστος και στον 

ελάχιστο δυνατό χρόνο.183 

Με την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών µειώθηκε το κόστος συναλλαγών 

και αυξήθηκε η ταχύτητα διεκπεραίωσης των διεθνών χρηµατοπιστωτικών 

συναλλαγών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για την εµφάνιση 

τεράστιων παγκόσµιων αγορών στενά συνδεδεµένων η µία µε την άλλη.184 

Οι παραγγελίες παραγωγής προϊόντων, οι οικονοµικές συναλλαγές µε 

προµηθευτές και πελάτες των θυγατρικών πολυεθνικών εταιρειών που εδρεύουν σε 

άλλη ήπειρο γίνονται µέσω της χρήσης του διαδικτύου. 

Οι πολυεθνικές εταιρείες µέσω των ΤΠΕ µπορούν και έχουν τη δυναµική της 

24ωρης επικοινωνίας µε  τις θυγατρικές, τους προµηθευτές, τους πελάτες και το 

σύστηµα αγορών, µε αποτέλεσµα να διενεργούν εµπόριο σε παγκόσµια κλίµακα. Η 

χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων και επικοινωνίας µπορεί να αποφέρει 

αποτελεσµατική και κερδοφόρα συµµετοχή στις διεθνείς αγορές.185 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στις διεθνείς οικονοµικές διαδικασίες 

αποτελεί το κλειδί πρόσβασης σε οικονοµικές πληροφορίες και εξελίξεις, γεγονός που 

αποκτά βαρύνουσα σηµασία για την αποτελεσµατική οργάνωση των παραγωγικών 

διαδικασιών και την πρόσβαση σε παγκόσµιες αγορές σε παγκόσµιο επίπεδο. 186 

                                                           
183 McMahon Peter, “Technology and Globalisation: An Overview”, Prometheus, Vol. 19, No. 3, 2001, 
pp. 211-222. 
184 Λαπαβίτσας Κώστας, Η αναγκαιότητα του οικονοµικού ελέγχου, σ. 26. 
185 Laudon C. Kenneth & Jane P. Laudon, Συστήµατα Πληροφοριών ∆ιοίκησης, σ. 5. 
186 Soete Luc, Νέα Οικονοµία και Παγκοσµιοποίηση, σσ. 78-79. 
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3.1.12 Ηλεκτρονική οικονοµική παγκοσµιοποίηση 
 

Τι το καινούργιο λοιπόν έχει η οικονοµική παγκοσµιοποίηση κατά το τέλος 

του 20ού αιώνα σε σχέση µε την οικονοµική παγκοσµιοποίηση κατά τη διάρκεια του 

19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα; 

Σύµφωνα µε τον Robert Gilpin «κατά την περίοδο 1913-1948 ο όγκος του 

διεθνούς εµπορίου αυξανόταν µε ετήσιο ρυθµό 0,5 %, ενώ κατά την περίοδο 1948-1973 

ο ετήσιος ρυθµός ανήλθε στο 7%. Κατά τη µεταπολεµική εποχή το εµπόριο ανέβασε τη 

συµµετοχή του στο συνολικό παγκόσµιο εισόδηµα και η αξία του παγκόσµιου εµπορίου 

αυξήθηκε από 57 δισεκατοµµύρια δολάρια το 1947 σε 6 τρισεκατοµµύρια δολάρια το 

1990». 187 

Η επανάσταση της πληροφορίας και το διαδίκτυο είναι ο βασικός λόγος για 

τις σηµερινές παγκόσµιες οικονοµικές αλλαγές,  διότι λόγω της µείωσης του κόστους 

επικοινωνίας και µεταφορών, προκαλεί µια ταχεία αλλαγή στις οικονοµίες σε σχέση 

µε την παγκόσµια οικονοµική κατάσταση του 19ου αιώνα. 188 

Για τον Paul Kennedy η ολοκλήρωση της παγκόσµιας οικονοµίας και η 

διαδικασία της παγκοσµιοποίησης συνδέθηκε στενά µε δύο ακόµα σηµαντικά 

γεγονότα: «την απορρύθµιση των διεθνών χρηµαταγορών και την επανάσταση στις 

διεθνείς επικοινωνίες ως αποτέλεσµα των νέων τεχνολογιών. Χωρίς την αύξηση της 

δύναµης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του λογισµικού, των δορυφόρων, των 

οπτικών ινών και των ηλεκτρονικών αναµεταδοτών υψηλής ταχύτητας, οι διεθνείς 

αγορές δεν θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως ενιαία µονάδα». 189 

Όπως σηµειώνει ο καθηγητής και υπουργός Oικονοµίας και Oικονοµικών 

Γιώργος Αλογοσκούφης, «η ψηφιακή τεχνολογία και η διάδοση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών εκµηδενίζουν τις αποστάσεις, δηµιουργούν νέες 

αγορές, νέες ευκαιρίες, την ανάγκη για νέους κοινωνικούς θεσµούς… Η κινητήριος 

δύναµη της νέας παγκόσµιας κοινωνίας θα είναι η πληροφόρηση και η γνώση».190  

Χωρίς τις σύγχρονες τεχνολογίες, όσον αφορά τις µεταφορές που έχουν ως 

βασικό αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους µετακίνησης, και στις επικοινωνίες οι 
                                                           
187 Gilpin Robert, Η Πρόκληση του Παγκόσµιου Καπιταλισµού – Η Παγκόσµια Οικονοµία τον 21ο 
Αιώνα, σ. 37. 
188 Nye S. Joseph, Το Παράδοξο της Αµερικανικής ∆ύναµης, σ. 177. 
189 Kennedy Paul, Προετοιµασία για τον 21ο αιώνα, σ. 121. 
190 Αλογοσκούφης Γιώργος, Η φιλελεύθερη προσέγγιση στη Οικονοµία, σ. 297. 
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επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης θα ήταν λιγότερο εντυπωσιακές και επιβλητικές. 

Το διαδίκτυο και τα Jumbo-jet κατάφεραν όχι µόνο να µειώσουν τις αποστάσεις  

αλλά και να συµπυκνώσουν και να ελαχιστοποιήσουν τόσο το χρόνο όσο και το 

χώρο. 191 

Οι εθνικές οικονοµίες, οι οποίες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 ήταν 

πολύ πιο κλειστές, σήµερα λειτουργούν ως µια καθολική οικονοµική µονάδα της 

επανάστασης στις επικοινωνίες και λόγω της χρήσης των ΤΠΕ στις οικονοµικές 

διαδικασίες και την 24ωρη λειτουργία των αγορών σε διεθνές επίπεδο.192 

Αλλού ο Gilpin αναφέρει ότι «ο ηµερήσιος κύκλος εργασιών των νοµισµατικών 

συναλλαγών αυξήθηκε από 15 δισεκατοµµύρια το 1973 σε 1,2 τρισεκατοµµύρια το 

1995, οι αγορές κεφαλαίων και οµολόγων αναπτύχθηκαν επίσης και έγιναν πιο 

παγκόσµιες. Η δυνατότητα να µεταφέρει κανείς δισεκατοµµύρια δολάρια από τη µια 

οικονοµία στην άλλη µε το πάτηµα ενός κουµπιού µεταµόρφωσε τα διεθνή 

χρηµατοοικονοµικά και ενίσχυσε τον αντίκτυπό τους τόσο στη διεθνή όσο και στις 

εγχώριες οικονοµίες». 193 

Όπως ήταν φυσικό, οι ΗΠΑ ήταν ο αδιαφιλονίκητος οικονοµικός ηγέτης σε 

αυτή την ανάπτυξη του εµπορίου και την αύξηση των συναλλαγών. Στα πλαίσια της 

παγκοσµιοποίησης και της ενοποίησης των εθνικών οικονοµιών σε διεθνές επίπεδο, 

τα άτοµα µέσω των εταιρειών, µε απώτερο σκοπό την κερδοσκοπία και µόνο, 

µπορούν να επιφέρουν σηµαντικά πλήγµατα σε εθνικές οικονοµίες, ακόµα και 

προηγµένων καπιταλιστικών κρατών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση του επενδυτή George 

Soros, ο οποίος το 1992 µε κερδοσκοπικές κινήσεις ανάγκασε τη Μεγάλη Βρετανία 

να υποτιµήσει το εθνικό της νόµισµα και να αποσυρθεί για ορισµένο χρονικό 

διάστηµα από το µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ακριβώς τις ίδιες συνέπειες 

είχε µια δεύτερη κερδοσκοπική του κίνηση µε αποτέλεσµα την υποτίµηση του 

ρωσικού εθνικού νοµίσµατος. 

Άλλο ένα παράδειγµα οικονοµικής κρίσης σύµφωνα µε τη θεωρία του 

οικονοµικού ντόµινο σε διεθνή κλίµακα, αποτελεί η οικονοµική κρίση και οι 

                                                           
191 Altavater Elmar, Οικονοµική Πολιτική στην Εποχή της Παγκοσµιοποίησης – Ένα Τρίληµµα, σ. 93. 
192 Giddens Anthony, Ο Τρίτος ∆ρόµος, σσ. 49-51. 
193 Gilpin Robert, Παγκόσµια Πολιτική Οικονοµία-Η ∆ιεθνής Οικονοµική Τάξη, σ. 260. 
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αναταραχές των «ασιατικών οικονοµικών τίγρεων», δηλαδή των αναπτυσσοµένων 

κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας στις αρχές της δεκαετίας του ’90.  

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν ακόµη οι διεθνείς 

χρηµατιστηριακές κρίσεις που προκλήθηκαν µετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου 

και η κρίση των οικονοµιών και των χρηµατιστηρίων της Λατινικής Αµερικής 

(Βραζιλία, Αργεντινή), που επηρέασαν τις διεθνείς αγορές, τα χρηµατιστήρια και την 

καταναλωτική πίστη. 

Τις κρίσεις αυτές το ∆ΝΤ και η Παγκόσµια Τράπεζα δεν τις αντιµετώπισαν ως 

επακόλουθα της παγκοσµιοποίησης, αλλά αποδόθηκαν στην µη αποτελεσµατική 

ενσωµάτωση και υιοθέτηση των αρχών του οικονοµικού φιλελευθερισµού από τις 

συγκεκριµένες αναπτυσσόµενες χώρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι χώρες αυτές να 

υποχρεωθούν να λειτουργήσουν υπό τους κανόνες της διεθνοποιηµένης 

παραγωγής.194 

Στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης και της χρήσης των νέων τεχνολογιών η 

διακίνηση κεφαλαίων µέσα από τις παγκόσµιες ηλεκτρονικές χρηµατιστηριακές 

αγορές έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνο τη µείωση του χρόνου και του κόστους 

µεταφοράς τεραστίων κεφαλαίων, αλλά και την ουσιαστική-ψηφιακή ενοποίηση των 

παγκόσµιων χρηµαταγορών. Η µεταφορά των χρηµάτων από χώρα σε χώρα 

συνεχίζεται αδιάκοπα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, δηµιουργώντας έτσι µια ενιαία 

αγορά ανάµεσα στα κυριότερα χρηµατιστήρια του κόσµου, επηρεάζοντας παράλληλα 

τις αντίστοιχες οικονοµίες των γειτονικών κρατών. Στα χρηµατιστήρια της Νέας 

Υόρκης, του Λονδίνου, του Παρισιού, της Φρανκφούρτης, της Μόσχας, του Χονγκ 

Κονγκ, της Σιγκαπούρης και του Τόκιο, αδιάκοπα και σε ηλεκτρονική µορφή 

αγοράζονται και πωλούνται µετοχές, συνάλλαγµα, συµβόλαια παραγώγων, 

δηµιουργώντας έτσι µια παγκόσµια χρηµατιστηριακή αγορά. 

Η διακίνηση του ξένου συναλλάγµατος, ανέρχεται καθηµερινά σε ένα 

τρισεκατοµµύριο δολάρια περίπου, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τα ποσά που 

χρησιµοποιούνται διεθνώς για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών ή τις ξένες 

επενδύσεις σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις. 195 

Οι ΗΠΑ είναι ο ηγέτης στις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και στην 

αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και πρωτοπόρος στην ανηλεή ανασυγκρότηση 
                                                           
194 Λαπαβίτσας Κώστας, Η Αµερικανική Ύφεση και το Ιαπωνικό Φάντασµα, σ. 67. 
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των επιχειρήσεων. Παράλληλα, αποτελούν τους βασικούς επενδυτές στην τεχνολογία 

πληροφορικής και είναι οι πλέον άτεγκτοι οπαδοί των µέτρων περικοπής του 

κόστους, µέσω µαζικών απολύσεων και µετεγκατάστασης των εργοστασίων.196 

Η παγκοσµιοποίηση στα πλαίσια της ελεύθερης και διεθνούς οικονοµίας «έχει 

τις δικές της προσδιοριστικές τεχνολογίες: τη χρήση υπολογιστών, την ελαχιστοποίηση 

των µεγεθών, την ψηφιακή απεικόνιση, τις δορυφορικές επικοινωνίες, τις οπτικές ίνες 

και το διαδίκτυο. Οι τεχνολογίες αυτές βοήθησαν να δηµιουργηθεί η προοπτική που 

προσδιορίζει την παγκοσµιοποίηση». 197 

 

3.1.13 Συµπεράσµατα υποκεφαλαίου 
 
Στο παρόν υποκεφάλαιο αναφέρθηκαν οι εφαρµογές και η χρήση των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις και 

ειδικότερα στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης. Εξετάσθηκε η χρήση των ΤΠΕ ως 

δοµικού λίθου ολοκλήρωσης της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης, µέσω της 

λειτουργίας των παγκόσµιων ηλεκτρονικών και χρηµατιστηριακών αγορών. 

Επιπλέον, αναφέρθηκαν τα προβλήµατα και τα κενά τα οποία εντοπίζονται 

στη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία όσον αφορά την έννοια της 

παγκοσµιοποίησης, τις πολλαπλές και αλληλοεξαρτώµενες πλευρές της, ενώ έγινε και 

µια ιστορική αναδροµή στην παγκοσµιοποίηση. Αναφέρθηκαν οι δυνάµεις της 

παγκοσµιοποίησης και ο τρόπος µε τον οποίο προωθούν τη χρήση και την 

ενσωµάτωση των ΤΠΕ στις διεθνείς οικονοµικές και εµπορικές συναλλαγές. 

Ειδικότερα, ενώ η διεθνής βιβλιογραφία δεν έχει καταλήξει σε ένα γενικά 

αποδεκτό ορισµό για την παγκοσµιοποίηση, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην 

οικονοµική της διάσταση, δηλαδή στην ενοποίηση των εθνικών οικονοµιών των 

κρατών και των παγκόσµιων χρηµατοπιστωτικών αγορών. 

Αποτολµώντας έναν ορισµό της παγκοσµιοποίησης, θα µπορούσαµε να τη 

θεωρήσουµε ως µια σειρά από δυνάµεις κυρίως οικονοµικής, πολιτικής, και 

κοινωνικής φύσεως, οι οποίες προέρχονται από τις παγκόσµιες εξελίξεις που 

διαπερνούν τα κράτη, φιλτράρονται (ανάλογα µε τη δεδοµένη κατάσταση που 

                                                                                                                                                                      
195 Kennedy Paul, Προετοιµασία για τον 21ο Αιώνα, σ. 122. 
196 Crotty James, Ο Νεοφιλελευθερισµός δεν είναι οικονοµικό πεπρωµένο, σσ. 57- 65. 
197 Φρίντµαν Λ. Τόµας, Το Lexus και η ελιά – Τι είναι η παγκοσµιοποίηση, σ. 39. 
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επικρατεί σε κάθε κράτος), ενσωµατώνονται και µεταφέρονται σε άλλα κράτη, αλλά 

και επηρεάζουν το διεθνές οικονοµικό και πολιτικό σύστηµα. 

Με µια τολµηρή παροµοίωση, θα µπορούσαµε να παραλληλίσουµε τα κράτη 

µε σφουγγάρια και τις οικονοµικές και πολιτικές δυνάµεις του διεθνούς συστήµατος 

ως υγρά που τα διαποτίζουν και επηρεάζονται αναλόγως από τη δοµή του 

(οικονοµική-πολιτική κατάσταση και δύναµη του κράτους). Στη συνέχεια, οι 

δυνάµεις (ροές) αυτές, µεταλλαγµένες σε µεγάλο ή µικρό βαθµό, διαπερνούν και 

µεταφέρουν τα δοµικά συστατικά του ενός σφουγγαριού σε άλλα σφουγγάρια -κράτη 

(βλ. σχήµα 1). 

 

Σχήµα 1:Τα κράτη στο ∆ιεθνές Σύστηµα, ∆υνάµεις και Ροές της 

Παγκοσµιοποίησης 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  89 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

Από την οικονοµική πλευρά της παγκοσµιοποίησης τα νοητά και γεωγραφικά 

σύνορα των κρατών έχουν εξασθενήσει ή κατ’ άλλους καταρρεύσει, λόγω των 

οικονοµικών συναλλαγών των κρατών σε διεθνές επίπεδο. Τα κράτη πλέον 

βρίσκονται σε µια διαδικασία ενοποίησης των εθνικών τους οικονοµιών και 

συγχρονισµού µε το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, δηµιουργώντας έτσι ισχυρούς 

οικονοµικούς δεσµούς µεταξύ της παγκόσµιας οικονοµίας και των οικονοµικών 

γεγονότων και δραστηριοτήτων. Οι πολέµιοι της παγκοσµιοποίησης υποστηρίζουν ότι 

τα κράτη και οι εθνικές οικονοµίες είναι πια ευάλωτα σε εξωτερικές οικονοµικές και 

πολιτικές ανακατατάξεις και κινδύνους που προέρχονται από το διεθνές οικονοµικό 

περιβάλλον, το οποίο στηρίζεται στο φιλελευθερισµό και την επέκταση του 

αχαλίνωτου καπιταλισµού.198 Τα κράτη δεν καθορίζουν πλέον τις οικονοµικές και 

πολιτικές τους στρατηγικές αυτόνοµα, αλλά αποτελούν µέρη ενός διεθνούς 

συστήµατος λήψης αποφάσεων που αποτελείται από τα ίδια τα κράτη, πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, πολιτικό-οικονοµικές ελίτ και διεθνείς οργανισµούς. 

Αντίθετα, οι υπέρµαχοι της παγκοσµιοποίησης υποστηρίζουν ότι µε το 

άνοιγµα των αγορών και την ενοποίηση των εθνικών οικονοµιών, µπορούν να δοθούν 

στα κράτη νέες ευκαιρίες για την καταπολέµηση της ανεργίας και του πληθωρισµού, 

για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, για οικονοµική ανάπτυξη µέσω της 

διεθνοποίησης του εµπορίου (προϊόντων και παροχής υπηρεσιών εργατικού 

δυναµικού και κεφαλαίου) και να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικότερα τα διεθνή 

οικονοµικά προβλήµατα και οι κρίσεις που ταλανίζουν τα κράτη.199 

Η διαδικασία της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης προωθεί τις νέες 

τεχνολογίες και προωθείται από αυτές και παράλληλα εξελίσσεται µε τους εξής 

τρόπους (βλ. σχήµα 2): 

 

 

 

 

 

                                                           
198 Strange Susan, Η Υποχώρηση του Κράτους: Η ∆ιάχυση της Εξουσίας στην Παγκόσµια Οικονοµία και 
Γκρέι Τζων, Η Απατηλή Αυγή.- Οι Αυταπάτες του Παγκόσµιου Καπιταλισµού. 
199 Held David & Anthony McGrew, Παγκοσµιοποίηση/ Αντί-Παγκοσµιοποίηση. 
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Σχήµα 2:Θεωρητικό Μοντέλο Ηλεκτρονικής Οικονοµικής Παγκοσµιοποίησης 
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1. Μέσω των πολυεθνικών εταιρειών: Οι πολυεθνικές εταιρείες µε την 

κατασκευή και λειτουργία εργοστασίων, βιοµηχανικών και εµπορικών 

µονάδων στις αναδυόµενες αγορές και στα κράτη, αποσκοπώντας στη µείωση 

του κόστους παραγωγής µέσω των φθηνότερων πρώτων υλών και της 

φθηνότερης εργασίας, αποτελούν θεµελιώδη συστατικά στοιχεία της 

σηµερινής παγκόσµιας πλέον οικονοµίας και µαζί µε τους διεθνείς 

οργανισµούς αποτελούν τις βασικότερες δυνάµεις προώθησης (driving forces 

of globalization) της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. Αποτελούν τους 

πρωτεργάτες της ενοποίησης των αγορών, της διεθνοποίησης του εµπορίου 

και της µεταφοράς τεχνολογίας και γνώσης στα αναπτυγµένα και τα 

αναπτυσσόµενα κράτη. 

2. Μέσω των διεθνών οργανισµών, όπως τα Ηνωµένα Έθνη, η Παγκόσµια 

Τράπεζα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και ο Παγκόσµιος Οργανισµός 

Εµπορίου. Οι διεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί, µέσω της σύναψης διµερών ή 

πολυµερών συµφωνιών προωθούν τη διαδικασία ενοποίησης των οικονοµικών 

αγορών και της παγκοσµιοποίησης αφού έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν 

σε ένα µεγάλο βαθµό αλλά και να επηρεάζουν την οικονοµική πολιτική των 

κρατών. Παράλληλα, µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία µη κυβερνητικών 

οργανώσεων, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα διεθνή δρώµενα και 

να επηρεάζουν τις εξελίξεις σύµφωνα µε τη δική τους οικονοµική πολιτική. 

Τόσο στα κράτη δυτικού τύπου (ή αναπτυγµένα κράτη), όσο και στις 

αναπτυσσόµενες περιοχές του πλανήτη, µε τη χορήγηση δανείων και 

πιστώσεων δηµιουργούν ισχυρούς δεσµούς υποτέλειας και εξάρτησης των 

κρατών. 

Ένας από τους βασικούς πλέον ρόλους των διεθνών οργανισµών είναι 

η προώθηση και ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών µε προγράµµατα δράσης 

(Information and Communication Technologies – ICT Task Forces) από τα 

κράτη και τις επιχειρήσεις µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη και την 

καταπολέµηση της φτώχειας σε παγκόσµιο επίπεδο. 

3. Από τα ίδια τα κράτη, τα οποία πλέον προσπαθούν σε ένα διεθνές 

ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον να προστατέψουν την εδαφική τους 

ακεραιότητα και να αναπτυχθούν. Για να το επιτύχουν αυτό πρέπει να 

παραµείνουν µέλη της διεθνούς οικονοµίας και των εξελίξεων-µεταβολών, να 
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προσελκύσουν κεφάλαια και επενδύσεις, αλλά και να αµυνθούν σε εξωτερικές 

απειλές και κινδύνους. 

4. Από τις πιέσεις που δέχονται τα κράτη λόγω των συνεχών οικονοµικών και 

πολιτικών και γεω-στρατηγικών εξελίξεων στο διεθνές σύστηµα, ειδικότερα δε 

µετά το τέλος του ψυχρού πολέµου που διαµόρφωσε ένα νέο σκηνικό στις 

παγκόσµιες εξελίξεις. 

5. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα µε την εφαρµογή των 

ΤΠΕ. 

Η εκτεταµένη ενσωµάτωση και χρήση των νέων τεχνολογιών έδωσε τη 

δυνατότητα παγκόσµιας επικοινωνίας στις επιχειρήσεις, τα κράτη και τους πολίτες µε 

το χαµηλότερο δυνατό κόστος και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Οι δορυφορικές 

επικοινωνίες, παράλληλα µε τη χρήση του διαδικτύου, δηµιούργησαν την έννοια του 

παγκόσµιου χωριού λόγω του γεγονότος της παγκόσµιας επικοινωνίας που έφερε τους 

ανθρώπους τόσο κοντά και εκµηδενίστηκαν οι αποστάσεις.  

Η χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου επέφερε τις εξής µεταβολές στο 

διεθνές οικονοµικό σύστηµα: 

 Εµφανίστηκε η µεταβιοµηχανική κοινωνία ή αλλιώς η Κοινωνία της 

Πληροφορίας,200 η οποία σύµφωνα µε τους ερευνητές και την ακαδηµαϊκή 

κοινότητα αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας, των ατόµων και των 

κοινωνικών δοµών. 

 Επέφερε σηµαντικές αλλαγές στις οικονοµικές διαδικασίες, µε την εισαγωγή 

των ΤΠΕ σε όλες τις βαθµίδες της παραγωγικής διαδικασίας και οικονοµικής 

«ζωής».  

                                                           
200 Ο Alvin Tofler την αναφέρει ως το “Tρίτο κύµα” µετά την Αγροτική και Βιοµηχανική επανάσταση, 
βλ. Tofler Alvin, Το Τρίτο Κύµα.  
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Η συνεισφορά των νέων τεχνολογιών στην παγκοσµιοποίηση συνοψίζεται ως 

εξής: 

1. Η µείωση του κόστους των συναλλαγών και της πρόσβασης στα 

οικονοµικά δρώµενα. Η πληροφορία οικονοµικής φύσεως µε τη χρήση του 

διαδικτύου είναι άµεση, ποικιλοτρόπως επαληθεύσιµη και γρήγορη. Στον 

21ο αιώνα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών και των οπτικών ινών, η 

σηµασία της πληροφορίας και η µετάδοσή της αποκτά ειδικό βάρος στα 

διεθνή χρηµατοοικονοµικά δρώµενα. 

2. Η ψηφιοποίηση των οικονοµικών διαδικασιών και συναλλαγών µεταξύ 

πολιτών, τραπεζών, κρατών και επιχειρήσεων συντέλεσε στη διεύρυνση 

τους σε παγκόσµιο και σε τοπικό επίπεδο. Με τη χρήση της ηλεκτρονικής 

παροχής υπηρεσιών στον τοµέα του εµπορίου, το δηµόσιο τοµέα και τις 

τραπεζικές συναλλαγές, τα νοητά σύνορα των κρατών δεν αποτελούν 

πλέον εµπόδιο διεκπεραίωσης υπερατλαντικών συναλλαγών. Η χρήση των 

e-banking, e-commerce, e-marketing είναι αποτέλεσµα της εκτεταµένης 

χρήσης των νέων τεχνολογιών τόσο από τους πολίτες-καταναλωτές-

πελάτες, όσο και από τις επιχειρήσεις, µε απώτερο σκοπό την ταχύτερη, 

φθηνότερη και ποιοτικότερη ολοκλήρωση των οικονοµικών διεργασιών.  

3. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις χρησιµοποίησαν το διαδικτυακό εµπόριο για 

να δοκιµάσουν και να διαφηµίσουν τα νέα τους προϊόντα εκτός των 

εθνικών τους ορίων, µε σκοπό την πρόσβαση σε νέες αγορές και την 

ταχύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών τους. Παράλληλα, η 

επικοινωνία µεταξύ των µητρικών εταιρειών και των θυγατρικών τους ή 

των υποκαταστηµάτων τους, που πλέον λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο, 

βοηθά στον έλεγχο και την ενηµέρωση, πάντα µέσω της χρήσης των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου σε εικοσιτετράωρη βάση, 

δίνοντας έτσι νέα ώθηση στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

4. Η ενοποίηση των αγορών δεν προήλθε µόνο από τη διεθνοποίηση των 

αγορών µέσω του διαδικτύου, αλλά και από τη δηµιουργία και λειτουργία 

των επονοµαζόµενων παγκόσµιων ηλεκτρονικών αγορών. Με το πάτηµα 

ενός κουµπιού κάθε επενδυτής σε όποια χώρα και εάν βρίσκεται µπορεί να 

ενηµερωθεί άµεσα για την κατάσταση των διεθνών χρηµατιστηριακών 
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αγορών, να αγοράσει µετοχές και οµόλογα και να µεταφέρει χρήµατα από 

τράπεζες διαφορετικών χωρών. Το διεθνές χρηµατιστηριακό κεφάλαιο 

έχει πια τη δυνατότητα να µεταφέρεται σε ψηφιακή µορφή στον ελάχιστο 

δυνατό χρόνο στην πιο κερδοφόρα αγορά, ενώ πλέον η αγοραπωλησία και 

οι κερδοσκοπικές κινήσεις στην αγορά και πώληση συναλλάγµατος έχουν 

απλοποιηθεί δραµατικά µε την ψηφιοποίηση. Οι ηλεκτρονικές αγορές και 

το διεθνές χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο δεν µπορούν να περιοριστούν από 

τα σύνορα των κρατών ή των περιφερειών. Στην ουσία δηµιουργούν µια 

παγκόσµια αγορά που λειτουργεί αδιάκοπα, χωρίς χρονικούς και 

γεωγραφικούς περιορισµούς. Η ενοποίηση των παγκόσµιων 

χρηµατοπιστωτικών αγορών µε τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών, λειτουργούν παράλληλα και όχι ανεξάρτητα από τις 

εθνικές οικονοµίες των κρατών, δηµιουργούν ισχυρούς δεσµούς 

οικονοµικής αλληλεξάρτησης µε τα κράτη που αποτελούν µέρος της 

παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, µε τα ανάλογα θετικά και αρνητικά 

αποτελέσµατα που χαρακτηρίζουν τη θεωρία του «οικονοµικού 

ντόµινο».201 

5. ∆ίνουν στους πολίτες του επονοµαζόµενου «παγκόσµιου χωριού» τη 

δυνατότητα της εύκολης πρόσβασης στην πληροφορία που αφορά κρίσιµα 

ζητήµατα οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής φύσεως. Σήµερα, 

ισχυρός πολίτης-καταναλωτής µπορεί να θεωρηθεί αυτός που έχει 

γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στην στρατηγικής φύσεως πληροφορία 

(οικονοµική, πολιτική, κοινωνική) για να µπορέσει να ενηµερωθεί, να 

προβλέψει και να ενεργήσει µε τρόπο ανάλογο και άµεσο. 

6. Η άµεση παραδοχή του ρόλου των πληροφοριακών συστηµάτων ως 

κινητήριου µοχλού και δύναµης προώθησης της παγκοσµιοποίησης, 

µπορεί να παρατηρηθεί και µέσα από τη συνεχή προσπάθεια των διεθνών 

οικονοµικών οργανισµών202 που θεωρούνται πρωτεργάτες στη διάδοση 

της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και που προωθούν, αλλά και 

χρηµατοδοτούν την ενσωµάτωση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών από 
                                                           
201 Ως συγκεκριµένα παραδείγµατα µπορούµε εδώ να αναφέρουµε την εξάπλωση των 
χρηµατιστηριακών κρίσεων στις παγκόσµιες χρηµατιστηριακές αγορές που προήλθαν από την κρίση 
των χρηµατιστηριακών αγορών των Ασιατικών τίγρεων το 1997, την κρίση των χρηµατιστηρίων της 
Λατινικής Αµερικής και την πτώση των χρηµατιστηρίων µετά την 11η Σεπτεµβρίου στις ΗΠΑ. 
202 Ηνωµένα Έθνη, Παγκόσµια Τράπεζα, ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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τα κράτη µέλη τους, ως βασικό όπλο ενάντια στη φτώχεια, την πολιτική 

διαφθορά, αλλά και ως πολύτιµο εργαλείο για την οικονοµική ανάπτυξη. 

Η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στο µεγαλύτερο µέρος των διεθνών 

οικονοµικών συναλλαγών έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία της παγκόσµιας 

ηλεκτρονικής οικονοµικής αγοράς που αυξάνει την ταχύτητα και την ποσότητα των 

οικονοµικών µεγεθών, µειώνει τις αποστάσεις µεταξύ των διεθνών χρηµατιστηριακών 

αγορών και παγκοσµιοποιεί τις εθνικές οικονοµίες των κρατών. Η ηλεκτρονική 

παγκόσµια οικονοµία (ηλεκτρονική παγκοσµιοποίηση) αυξάνει το διεθνή 

ανταγωνισµό µεταξύ κρατών, επιχειρήσεων και πολιτών, ενώ δηµιουργεί ισχυρές 

αµφίδροµες σχέσεις και δεσµούς µε τους οικονοµικούς δρώντες του συστήµατος. 

Τα ίδια τα κράτη, προσπαθώντας να αντεπεξέλθουν σε αυτό το διεθνές 

ανταγωνιστικό οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον, ενσωµατώνουν τις νέες 

τεχνολογίες και τις χρησιµοποιούν ως συντελεστή ισχύος µε στόχο την ανάπτυξη. 
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3.2 ∆ιεθνής Πολιτική Οικονοµία και οι νέες τεχνολογίες ως 
συντελεστής ισχύος για τα κράτη 
 
Στο προηγούµενο υποκεφάλαιο ερευνήθηκαν οι εφαρµογές και η χρήση των 

νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις 

και ειδικότερα στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης. Εξετάσθηκε η χρήση των ΤΠΕ 

ως δοµικού λίθου ολοκλήρωσης της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης µέσω της 

λειτουργίας των παγκόσµιων ηλεκτρονικών και χρηµατιστηριακών αγορών. Έγινε 

επίσης αναφορά στα προβλήµατα και τα κενά τα οποία εντοπίζονται στη διεθνή και 

την ελληνική βιβλιογραφία όσον αφορά την έννοια της παγκοσµιοποίησης, αλλά και 

στις δυνάµεις της παγκοσµιοποίησης και τον τρόπο µε τον οποίο προωθούν τη χρήση 

και την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στις διεθνείς οικονοµικές και εµπορικές συναλλαγές. 

Στο παρόν υποκεφάλαιο αντικείµενο έρευνας θα αποτελέσουν: 

 οι λόγοι για τους οποίους τα κράτη ως βασικοί δρώντες του διεθνούς 

(οικονοµικού) συστήµατος ενσωµατώνουν τις νέες τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών ως συντελεστή ισχύος και ανάπτυξης, 

 οι τρόποι µε τους οποίους γίνεται µεταφορά τεχνολογίας στα κράτη 

και τέλος, 

 η χρήση των ΤΠΕ ως συντελεστή ισχύος των κρατών υπό τη θεώρηση 

του ρεαλισµού.  

 

3.2.1 Παγκοσµιοποίηση, νέες Τεχνολογίες και ∆ιεθνής Πολιτική 
Νέα Οικονοµία 

 

Ο όρος παγκοσµιοποίηση (globalization) πρωτοεµφανίστηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του ’80 και χρησιµοποιήθηκε για το χαρακτηρισµό της πολιτικής και της 

στρατηγικής των πολυεθνικών επιχειρήσεων προκειµένου να επεκταθούν σε νέες 

αγορές (αναπτυσσόµενα και µη κράτη), µε κύριο στόχο να αυξήσουν τις πωλήσεις και 

τα κέρδη τους αλλά παράλληλα να µειώσουν το κόστος παραγωγής των προϊόντων 

τους. Όπως έχει αναφερθεί (βλ. 3.1.6), εµπνευστής του όρου ήταν ο Αµερικανός 

οικονοµολόγος Theodore Levitt το 1983 και το χρησιµοποίησε για να περιγράψει τη 

σύγκλιση των αγορών σε παγκόσµιο επίπεδο.203 Σήµερα ο όρος χρησιµοποιείται για 

να χαρακτηρίσει την ταχύτατη διεύρυνση όχι µόνο της οικονοµίας αλλά και της 

                                                           
203 Boniface Pascal, Άτλας των ∆ιεθνών Σχέσεων, σ. 50. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  97 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

πληροφορίας, του πολιτισµού, της κουλτούρας, της θρησκείας και των µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης. 

Σύµφωνα µε τους ∆. Κώνστα και Κ. Αρβανιτόπουλο, «η χρησιµοποίηση του 

διεθνούς συστήµατος ως επιπέδου ανάλυσης των διεθνών σχέσεων αυξήθηκε 

κατακόρυφα κατά τη µεταπολεµική περίοδο, καθώς οι τεχνολογίες ταχείας 

επικοινωνίας και µεταφορών, η επικράτηση του καπιταλισµού και η λειτουργία της 

παγκόσµιας αγοράς εργασίας έκαναν ολοένα και πιο αισθητή τη διεθνή αλληλεξάρτηση, 

δηλαδή την οργανωτική ενότητα του διεθνούς συστήµατος και των υποσυστηµάτων του, 

τα οποία διαπερνούν και επηρεάζουν το κράτος και τη συµπεριφορά του».204  

Η κινητήρια δύναµη της παγκοσµιοποίησης είναι ο καπιταλισµός της 

ελεύθερης αγοράς, δηλαδή η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων, το ελεύθερο 

εµπόριο και η επικράτηση της δύναµης της ελεύθερης αγοράς που µέσω του 

ελεύθερου ανταγωνισµού έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη της οικονοµίας205. Η 

τεχνολογική πρόοδος και η ανάπτυξη νέων επικοινωνιακών συστηµάτων έχουν 

συµβάλει αποφασιστικά στη διάδοση του φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης. Το 

διαδίκτυο αποτελεί την παγκόσµια συλλογή δικτύων. Μέσω αυτών των δικτύων 

διακινείται ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών µε υψηλές ταχύτητες, µέσω 

ενσύρµατων και ασύρµατων ζεύξεων µεταξύ διαφόρων κόµβων. Αποτελείται από 

εµπορικά, κυβερνητικά, επιστηµονικά και επαγγελµατικά υπολογιστικά συστήµατα 

που σε πραγµατικό χρόνο δέχονται και λαµβάνουν τεράστιο όγκο από µηνύµατα και 

δεδοµένα. 

Ένα από τα πολλαπλά πλεονεκτήµατα του διαδικτύου είναι ότι σε περίπτωση 

που ένα µέρος του (κόµβος) καταρρεύσει ή νεκρωθεί για κάποιο χρονικό διάστηµα, οι 

πληροφορίες που διακινούνται δεν χάνονται, διότι δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε 

ένα µόνο κεντρικό σύστηµα ή υπολογιστή.206 Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος για τον 

οποίο πρωτοδηµιουργήθηκε το διαδίκτυο, δηλαδή η ασφαλής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών κάτω από δύσκολες επικοινωνιακές συνθήκες (π.χ. λόγω 

πολέµου ή κάποιας µαζικής καταστροφής). Όπως έχει αναφερθεί στην αρχή της 

παρούσας µελέτης (βλ. 1.1), το διαδίκτυο µετεξελίχθηκε µέσα από ένα 

αποκεντρωµένο δίκτυο, το ARPANET (Advanced Research Projects Agency Νet), 

                                                           
204 Κώνστας ∆., Κ. Αρβανιτόπουλος, ∆ιεθνείς Σχέσεις, Συνέχεια και Μεταβολή, Τόµος Α’, σ. 187. 
205 Φρίντµαν Λ. Τόµας, Το Lexus και η ελιά – Τι είναι η παγκοσµιοποίηση, σ. 38-39. 
206 Microsoft Press, Το Λεξικό της Πληροφορικής, σ. 342.  
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που δηµιουργήθηκε το 1970 από το υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ προκειµένου να 

µπορέσουν να διατηρήσουν και να διευκολύνουν τις επικοινωνίες του στρατού και 

της εκάστοτε κυβέρνησης σε περίπτωση πυρηνικού πολέµου.207 Λόγω του γεγονότος 

ότι το διαδίκτυο κατασκευάστηκε για στρατιωτική επικοινωνία και παρόλο το 

γεγονός ότι χρησιµοποιείται από τις κυβερνήσεις όλων των τεχνολογικά προηγµένων 

κρατών ως µέσο για την προώθηση κλίµατος συνεργασίας και διαφάνειας µε τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις, σε αντίθεση µε τα άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

(τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες) δεν µπορεί να ελεγχθεί (“uncontrollable”).208 

Από τις αρχές της δεκαετίας του '70 µέχρι και σήµερα το διαδίκτυο έχει γίνει 

ένας χώρος µέσα από τον οποίο διακινούνται περισσότερα από 30 terabytes την 

εβδοµάδα, µια ποσότητα που ισοδυναµεί µε 30.000.000 βιβλία 700 σελίδων το 

καθένα,209 ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών στον οποίο µπορούν να έχουν άµεση 

πρόσβαση οι περισσότεροι χρήστες Η/Υ. Η εκτεταµένη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και η χρήση του διαδικτύου για λήψη και µετάδοση πληροφοριών, των 

φαξ, των κινητών νέας γενιάς (GPRS210 και GSM211) και των σύγχρονων 

επικοινωνιακών δορυφορικών συστηµάτων, έχουν ως αποτέλεσµα την άµεση διάδοση 

σε πραγµατικό χρόνο των πληροφοριών των οικονοµικών, πολιτικών και 

στρατιωτικών γεγονότων σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Η µεγάλη αυτή σε όγκο και ταχύτητα διακίνηση των πληροφοριών έχει ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας νέας κοινωνικής και πολύ περισσότερο οικονοµικής 

πραγµατικότητας, της Οικονοµίας της Πληροφορίας,212 που επιφέρει τεράστιες 

αλλαγές στις σύγχρονες οικονοµικές και κοινωνικοπολιτικές δοµές.  

Σύµφωνα µε το δηµοσιογράφο των New York Times και συγγραφέα Τόµας 

Φρίντµαν «εάν κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου το σύµβολο που χώριζε τον 

κόσµο ήταν το τείχος του Βερολίνου, σήµερα το σύµβολο της παγκοσµιοποίησης που 

ενώνει τους πάντες είναι τo Internet». 213 

                                                           
207 Gunton Tony, The Penguin Dictionary of Information Technology, σ. 11. 
208 McLean Iain (edit.), Concise Oxford Dictionary of Politics, p. 272. 
209 Ζωγόπουλος Αθ. Ευστάθιος, Ο Κόσµος της Πληροφορικής, σ. 239. 
210 General Packet Radio Service – είδος ασύρµατης σύνδεσης µε ταχύτητα 115 kilobits το 
δευτερόλεπτο. 
211 Global System for Mobile Communications, Το λεξικό της Πληροφορικής, Microsoft Press, σ. 296. 
212 Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα, http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/ (2/1/06).  
213 Φρίντµαν Λ. Τόµας, Το Lexus και η ελιά – Τι είναι η παγκοσµιοποίηση, σ. 40. 
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Η παγκοσµιοποίηση και η ευρύτατη χρήση των νέων τεχνολογιών και 

πληροφοριών δηµιουργεί ισχυρές σχέσεις οικονοµικής και πολιτικής 

αλληλεξάρτησης: Η κατάρρευση των ασιατικών οικονοµιών («ασιατικές τίγρεις») 

που ξεκίνησε το 1997 µετά τη χρηµατοοικονοµική κρίση από την Ταϊλάνδη και είχε 

ως αποτέλεσµα να βυθίσει ολόκληρη την ανατολική Ασία σε οικονοµικό και πολιτικό 

χάος, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα της θεωρίας του οικονοµικού ντόµινο σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Το ίδιο έγινε και στα διεθνή χρηµατιστήρια µετά την 

τροµοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου στο Παγκόσµιο Κέντρο Εµπορίου της 

Νέας Υόρκης, µε αποτέλεσµα την κατάρρευση τόσο της καταναλωτικής πίστης όσο 

και των διεθνών αγορών. Η πληροφορία για την εκδήλωση αλλά και τις συνέπειες 

αυτών των διεθνών γεγονότων διαδόθηκαν τόσο από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

όσον αφορά την εικόνα, αλλά µε περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά τις 

επιπτώσεις στην οικονοµία και τα διεθνή χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης, του 

Λονδίνου και της Ιαπωνίας, µεταδόθηκαν από τις on-line και real-time συνδέσεις µε 

τους διαδικτυακούς τόπους των ανωτέρω χρηµατιστηρίων. 

Οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες επηρεάζουν και διαµορφώνουν το διεθνές 

πολιτικό, οικονοµικό και χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αποτελούν καθοριστικό και 

µοναδικό παράγοντα διακίνησης, εκµετάλλευσης και επεξεργασίας της πληροφορίας, 

χωρίς πλέον να υπάρχουν προβλήµατα υπερατλαντικής διακίνησης αυτών των 

πληροφοριών. Ο οµότιµος καθηγητής διεθνών σχέσεων του Princeton University 

Robert Gilpin, στο βιβλίο του Παγκόσµια Πολιτική Οικονοµία αναφέρει ότι «η 

πληροφορία έγινε ένα εµπορεύσιµο αγαθό και το γεγονός αυτό επιφέρει νέα ζητήµατα 

στο διεθνές εµπόριο. Οι νέες τεχνολογίες στις µεταφορές οδήγησαν σε πολύ µεγάλη 

µείωση του κόστους των µεταφορών, δηµιουργώντας έτσι τη δυνατότητα ανάπτυξης 

ενός παγκόσµιου εµπορικού συστήµατος. Επιπρόσθετα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 

οι εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες αύξησαν πάρα πολύ τις παγκόσµιες 

χρηµατοπιστωτικές ροές. Οι εξελίξεις αυτές ήταν εξαιρετικά σηµαντικές διότι παρείχαν 

στις πολυεθνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επιδιώξουν παγκόσµιες οικονοµικές 

στρατηγικές και δράσεις. Η παγκοσµιοποίηση δηµιουργήθηκε από τη διεθνή συνεργασία 

και τις νέες οικονοµικές πολιτικές».214 Και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι «οι 

τεχνολογικές εξελίξεις µετασχηµατίζουν σχεδόν όλες τις πλευρές των οικονοµικών, 

πολιτικών και κοινωνικών υποθέσεων, καθώς οι υπολογιστικές δυνατότητες των 

                                                           
214 Gilpin Robert, Παγκόσµια Πολιτική Οικονοµία, σ. 17. 
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ηλεκτρονικών υπολογιστών δίνουν µια ώθηση στην παγκόσµια οικονοµία που µπορεί 

τελικά να αποδειχθεί εξίσου σηµαντική µε εκείνες που δηµιούργησαν στο παρελθόν ο 

ατµός, ο ηλεκτρισµός και το πετρέλαιο».215 

Οι οικονοµικές πολιτικές των κρατών και η οικονοµική παγκοσµιοποίηση 

συνεπώς καθορίζονται µε βάση τη συνεχή και αδιάκοπη ροή πληροφοριών µέσω των 

νέων τεχνολογιών και ειδικότερα των πληροφοριακών συστηµάτων και του 

διαδικτύου. Οι νέες πληροφορίες, τα στατιστικά δεδοµένα, οι αποφάσεις κρατών, οι 

αποφάσεις διεθνών οργανισµών (Παγκόσµια Τράπεζα, ΠΟΕ, ∆ΝΤ), τα κοινωνικό-

πολιτικά και οικονοµικά δρώµενα τα οποία είναι σε θέση να επηρεάσουν θετικά ή 

αρνητικά τις παγκόσµιες χρηµαταγορές και τις διεθνείς οικονοµικές πολιτικές και που 

διαχέονται µέσα από τις νέες τεχνολογίες, µεταλλάσσουν τον όρο της ∆ιεθνούς 

Πολιτικής Οικονοµίας και τη µετατρέπουν σε ∆ιεθνή Πολιτική Νέα Οικονοµία. 

Η εργασία όµως πλέον µπορεί, µε τα νέα τεχνολογικά µέσα, να προσφερθεί 

και µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών από απόσταση (e-work), 

ελαχιστοποιώντας έτσι τα έξοδα των εταιρειών. Η παγκοσµιοποίηση, σύµφωνα µε τον 

Don Tapscott216, οδηγείται από τη νέα τεχνολογία και οδηγεί τη νέα τεχνολογία, 

επιτρέποντας έτσι την παγκόσµια δράση, αφού τα δίκτυα υπολογιστών µπορούν να 

προσφέρουν την παροχή εξυπηρέτησης σε 24ωρη βάση, καθιστώντας έτσι τόπο 

εργασίας όχι το γραφείο αλλά το παγκόσµιο σύστηµα. Σύµφωνα µε τον καθηγητή του 

ΜΙΤ Paul Krugman, όταν σήµερα µιλάµε για παγκόσµια οικονοµία εννοούµε τη 

συνεχή και αδιάκοπη ανταλλαγή υπηρεσιών, κεφαλαίων εργασίας (µετανάστευση) 

και πληροφοριών. 217 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει δηµιουργήσει µια ηλεκτρονική 

παγκόσµια αγορά κεφαλαίων και συναλλάγµατος που αποτελεί το βασικό στοιχείο 

λειτουργίας και επέκτασης της παγκοσµιοποίησης. Η κίνηση κεφαλαίων και 

ειδικότερα οι αγοροπωλησίες συναλλάγµατος σε ηµερήσια βάση ξεπερνούν τα 1,8 

τρισεκατοµµύρια δολάρια, ποσό που είναι δυόµισι φορές µεγαλύτερο από τα 

συναλλαγµατικά αποθέµατα των κεντρικών τραπεζών των πλουσιοτέρων χωρών του 

κόσµου.218 

                                                           
215 Gilpin Robert, ό.π., σ. 20. 
216 Tapscott Don, Η Ψηφιακή Οικονοµία: Υποσχέσεις και κίνδυνοι στην εποχή της δικτυακής ευφυΐας, σ. 
78. 
217 Krugman Paul, Η Μεγάλη Κάµψη, σ. 52-54. 
218 Ρουµελιώτης Β. Παναγιώτης, Παγκόσµια ∆ιακυβέρνηση ή Ηγεµονική Παγκοσµιοποίηση, σ. 83. 
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Ο Έλληνας καθηγητής και διευθυντής του εργαστηρίου επιστήµης των 

υπολογιστών του ΜΙΤ Μιχάλης ∆ερτούζος υποστηρίζει ότι µέχρι το 2010 πάνω από 

δύο δισεκατοµµύρια άνθρωποι και οι υπολογιστές τους, µαζί µε περίπου εκατό 

δισεκατοµµύρια συσκευές θα βρίσκονται διασυνδεδεµένοι αγοράζοντας, πουλώντας 

και ανταλλάσσοντας πληροφορίες µέσα από το διαδίκτυο. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 

του, µέχρι το 2020 στην αγορά των πληροφοριών θα ρέει πληροφορική εργασία αξίας 

περίπου τεσσάρων τρισεκατοµµυρίων δολαρίων, αναδιαρθρώνοντας έτσι την αγορά 

εργασίας.219 Παράλληλα, ο Έλληνας καθηγητής στο ΜΙΤ και διευθυντής του 

φηµισµένου Media Lab Νικόλας Νεγροπόντε220 συµπληρώνει ότι οι υπολογιστές 

κατακτούν την καθηµερινή µας ζωή µε εντυπωσιακούς ρυθµούς και, καθώς θα 

διασυνδεόµαστε, πολλές από τις αξίες του σηµερινού κράτους-έθνους θα 

παραχωρήσουν τη θέση τους σε µεγάλες ή µικρές ηλεκτρονικές κοινότητες. 

                                                           
219 ∆ερτούζος Λ. Μιχάλης, Η Aνολοκλήρωτη Eπανάσταση, σσ. 43-44. 
220 Νεγροπόντε Νικόλας, Ψηφιακός Κόσµος, σ. 17. 
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3.2.2 Νέα Οικονοµία και Οικονοµική Υπεροχή των Κρατών 
 

Με τον όρο Νέα Οικονοµία εννοούµε το σύνολο των επιδράσεων των κλάδων 

της πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και των προϊόντων και υπηρεσιών που 

παράγονται σε αυτούς, στις δραστηριότητες της οικονοµίας.221 Η Νέα Οικονοµία, ή 

αλλιώς και Ψηφιακή Οικονοµία (Digital Economy), στηρίζεται στην κατοχή γνώσης 

και χρήσης των τεχνολογιών των µέσων επικοινωνίας και των πληροφοριακών 

συστηµάτων από άτοµα - εργαζοµένους. 

Με τη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων και την τεχνολογική 

επανάσταση στον εργασιακό τοµέα περνάµε σε µια νέα φάση µεταβολής των 

κλασικών παραγωγικών συντελεστών της οικονοµικής θεωρίας: Από το έδαφος, την 

εργασία, το κεφάλαιο και, για πολλούς, την επιχειρηµατικότητα222 έχουµε πλέον τη 

συλλογή, την ταξινόµηση και την επεξεργασία πληροφοριών, δηλαδή την οικονοµία 

της γνώσης µε τη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων. Η τεράστια σε όγκο 

διακίνηση των πληροφοριών οικονοµικού περιεχοµένου, αλλά και η επεξεργασία 

αυτών υποχρεώνει πλέον τον σηµερινό εργαζόµενο (και όχι πλέον εργάτη, αφού 

χρησιµοποιεί τη γνώση και όχι τη µυϊκή του δύναµη) στα πλαίσια του σύγχρονου 

οικονοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος να συσσωρεύει γνώση και να τη 

χρησιµοποιεί στα πλαίσια της καθηµερινής του εργασίας.  

Αυτή η συνεχής χρήση αλλά και εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής έχει 

ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός νέου τρόπου εργασίας, που ωθεί τον εργαζόµενο 

στη «δια βίου εκπαίδευση», στις νέες τεχνολογίες, προκειµένου να µπορέσει να 

αντεπεξέλθει στις εργασιακές και οικονοµικές απαιτήσεις. Ο Bill Gates, πρόεδρος της 

Microsoft, αναφέρει ότι «στην ψηφιακή εποχή ο όρος διασύνδεση (connectivity) 

αποκτά πλατύτερη σηµασία από τη δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων ατόµων. Το Internet δηµιουργεί ένα νέο χώρο που επιτρέπει την 

ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεργασία και το εµπόριο». 223 

Η Νέα Οικονοµία που στηρίζεται στη χρήση ΤΠΕ µπορεί να ωθήσει το 

κράτος σε οικονοµική και οργανωτική ανάπτυξη. Το κράτος πλέον, µε τη χρήση των 

                                                           
221 Κατσουλάκος Γιάννης, Νέα Oικονοµία, ∆ιαδίκτυο και Hλεκτρονικό Eµπόριο, σ. 27. 
222 Γεωργακόπουλος Θ., Θ. Λιανός, Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία, σ. 29. 
223 Gates Bill, Επιχειρηµατικές Eυκαιρίες στην Ψηφιακή οικονοµί@, σ. 15. 
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πληροφοριακών συστηµάτων, αποκτά µια νέα ψηφιακή µορφή224 (digital 

government). Με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση225 (e-government), δηλαδή την 

εφαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων στη δηµόσια διοίκηση, το κράτος µπορεί 

να έχει αµφίδροµη επικοινωνία µε τους πολίτες του, τις επιχειρήσεις αλλά και µε 

κυβερνητικούς οργανισµούς και υπουργεία (IntraGov) µε λιγότερο κόστος. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους και του χρόνου επεξεργασίας των 

πληροφοριών, ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη ταξινόµηση των εγγράφων, µε 

ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις σε κράτη όπου η γραφειοκρατία δηµιουργούσε τεράστια 

προβλήµατα στην ανάπτυξή του αλλά και στη διεκπεραίωση εργασίας, όπως στην 

Ελλάδα. 

Για παράδειγµα, η χρήση του Taxis και η ηλεκτρονική υποβολή της 

φορολογικής δήλωσης στο Υπουργείο Οικονοµικών της Ελλάδας έχει διευκολύνει σε 

µέγιστο βαθµό τη συγκέντρωση των φορολογικών δηλώσεων, τον έλεγχο αλλά και τη 

διασταύρωση των στοιχείων των φορολογουµένων σε ψηφιακή µορφή. Αυτό 

σηµαίνει µείωση του χρόνου ελέγχου, µείωση της γραφειοκρατίας αλλά και 

δυνατότητα καλύτερης λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα γενικά. Η Jane E. Fountain, 

καθηγήτρια δηµόσιας πολιτικής στο John F. Kennedy School of Government του 

Harvard University υποστηρίζει ότι η χρήση, η ανάπτυξη και η χρήση του διαδικτύου 

από την κυβέρνηση, η µετατροπή και η επικοινωνία της µε τους πολίτες (G2C226), τις 

επιχειρήσεις (G2B227) και τα άλλα κράτη (G2G228) µέσω του διαδικτύου, έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους των συναλλαγών (πληρωµές και διακίνηση 

εγγράφων) κατά 50%.229 

Η ηλεκτρονική δηµοκρατία (e-democracy) στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης έχει ως αποτέλεσµα τη διεύρυνση της δηµοκρατικής συµµετοχής 

όσον αφορά τους πολίτες, τη δηµιουργία ενός κλίµατος διαφάνειας και συνεργασίας 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ των 

                                                           
224 Fountain E. Jane, Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change, p. 
19. 
225 Βλ. http://www.e-gov.gr. 
226 Government to Citizens.  
227 Government to Business. 
228 Government to Government. 
229 Fountain E. Jane, Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change, p. 6. 
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πολιτών και των εκλεγµένων εκπροσώπων τους στην κυβέρνηση.230 H ηλεκτρονική 

δηµοκρατία και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εφαρµόζονται και καλύπτουν τέσσερις 

σηµαντικούς τοµείς όσον αφορά την επικοινωνία κυβέρνησης - πολιτών: την 

ψηφιακή (on line) παροχή συµβουλών, την αύξηση της δηµοκρατίας και τη διάχυση-

διεύρυνση της συνεργασίας των δηµόσιων υπηρεσιών-οργανισµών.231 

H λήψη αποφάσεων σε νευραλγικούς τοµείς ενός κράτους όπως στο 

υπουργείο οικονοµικών, στο υπουργείο άµυνας αλλά ακόµα και µέσα στα 

επιχειρηµατικά πλαίσια µπορεί και γίνεται µε τη χρήση εξειδικευµένων 

προγραµµάτων λογισµικού για την επεξεργασία µεγάλων βάσεων δεδοµένων, όπως 

παραδείγµατος χάρη µε τη χρήση προγραµµάτων υποβοήθησης λήψης αποφάσεων 

(decision support systems), διαχείρισης γνώσης (knowledge management) αλλά και 

ανεύρεσης κρυµµένης γνώσης (data mining). Πράγµατι, µε τη χρήση του knowledge 

management στη διαχείριση και διακίνηση εγγράφων στον τοµέα της δηµόσιας 

διοίκησης232 δηµιουργείται µια νέα κατάσταση λειτουργίας του κράτους προς όφελος 

των πολιτών. Παράλληλα, η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία, τη 

λήψη και επεξεργασία πληροφοριών ζωτικής σηµασίας για την οικονοµική και 

πολιτικό-στρατιωτική ασφάλεια ενός κράτους µέσα σε ένα µεταβαλλόµενο διεθνές 

σύστηµα. Τέλος, η ψηφιακή διπλωµατία233 (digital diplomacy – virtual diplomacy) 

και η διαδικτυακή πολιτική (ExtraGov234) είναι νέες έννοιες που δείχνουν τη 

µεταβολή που επιφέρουν τα πληροφορικά συστήµατα στην εξωτερική πολιτική των 

κρατών σήµερα. 

 

                                                           
230 O’Hara Kieron, "The Internet:A tool for democratic pluralism?" Science as Culture, Volume 11, 
Number 2, pp.287-298, 2002.  
231 Chadwick Andrew, "Briging E-Democracy back in", Social Science Computer Review, Vol.21 No 4, 
Winter 2003, pp. 433-455. 
232 Barguin C. Ramon, Alex Benet, Shereen G. Remez, Knowledge Management the Catalyst for 
Electronic Government, pp. 5-6. 
233 Dizard Wilson, Digital Diplomacy, pp. 19. 
234 Με τον όρο ExtraGov προσδιορίζονται οι ψηφιακές οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις, αλλά και η 
επικοινωνία ενός κράτους µε άλλα κράτη και διεθνείς ή µη κυβερνητικούς οργανισµούς, στα πλαίσια 
της διεθνούς συνεργασίας για την επίλυση τοπικών και διεθνών προβληµάτων. 
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3.2.3 Κράτος και νέες τεχνολογίες σε ένα παγκοσµιοποιηµένο 
οικονοµικό περιβάλλον 
 

Η κλασική ρεαλιστική προσέγγιση των ∆ιεθνών Σχέσεων235 συντίθεται από 

τέσσερα αξιώµατα236: 

1. Τα κράτη είναι οι πιο σηµαντικοί παράγοντες του διεθνούς συστήµατος. 

2. Τα κράτη αποτελούν ορθολογικές οντότητες, οι οποίες µέσα σε ένα 

περιβάλλον αβεβαιότητας επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση των κερδών τους. 

3. Τα κράτη επιδιώκουν την ισχύ. 

4. Οι κανόνες του δικαίου δεν παίζουν κανένα ρόλο παρά µόνο εξυπηρετούν 

τα συµφέροντα των ισχυρών.237 

Γνωστοί εκπρόσωποι του ρεαλισµού είναι οι Θουκυδίδης, Μακιαβέλι, 

Hobbes, Clausewitz, ενώ στον 20ό αιώνα επιφανέστεροι ρεαλιστές είναι οι E.H. Carr, 

Spycman, Henry Kissinger, Z. Brzezinski και ο Robert Gilpin238 που για πολλούς 

αποτελεί τον «πατέρα» της ∆ιεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας. 

O Anthony Giddens αναφέρει ότι «σύµφωνα µε τη ρεαλιστική θεωρία ο κόσµος 

µας είναι µια αρένα την οποία επιδιαιτητεύουν έθνη και µπλοκ εξουσίας, επιδιώκοντας 

τα ιδιοτελή τους συµφέροντα». 239 

Τα κράτη µέσα σε ένα παγκόσµιο πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον 

προσπαθούν να εδραιώσουν τη θέση τους και να ισχυροποιηθούν. Οι τέσσερις δείκτες 

που προσδιορίζουν τη δύναµη των κρατών είναι οι εξής: 

α) Οικονοµικός 

β) ∆ηµογραφικός 

γ) Τεχνολογικός 

δ) Στρατιωτικός.240 

                                                           
235 Οι άλλες δύο σχολές είναι αυτές των ρασιοναλιστών και των επαναστατικών. Βλ. Wight Martin, 
∆ιεθνής Θεωρία: Τα τρία Ρεύµατα Σκέψης. 
236 Κουσκουβέλης Ηλίας, ∆ιπλωµατία και Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ. 102. 
237 Πρόσφατο παράδειγµα αποτελεί ο δεύτερος πόλεµος κατά του Ιράκ από τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη 
Βρετανία χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.  
238 Κουσκουβέλης Ηλίας, ό.π. 
239 Giddens Anthony, Ο τρίτος δρόµος, σ. 191. 
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Η οικονοµία µιας χώρας αποτελεί ίσως το πιο σηµαντικό συστατικό της 

δύναµής της. Ένα κράτος µε ισχυρή οικονοµική δύναµη µπορεί να δηµιουργήσει και 

να αναπτύξει νέες τεχνολογίες, να ισχυροποιήσει την εσωτερική του δοµή και 

λειτουργία, αλλά και να αγοράσει ή να αναπτύξει στρατιωτική τεχνολογία και όπλα 

(βλ. σχήµα 3). 

 

Χρήση πληροφοριακών
συστηµάτων 

Οικονοµική 
Πολιτική 
Στρατιωτική 
Κοινωνική 
Ανάπτυξη και 
έλεγχος 

Προοπτικές 
συνεργασίας σε 
διεθνείς και 

περιφερειακούς 
οικονοµικούς και 

πολιτικούς 
συνασπισµούς 

Πολιτική ισχύς κράτους 
σε τοπικό και διεθνές 

επίπεδο 

 

Σχήµα 3: Τα πληροφοριακά συστήµατα ως  

συντελεστής ισχύος στις ∆ιεθνείς Σχέσεις 

Πρόσφατο παράδειγµα αποτελεί η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία 

ήταν αποτέλεσµα οικονοµικής κατάρρευσης και όχι πολιτικής ή στρατιωτικής ήττας. 

Αντίθετα, οι αναδυόµενες οικονοµίες της Ασίας στηρίχθηκαν σε µεγάλο ποσοστό στη 

χρήση, κατασκευή και εµπορία νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν του Ασιατικού Ειρηνικού το 

1995 (Ιαπωνία, Ταϊβάν Κίνα, Ν. Κορέα, Σιγκαπούρη, Χονγκ- Κονγκ) να αποτελεί το 

20 % του Παγκόσµιου ΑΕΠ, πλησιάζοντας τις ΗΠΑ που κατέχουν το 22%, ενώ κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας 2000-2010 αναµένεται να το ξεπεράσει.241 

Ο Paul Kennedy στο βιβλίο του Προετοιµασία για τον 21ο Αιώνα εξηγεί το 

αποτέλεσµα της χρήσης νέων τεχνολογιών, ροµπότ και υπολογιστικών -

πληροφοριακών συστηµάτων: «Τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα της χρήσης των 

                                                                                                                                                                      
240 Πλατιάς Αθανάσιος, Το Νέο ∆ιεθνές Σύστηµα – Ρεαλιστική Προσέγγιση ∆ιεθνών σχέσεων, σ. 58. 
241 Πλατιάς Αθανάσιος, ό.π. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  107 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

βιοµηχανικών ροµπότ σήµερα είναι τεράστια, καθώς το κόστος ενός ροµπότ έχει 

µειωθεί δραστικά και ο χρόνος απόσβεσης του έχει µειωθεί ανάλογα. Τα ροµπότ δεν 

χρειάζονται θέρµανση ή κλιµατισµό, µπορούν να δουλεύουν στο σκοτάδι, δεν είναι 

απρόσεκτα και δεν κουράζονται, ενώ συµβάλλουν στη µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα 

της παραγωγής, καθώς µπορούν να προγραµµατιστούν ξανά για διαφορετικές εργασίες. 

Όπως και η ατµοµηχανή, έτσι και η ροµποτική επηρεάζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, 

αυξάνοντας το κατά κεφαλή προϊόν των κρατών που κάνουν µεγάλες επενδύσεις στη 

νέα τεχνολογία και εξασθενίζοντας µακροπρόθεσµα τη σχετική θέση αυτών που δεν 

µπορούν να πράξουν το ίδιο. Από τη στιγµή που ο αυτοµατισµός αυξάνει την 

παραγωγικότητα της βιοµηχανίας, ενισχύει τη σχετική δύναµη των εταιριών και των 

κρατών που έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν τη νέα τεχνολογία αλλά και να 

αντιµετωπίσουν τις κοινωνικές συνέπειες». 242 

Σε αυτή την περίπτωση που η χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων 

αποτελεί ένα σηµαντικό συντελεστή ισχύος που ενισχύει την οικονοµική, κοινωνική, 

στρατιωτική και πολιτική δύναµη των κρατών, θα µπορούσε να προταθεί µια 

εξελιγµένη µορφή της κλασικής ρεαλιστικής θεωρίας των ∆ιεθνών Σχέσεων,243 αυτή 

του Νεοτεχνολογικού Ρεαλισµού, σύµφωνα µε την οποία τα κράτη πλέον 

επιδιώκουν την ισχύ στο διεθνές σύστηµα και αποσκοπούν στην ικανοποίηση του 

εθνικού τους συµφέροντος, µέσω της χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων και 

επικοινωνιακών τεχνολογιών. 

Τα µειονεκτήµατα της χρήσης των νέων τεχνολογιών σε ένα 

παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον µπορούν να αναλυθούν σε 

πολλαπλά επίπεδα. 

Οι νέες τεχνολογίες µπορούν να αποτελέσουν τον πολιτικό δούρειο ίππο στο 

εσωτερικό των κρατών. Οι David Held και Anthony McGrew υποστηρίζουν ότι το 

κράτος εµπλέκεται σε ένα δίκτυο τοπικής και παγκόσµιας διακυβέρνησης, µέσα στο 

οποίο εµπλέκονται και δρουν υπερεθνικές, διακυβερνητικές και διακρατικές δυνάµεις 

και το κράτος είναι ανίκανο να καθορίσει τη µοίρα του. Και συνεχίζοντας αναφέρουν 

ότι «η κυριαρχία τίθεται υπό αµφισβήτηση επειδή η πολιτική ισχύς των κρατών 

µεταφέρεται σε άλλους φορείς και διαµοιράζεται σε τοπικά και παγκόσµια συστήµατα 

εξουσίας-πολιτικά, οικονοµικά και πολιτισµικά. Η κρατική νοµιµότητα τίθεται υπό 

                                                           
242 Kennedy Paul, Προετοιµασία για τον 21ο αιώνα, σσ. 176-177. 
243 Κουλουµπής Θεόδωρος, ∆ιεθνείς Σχέσεις – Εξουσία και ∆ικαιοσύνη, σ. 9. 
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αµφισβήτηση, εφόσον τα κράτη δεν µπορούν πλέον να προσφέρουν βασικά αγαθά και 

υπηρεσίες στους πολίτες τους χωρίς τη διεθνή συνεργασία, εξαιτίας της µεγαλύτερης 

τοπικής και παγκόσµιας αλληλεξάρτησης». 244 

Στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης και του επονοµαζόµενου «παγκόσµιου 

χωριού»,245 οι νέες τεχνολογίες κατέχουν τη θέση των κεντρικών αρτηριών του 

διεθνούς συστήµατος, όσον αφορά τον τοµέα σύγκλισης των επικοινωνιών και της 

πληροφόρησης. Οι νέες τεχνολογίες έχουν δώσει πλέον στη διεθνή πολιτική σκηνή τη 

δυνατότητα της πληροφόρησης των πολιτικών δρώµενων µε λεπτοµέρειες, όσον 

αφορά το χώρο, τον τρόπο και το χρόνο των πολιτικών γεγονότων και εξελίξεων στο 

εσωτερικό των κρατών. Αυτό έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τη ραγδαία αύξηση των 

πολιτικών ενεργειών τόσο από τους διεθνείς όσο και από τους µη κυβερνητικούς 

οργανισµούς σε παγκόσµιο επίπεδο, µε αποτέλεσµα το κράτος να χάνει τη δύναµη 

επέµβασης, αλλά και να µειώνεται πλέον η δυνατότητα αποτελεσµατικής 

διακυβέρνησης, χωρίς την ύπαρξη οικονοµικών και πολιτικών δρώντων στη διεθνή 

σκακιέρα. 

Οι πολιτικές µη κυβερνητικές οµάδες και οι ακτιβιστές, µέσα από τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών, µπορούν πλέον να ανταλλάσσουν απόψεις, να οργανώνονται 

και τέλος να κάνουν συγχρονισµένες κινητοποιήσεις, γνωστοποιώντας τους λόγους 

και τη δράση τους µέσα από το διαδίκτυο µε καλύτερα και αµεσότερα αποτελέσµατα. 

Όλες οι παραπάνω ενέργειες πιέζουν το κράτος και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις 

έξω από τα νοητά σύνορά του, µε πληροφορίες που προέρχονται εκ των έσω και που 

διαχέονται από τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Η χρήση των ΤΠΕ από τα κράτη και οι τεχνολογικές τους εφαρµογές στην 

οικονοµία, τη διοίκηση και τη δηµοκρατική διακυβέρνηση έχει ως αποτέλεσµα την 

οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη. Αυτό µε τη σειρά του δίνει τη 

δυνατότητα στο κράτος να ισχυροποιηθεί σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές 

επίπεδο, δίνοντας έτσι την πρόσβαση σε διµερείς και πολυµερείς διαπραγµατεύσεις 

και συµφωνίες σε διεθνείς και υπερεθνικούς κυβερνητικούς οργανισµούς. 

                                                           
244 Held David & Anthony McGrew, Παγκοσµιοποίηση / Αντί- Παγκοσµιοποίηση, σ. 49. 
245 Ο όρος παγκόσµιο χωριό επινοήθηκε από τον Καναδό McLuhan το 1960. Βλ. Boniface Pascal, 
Άτλας των ∆ιεθνών Σχέσεων, σ. 50.  
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3.2.4 Νέα Οικονοµία και πολυεθνικές επιχειρήσεις 
 

Η παγκοσµιοποίηση στηρίχθηκε κατά µεγάλο βαθµό στη χρήση νέων 

τεχνολογιών, αλλά και στην επέκταση διαφόρων πολυεθνικών σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Πολυεθνικές οι οποίες στηρίχθηκαν κατ' αποκλειστικότητα στην παραγωγή και 

εµπορία των νέων τεχνολογιών, όπως η ανάπτυξη λογισµικού (Microsoft 

Corporation) ή η κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών (Hewlett Packard, Toshiba, 

IBM, Apple) και µε βάση τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα αναδείχθηκαν σε 

οικονοµικούς κολοσσούς στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα. 

Όπως υποστηρίζει ο Joseph Nye «η παγκοσµιοποίηση είναι παιδί τόσο της 

τεχνολογίας όσο και της πολιτικής. Η αµερικανική πολιτική σκόπιµα προώθησε 

πρότυπα και θεσµούς όπως GATT, η Παγκόσµια Τράπεζα και το ∆ΝΤ που, µετά το 

1945, δηµιούργησαν ένα ανοικτό οικονοµικό σύστηµα». 246 Οι ΗΠΑ µετά το τέλος του 

Β' παγκοσµίου πολέµου αναδείχθηκαν σε παγκόσµια οικονοµική και πολιτική 

δύναµη, αφού «δεν γνώρισαν ούτε κοινωνική επανάσταση, ούτε θρησκευτικούς 

πολέµους. Το σηµαντικότερο από αυτή την άποψη πρόβληµα υπήρξε η διαίρεση Βορρά 

- Νότου που ήταν ταυτόχρονα γεωγραφική, οικονοµική, πολιτισµική και κοινωνική και 

πυροδότησε την εµφύλια σύρραξη που έληξε µε την επικράτηση των Βορείων».247 

Η οικονοµική δύναµη των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι καταλυτική στις 

παγκόσµιες οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις. Κατά τη διάρκεια των προεδρικών 

αµερικανικών εκλογών του 2000 η εταιρεία Microsoft, η οποία παραµένει σήµερα η 

κορυφαία εταιρεία στον κόσµο µε κεφαλαιοποίηση 264.003 εκατ. δολάρια, σύµφωνα 

µε τους Financial Times248 χρηµατοδότησε µε ποσό της τάξεως των 3,3 

εκατοµµυρίων δολαρίων τους ρεπουµπλικάνους και το σηµερινό πρόεδρο των ΗΠΑ 

Τζορτζ Μπους. Παράλληλα, η America Online προσέφερε 1,3 εκατοµµύρια δολάρια 

και η Cisco Systems 681.000 εκατ. δολάρια, ποσά τα οποία σίγουρα έπαιξαν το ρόλο 

τους στο εκλογικό αποτέλεσµα.249 

                                                           
246  Nye S. Joseph, Το Παράδοξο της Αµερικανικής ∆ύναµης, σ. 185. 
247  Meny Υves, Συγκριτική Πολιτική, σ. 177. 
248 Εφηµερίδα Το Βήµα, 29/5/2003. 
249 Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 4 Νοεµβρίου 2000, σ. 29. 
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Η συνέχεια της παγκόσµιας πολιτικής και οικονοµικής ιστορίας είναι γνωστή, 

µε τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου και την πτώση των επιτοκίων από τη FED250, 

λόγω της µείωσης της κατανάλωσης και της κρίσης της καταναλωτικής εµπιστοσύνης 

των αµερικανών πολιτών. Η εταιρεία Microsoft κέρδισε το γεγονός ότι δεν 

κατακερµατίστηκε σε µικρότερες εταιρείες, κατηγορούµενη για αθέµιτο ανταγωνισµό 

από άλλες εταιρείες πληροφορικής και λογισµικού. 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον κοσµήτορα της σχολής 

διοίκησης επιχειρήσεων του ΜΙΤ Lester Thurow, «παίζουν σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη 

διαδικασία, αφού οι αποφάσεις τους σχετικά µε το πού θα αναπτύξουν και πώς θα 

διατηρήσουν την τεχνολογική τους πρωτοκαθεδρία είναι καθοριστικές σχετικά µε τη 

δηµιουργία πολύ καλών θέσεων εργασίας. Το όφελος λοιπόν από την προσέλκυση 

πολυεθνικών είναι όχι µόνο οι νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται από την 

υπερπόντια επέκτασή τους αλλά κυρίως η µετάδοση γνώσης και δεξιοτήτων στους 

κατοίκους του κράτους όπου εδρεύει µια πολυεθνική εταιρεία. Χάρη σε αυτή τη 

µετάδοση και λήψη γνώσεων οι κάτοικοι-εργαζόµενοι µπορούν να αποτελέσουν ένα 

ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης για το κράτος στο οποίο ανήκουν». 251 

Η κατοχή εξειδικευµένης γνώσης και η χρήση νέας υψηλής τεχνολογίας 

αποτελεί ισχυρό εργαλείο-όπλο στα χέρια ενός κράτους, έτσι ώστε να µην 

παραµεριστεί από τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και περιθωριοποιηθεί (ψηφιακό 

χάσµα). Όπως αναφέρει ο καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας Κώστας Βεργόπουλος, 

«οι τεχνολογίες επιτρέπουν πάντα να εντοπισθούν νέες επενδυτικές κατευθύνσεις που 

αυξάνουν τελικά τις θέσεις εργασίας. Έτσι στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία η υψηλή 

τεχνολογική επίδοση εξασφαλίζει και διασφαλίζει ανώτερα επίπεδα απασχόλησης, 

αντιθέτως µε την Ευρώπη όπου η κρίση της απασχόλησης σχετίζεται αφενός µεν µε τις 

µακροοικονοµικές διαταραχές, αλλά και µε τη βραδύτητα των τεχνολογικών 

µεταλλαγών».252 

∆εν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, 

στην προσπάθειά τους να µειώσουν το κόστος παραγωγής των προϊόντων τους, 

ίδρυσαν εργοστάσια παραγωγής στις χώρες της ανατολικής Ασίας και µετά από λίγα 

χρόνια αυτές οι χώρες αναπτύχθηκαν οικονοµικά, µε αποτέλεσµα να κατέχουν ένα 
                                                           
250 Federal Reserve System - Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, βλ. http://www.federalreserve.gov/ 
(2/10/2004) . 
251 Thurow Lester, Το Μέλλον του Καπιταλισµού, σ. 116. 
252 Βεργόπουλος Κώστας, Παγκοσµιοποίηση η Μεγάλη Χίµαιρα, σ. 356. 
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τεράστιο µέρος του παγκόσµιου ΑΕΠ. Ακόµα και η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας 

έχει ανοίξει τις πύλες της σε εµπορικές πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά και σε 

εταιρείες κατασκευής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, µε αποτέλεσµα πολλοί 

οικονοµολόγοι να θεωρούν ότι το ΑΕΠ και η οικονοµία της Κίνας, σε συνδυασµό µε 

την πληθυσµιακή της υπεροχή (πάνω από 1,3 δισεκατοµµύρια πολίτες), θα 

αποτελέσουν βασικό οικονοµικό ανταγωνιστή των ΗΠΑ τα επόµενα χρόνια. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα οικονοµικής ανάπτυξης είναι και η Ιαπωνία, η 

οποία θεωρείται πλέον ηγέτιδα δύναµη στην κατασκευή και την εµπορία νέας 

τεχνολογίας και πληροφοριακών συστηµάτων. Μια χώρα η οποία προήλθε από µια 

κατεστραµµένη οικονοµία µετά το τέλος του Β' Παγκοσµίου πολέµου κατάφερε µε 

έρευνα και χρηµατοδότηση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, µικροηλεκτρονικά συστήµατα) να ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ.253 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, µέσα σε ένα διεθνές πεδίο οικονοµικού 

ανταγωνισµού, προσπαθούν µε τη συνεχώς αυξανόµενη χρήση των συγχρόνων 

πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων να κυριαρχήσουν και να αυξήσουν 

την οικονοµική και πολιτική τους ισχύ. Μια καλύτερη εικόνα µπορεί να εξαχθεί από 

τα εξής παρακάτω οικονοµικά στοιχεία για τη δράση των πολυεθνικών, σύµφωνα µε 

τον πρώην υπουργό Εθνικής Οικονοµίας Παναγιώτη Β. Ρουµελιώτη:  

 Οι συσσωρευµένες άµεσες επενδύσεις, τις οποίες πραγµατοποιούν κυρίως οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις, υπερπενταπλασιάστηκαν τα τελευταία είκοσι 

χρόνια (1982-2002). 

 Το 20% της παραγωγής των αµερικανικών επιχειρήσεων παράγεται εκτός 

ΗΠΑ. 

 Το 50% του παγκόσµιου εµπορίου ελέγχεται από πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

 Το 35-40% των συνολικών παγκόσµιων εισαγωγών και εξαγωγών 

αποτελείται από ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές µεταξύ µητρικών και 

θυγατρικών πολυεθνικών επιχειρήσεων.254 

                                                           
253 Το 1997 το ΑΕΠ της Ιαπωνίας είχε φτάσει στο 4.231 δισ. δολάρια σε σύγκριση µε αυτό των ΗΠΑ 
που ήταν 6.737 δισ. δολάρια. Παράλληλα, η Ιαπωνία είναι 3η στο κατά κεφαλήν εισόδηµα µετά το 
Λουξεµβούργο και την Ελβετία µε 34.629$, ενώ οι ΗΠΑ είναι στην 6η θέση µε 25.860$. Βλ. Boniface 
Pascal, Άτλας των ∆ιεθνών Σχέσεων, σ. 82. 
254 Ρουµελιώτης Β. Παναγιώτης, Παγκόσµια ∆ιακυβέρνηση ή Ηγεµονική Παγκοσµιοποίηση, σ. 80. 
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3.2.5 Συµπεράσµατα υποκεφαλαίου 
 

Σύµφωνα µε την έκθεση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την 

Ανθρώπινη Ανάπτυξη (Human Development) στις 12 Ιουλίου του 1999 «η 

παγκοσµιοποίηση είναι κάτι περισσότερο από τη ροή χρηµάτων και αγαθών – είναι η 

αυξανόµενη αλληλεξάρτηση των ανθρώπων του κόσµου µέσα από τον συρρικνούµενο 

χώρο των συνόρων που εξαφανίζονται. Η παγκοσµιοποίηση προσφέρει τεράστιες 

ευκαιρίες για να εµπλουτιστούν οι ζωές των ανθρώπων και να δηµιουργηθεί µια 

παγκόσµια κοινωνία που θα βασίζεται σε αξίες τις οποίες θα µοιράζεται. Έχει όµως 

επιτραπεί στις αγορές µέχρι στιγµής να κυριαρχήσουν σε αυτή τη διαδικασία και έτσι τα 

οφέλη και οι ευκαιρίες δεν έχουν διαµοιραστεί ισοµερώς».255 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις µαζί µε τη χρήση των πληροφοριακών και 

τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων αποτελούν θεµέλιο λίθο της παγκοσµιοποίησης, ενώ 

παράλληλα υπάρχουν ισχυροί δεσµοί αλληλεξάρτησης µεταξύ οικονοµικής 

παγκοσµιοποίησης και νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

επηρεάζουν τις διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις. 

Η προώθηση και η χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από διεθνείς 

οργανισµούς όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ∆ιεθνής 

Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), έχει ως κύριο σκοπό τον εκσυγχρονισµό της παροχής 

των δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών, τη µείωση του κόστους, την καταπολέµηση 

της γραφειοκρατίας και την αµφίδροµη επικοινωνία κυβέρνησης πολιτών-

ψηφοφόρων. Το ψηφιακό χάσµα και ο ψηφιακός αναλφαβητισµός τόσο µεταξύ των 

κρατών, όσο και µεταξύ των πολιτών, αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα 

πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες, την επικοινωνία και την οικονοµική-κοινωνική 

ανάπτυξη των κρατών. 

Τα πληροφοριακά συστήµατα και οι τεχνολογίες επικοινωνιών µεταβάλλουν 

σε µεγάλο βαθµό τις διεθνείς πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις (βλ. σχήµα 4). 

                                                           
255 ΟΗΕ, Human Development Report 1999, βλ. http://hdr.undp.org/reports/global/1999/en/ 
(10/12/2004). 
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 ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
(Κράτη και πολυεθνικές 

επιχειρήσεις) 

ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
(Κράτη – ∆ιεθνείς Κυβερνητικοί 

οργανισµοί και NGO’s)  

Σχήµα 4: Η λειτουργία της παγκοσµιοποίησης µέσω της χρήσης των νέων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 

Μια καλύτερη εικόνα για τη σηµασία της χρήσης των νέων τεχνολογιών από 

τα κράτη στα πλαίσια της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης, προκύπτει από την 

ακόλουθη µεταφορά. Ας φανταστούµε το ηλεκτρονικό διεθνές χρηµατιστηριακό 

κεφάλαιο ως ένα τρένο, το οποίο µέσα από τις οθόνες των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και τα δίκτυα επικοινωνιών (σιδηροδροµικές γραµµές) µεταφέρεται από 

κράτος σε κράτος. Οι επιβάτες του τρένου στην ουσία είναι πολυεθνικές επιχειρήσεις, 

οι οποίες προσπαθούν µέσω των κερδοσκοπικών κινήσεων αλλά και των επενδύσεων 

(βραχυπρόθεσµων ή µακροπρόθεσµων) να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Οι ράγες 

πάνω στις οποίες κινείται το διεθνές χρηµατιστηριακό κεφάλαιο µε ψηφιακή µορφή 

θεωρούµε ότι είναι οι ηλεκτρονικές λεωφόροι (συστήµατα επικοινωνιών) όπου όσο 

πιο αναπτυγµένη διασύνδεση (τεχνολογική υποδοµή) και επικοινωνία υπάρχει µεταξύ 

των κρατών τόσο πιο εύκολα µετακινείται το τρένο και εξυπηρετεί τους πελάτες του 

(πολυεθνικές-κεφάλαιο).  

Κάθε κράτος που θέλει να προσελκύσει τους πελάτες - ταξιδιώτες του τρένου 

για να κάνουν επενδύσεις, πρέπει να δηµιουργήσει ένα πολύ καλό δίκτυο µεταφοράς 

και διασύνδεσης µε τα άλλα κράτη (δίκτυα επικοινωνίας), αλλά και να εδραιώσει στο 

εσωτερικό του δίκτυα διανοµής για την πιθανή προσέλκυση των επενδυτών. Οι 

σταθµοί στους οποίους µπορεί να σταθµεύσει το τρένο θεωρούµε ότι είναι η 

τεχνολογική υποδοµή κάθε κράτους και που χαρακτηρίζεται από τους δείκτες 

ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών και πληροφορικής (information society 

indicators). Όσο καλύτερος ο σταθµός στάθµευσης (νοµικό πλαίσιο, τεχνολογικό 

υπόβαθρο και υποδοµές, οικονοµική και πολιτική διαφάνεια, εργατικό δυναµικό) 

τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να αποβιβαστούν οι ταξιδιώτες 

(πολυεθνικές – χρηµατιστηριακό κεφάλαιο) και να επενδύσουν στο κράτος. 
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Η συνολική πορεία του τρένου χαρακτηρίζεται ως η πορεία του διεθνούς 

κεφαλαίου σε ηλεκτρονική µορφή στα πλαίσια της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. 

Άρα λοιπόν οι σταθµοί (κράτη) αν θέλουν να προσελκύσουν τους ταξιδιώτες 

(πολυεθνικές επιχειρήσεις) του τρένου (διεθνές ηλεκτρονικό κεφάλαιο), για να 

µπορέσουν να αναπτυχθούν µέσω των επενδύσεων πρέπεί να δηµιουργήσουν ένα 

ελκυστικό περιβάλλον (ενσωµάτωση των ΤΠΕ και τεχνολογική υποδοµή) ώστε να 

είναι αρεστοί από τους πελάτες του τρένου και να µπορέσουν ανταγωνιστούν άλλους 

σταθµούς (κράτη). Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε το παράδειγµα αυτό τα κράτη, 

προκειµένου να µπορέσουν να θεωρηθούν ανταγωνιστικά σε σχέση µε τα άλλα κράτη 

και να µπορέσουν να προσελκύσουν το διεθνές χρηµατιστηριακό κεφάλαιο, το οποίο 

έχει λάβει πλέον ηλεκτρονική µορφή, πρέπει να ενσωµατώσουν και να αφοµοιώσουν 

τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Στο παρόν υποκεφάλαιο ερευνήσαµε και αναφερθήκαµε στους λόγους για 

τους οποίους τα κράτη ενσωµατώνουν τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών ως συντελεστή ανάπτυξης στα πλαίσια της νέας οικονοµίας και της 

παγκοσµιοποίησης.. Αναπτύξαµε τους τρόπους µε τους οποίους γίνεται µεταφορά της 

τεχνολογίας στα κράτη και αναφερθήκαµε στις εφαρµογές των ΤΠΕ στην οικονοµία 

και στην πολιτική στα πλαίσια της ∆ιεθνούς Πολιτικής Νέας Οικονοµίας. 

Τέλος, αναφερθήκαµε στη χρήση των ΤΠΕ ως συντελεστή ισχύος των κρατών 

υπό τη θεώρηση του ρεαλισµού και προτείναµε το νέο-τεχνολογικό ρεαλισµό ως 

θεώρηση των ∆ιεθνών Σχέσεων που δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις νέες τεχνολογίες ως 

συντελεστή ισχύος των κρατών.  

Η ενσωµάτωση των ΤΠΕ από τα κράτη ως µέσο για την πρόσβαση στη 

διαδικασία της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και ως ένα εργαλείο που έχει ως 

σκοπό την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη έχει άµεσες επιπτώσεις και 

επιδράσεις στον τρόπο διακυβέρνησης των κρατών. 

Στο επόµενο υποκεφάλαιο θα ερευνήσουµε και θα επεκταθούµε στις 

επιπτώσεις της χρήσης των νέων τεχνολογιών και στις πολιτικές διαδικασίες  

Η ενσωµάτωση των ΤΠΕ από τα κράτη και η εφαρµογή τους στις εσωτερικές 

πολιτικές διαδικασίες και στον τρόπο διακυβέρνησης έχει ως αποτέλεσµα την 

ανάδυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως επιστηµονικού πεδίου. 
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3.3 Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (e-governance) 

3.3.1 Εισαγωγή 
 

Στα προηγούµενα κεφάλαια και υποκεφάλαια αναλύθηκαν οι λόγοι για τους 

οποίους τα κράτη στα πλαίσια του διεθνούς οικονοµικού ανταγωνισµού, της 

παγκοσµιοποίησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ενσωµατώνουν και 

χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες, ως συντελεστή ισχύος, στοχεύοντας στην 

οικονοµική και διοικητική ανάπτυξη. Αναλύθηκαν ακόµα οι τρόποι µε τους οποίους 

οι νέες τεχνολογίες προωθούνται και µεταφέρονται στα κράτη από τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις (µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας), τους διεθνείς οργανισµούς 

(Information Technology Task Forces), από υπερεθνικούς οργανισµούς (Ευρωπαϊκή 

Ένωση - Europe 2000) και από τις νέες τεχνολογικές και οικονοµικές τάσεις που 

επικρατούν στις διεθνείς εξελίξεις. Η χρήση των ΤΠΕ διαµορφώνει ένα νέο σκηνικό 

στις πολιτικές διαδικασίες - εξελίξεις και στον τρόπο δηµοκρατικής διακυβέρνησης 

ενός κράτους. 

Στο παρόν υποκεφάλαιο θα ερευνηθούν οι επιπτώσεις της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη διακυβέρνηση των κρατών. 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να απαντήσει, στα πλαίσια της ψηφιοποίησης 

των πολιτικών διαδικασιών, στα εξής ερωτήµατα: 

 Ποιοι είναι οι λόγοι χρήσης από τις κυβερνήσεις των νέων 

τεχνολογιών στον τρόπο διακυβέρνησης; 

 Ποια είναι τα πιθανά οφέλη – πλεονεκτήµατα για τις κυβερνήσεις και 

τους πολίτες από την εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; 
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3.3.2 Ορισµοί και πλεονεκτήµατα της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης  
 

Οι κυβερνήσεις σήµερα σε ένα διεθνές και ανταγωνιστικό οικονοµικό 

περιβάλλον και κάτω από τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις του ιδιωτικού τοµέα 

(επιχειρήσεις) και των πολιτών, προσπαθούν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά υπό 

την πίεση ενός συνεχώς αυξανόµενου κόστους λειτουργίας.256 

Σύµφωνα µε τον Anthony Giddens, «ο όρος διακυβέρνηση ίσως είναι 

καταλληλότερος όταν αναφερόµαστε σε ορισµένες µορφές διοικητικών και ρυθµιστικών 

αρµοδιοτήτων».257 

Οι νέες τεχνολογίες, στα πλαίσια επέκτασης και εφαρµογής της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας στο εσωτερικό των κρατών, µπορούν να εξελιχθούν και να 

αναπτυχθούν µε τη δηµιουργία ενός µοντέλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Τα πρώτα βήµατα προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πραγµατοποιούνται το 

1993 στις ΗΠΑ από την κυβέρνηση του προέδρου Κλίντον µε την ίδρυση ενός 

τεράστιου κυβερνητικού προγράµµατος που ονοµάστηκε National Performance 

Review (NPR) µε σκοπό τη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων έτσι ώστε να 

δηµιουργηθεί µια κυβέρνηση που να λειτουργεί καλύτερα και µε το λιγότερο δυνατό 

κόστος.258 

Όπως φαίνεται λοιπόν από τη δηµιουργία του διαδικτύου το 1960 µε την 

αρχική του µορφή µέχρι και τη χρήση του στον τρόπο διακυβέρνησης ενός κράτους 

το 1993 στις ΗΠΑ, οι κυβερνήσεις χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες µε σκοπό την 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα και την παροχή υπηρεσιών, όσο 

και τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στις κυβερνητικές πληροφορίες και 

πηγές. 259 

Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Governance) εννοούµε τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών προκειµένου να αυξηθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες των 

κυβερνητικών - δηµόσιων υπηρεσιών µε απώτερο σκοπό την αύξηση της 

αποδοτικότητας των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων. Η 
                                                           
256Leslie David Simon, NetPolicy.com, p. 88. 
257 Giddens Anthony, Ο Τρίτος ∆ρόµος, σ. 53. 
258 Fountain E. Jane, Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change, pp 
18-19. 
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ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει τη δύναµη να δηµιουργήσει ένα νέο µοντέλο 

παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπου όλοι οι δηµόσιοι οργανισµοί αποκτούν 

πλέον τη δυνατότητα παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών µε πιο µοντέρνο τρόπο, 

αλλά και µέσα από µια αµφίδροµη σχέση σε αντίθεση µε την παλιά µονόδροµη (us-

versus-them) να δηµιουργήσει µια νέα αµοιβαία σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ 

κυβέρνησης και πολιτών.260  

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Don Tapscott (βλ. κεφ. 2.1) µε τον όρο 

ηλεκτρονική κυβέρνηση εννοούµε τη «διαδικτυωµένη κυβέρνηση η οποία συνδυάζει 

τη νέα τεχνολογία µε συστήµατα εσωτερικής κληρονοµιάς και µε τη σειρά της συνδέει 

τις κυβερνητικές πληροφοριακές υποδοµές προς τα έξω µε ο,τιδήποτε ψηφιακό και µε 

οποιονδήποτε – τον φορολογούµενο, τους προµηθευτές, τους πελάτες, τους ψηφοφόρους 

και κάθε άλλο θεσµό της κοινωνίας – σχολεία, εργαστήρια, µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 

νοσοκοµεία, άλλες κυβερνήσεις και άλλα κράτη του κόσµου». 261 

Για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ευρώπη (European Information 

Society), η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δηµόσια διοίκηση, η οποία συνοδεύεται µε την 

οργανωσιακή αλλαγή και νέα στοιχεία-εργαλεία, µε στόχο να βελτιώσει την παροχή 

υπηρεσιών και τις δηµοκρατικές διαδικασίες και να ενδυναµώσει τη δηµόσια 

πολιτική. Αναφέρεται επίσης ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ο τρόπος µε τον 

οποίο η δηµόσια διοίκηση µπορεί: 

1. Να γίνει πιο «ανοικτή» και µε περισσότερη διαφάνεια αλλά και να 

αυξήσει - ενδυναµώσει τη δηµοκρατική συµµετοχή 

2. Να παρέχει πιο αποτελεσµατικές και εξειδικευµένες υπηρεσίες σε κάθε 

πολίτη 

3. Να στοχεύει στην αποδοτικότητα, αξιοποιώντας µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τα χρήµατα των φορολογουµένων πολιτών.262  

                                                                                                                                                                      
259 Aldrich Duncan, John Carlo Bertot, Charles R. McClure, "E-Government: initiatives, developments, 
and issues", Government Information Quarterly, 19, pp. 349-355, 2002. 
260 Silcock Rachel, "What is e-Government", Parliamentary Affairs, 54,pp. 88-101, 2001. 
261 Tapscott Don, Ψηφιακή Οικονοµία: Υποσχέσεις και κίνδυνοι στην εποχή της δικτυακής ευφυΐας, σ. 
175. 
262 European Information Society – E-Government, 
http://europa.eu.int/information_society/soccul/egov/index_en.htm (14/10/05). 
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Το Γραφείο της Γενικής Λογιστικής των ΗΠΑ (US General Accounting 

Office) αναφέρει τις βασικές αρχές για µια επιτυχηµένη εφαρµογή και χρήση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης:  

1. ∆ιατήρηση ειδικών επιτροπών καθοδήγησης 

2. ∆ηµιουργία αποτελεσµατικών επιχειρηµατικών σχεδίων 

βασισµένων στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

3. Επικέντρωση στις υπηρεσίες προς τον πολίτη 

4.  Προστασία προσωπικών δεδοµένων 

5. ∆ηµιουργία συστηµάτων ασφάλειας  

6. ∆ιατήρηση ηλεκτρονικών αρχείων 

7. ∆ιατήρηση και επέκταση τεχνικών υποδοµών και προδιαγραφών 

8. ∆ιαβεβαίωση για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες  

9. Μεταφορά πληροφοριών τεχνολογίας που αφορούν ανθρώπινο 

δυναµικό.263 

Σχετικά µε την ανάλυση και την ερµηνεία του όρου, οι Simpson Poon και 

Xueli Huang αναφέρουν ότι όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που 

αποτελεί µια νέα εφαρµογή σε σχέση µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, οι ερευνητές και οι 

κυβερνητικοί αναλυτές δεν έχουν καταλήξει σε κάποια οριστική ερµηνεία. 

Αναλύοντας µια σειρά από ερµηνείες του όρου µεταξύ ηλεκτρονικής κυβέρνησης (e-

government) και ηλεκτρονικής δια-κυβέρνησης (e-governance), καταλήγουν στο 

συµπέρασµα και υποστηρίζουν ότι ο όρος ηλεκτρονική κυβέρνηση (e-government), 

αναφέρεται σε τρεις βασικές λειτουργίες: 

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services), µε τις οποίες εννοούµε την 

παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την κυβέρνηση στους πολίτες  

 Την ηλεκτρονική δηµοκρατία (e-democracy), η οποία προωθεί την 

πολιτική επικοινωνία µεταξύ κυβέρνησης και ψηφοφόρων και  

 Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business), το οποίο αναφέρεται στις 

αµφίδροµες συναλλαγές µεταξύ κυβέρνησης και εµπορικού τοµέα. 264  

                                                           
263 Jaeger Τ. Paul, Kim M. Thompson, E-government around the world, "Lessons, challenges, and 
future directions", Government Information Quarterly, 20, pp. 389-394, 2003. 
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Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης, δίνοντας έµφαση όσον αφορά την ύπαρξη 

ασάφειας στη χρήση του όρου, υποστηρίζει ότι «σε σχέση µε την ερµηνεία και το 

εύρος εφαρµογής του όρου e-government παρατηρείται σήµερα µια εκτεταµένη σύγχυση 

(…). Σύγχυση δηµιουργείται µε το δεύτερο συνθετικό του όρου, το οποίο σηµαίνει και 

διοίκηση και διακυβέρνηση και άρα το e-government αφορά τόσο την ηλεκτρονική 

παροχή υπηρεσιών και επικοινωνία, όσο και την ηλεκτρονική λήψη αποφάσεων».265 

Στη συνέχεια ο Παναγιώτης Καρκατσούλης χρησιµοποιεί περιοριστικά τον όρο 

ηλεκτρονική διοίκηση (e-government) για την παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών 

µέσω της χρήσης του διαδικτύου και των τεχνολογιών επικοινωνίας, ενώ 

διαχωρίζοντας την ηλεκτρονική επικοινωνία µε σκοπό τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων χρησιµοποιεί τον όρο ηλεκτρονική δηµοκρατία (e-democracy). Τέλος, 

χρησιµοποιεί τον όρο ηλεκτρονική πολιτική (e-politics), ερµηνεύοντας έτσι τη 

διαµεσολάβηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας για τη «διατήρηση της εγρήγορσης των 

πολιτών προκειµένου να συµµετέχουν στη διαδικασία επίλυσης των κοινωνικών 

προβληµάτων, καθώς και τη διασφάλιση των κατάλληλων γι' αυτό µέσων και 

προϋποθέσεων».266 

Οι λόγοι για τους οποίους η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν έχει αποκτήσει 

µια οριστική ερµηνεία ως όρος (όπως και η παγκοσµιοποίηση), αποδίδεται στο 

γεγονός ότι εµφανίστηκε πρόσφατα στο λεξιλόγιο των ακαδηµαϊκών και στην 

ηµερήσια διάταξη των κυβερνήσεων.267 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο H.C. Relyea, η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση είναι ένα δυναµικό και νέο φαινόµενο που εµφανίστηκε την τελευταία 

δεκαετία του 20ού αιώνα. Αν και οι επιπτώσεις της χρήσης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης προς στιγµή δεν µπορούν να αναλυθούν και να µετρηθούν µε 

ακρίβεια, ήδη διαφαίνονται κάποια πράγµατα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 

στους πολίτες και την αποτελεσµατικότερη δηµοκρατική διακυβέρνηση. 268 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών από 

το κράτος στους πολίτες, δεν αποτελεί ένα απλό πεδίο εφαρµογής και χρήσης των 
                                                                                                                                                                      
264 Poon Simpson and Xueli Huang, "Success at e-Governing: A case study of ESDLife in Hong 
Kong", Electronic Markets, Vol.12, 4, pp. 270-280, 2002. 
265 Καρκατσούλης Παναγιώτης, Το κράτος σε µετάβαση, σ. 178. 
266 Καρκατσούλης Παναγιώτης, ό.π. 
267 Για ιστορική αναδροµή βλ. αρχή κεφαλαίου. 
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νέων τεχνολογιών, αλλά µπορεί να είναι αποτέλεσµα πολλών και διαφορετικών 

δοµών.  

Οι Wilson Wong και Eric Welch υποστηρίζουν ότι είναι απλά ένας µύθος, ότι 

από µόνη της η χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα οδηγήσει αυτόµατα σε 

δραµατικές αλλαγές στη λειτουργία, την πρόσβαση και την αλλαγή της φύσης των 

δηµόσιων οργανισµών. Το ερώτηµα για το εάν η ηλεκτρονική διακυβέρνηση προωθεί 

τον εκσυγχρονισµό του κράτους δεν µπορεί να απαντηθεί, εάν δεν γνωρίζουµε για το 

είδος και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της γραφειοκρατίας (που υπάρχουν σε κάθε 

κράτος). 269 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας των M. P. Gupta, Debashish Jana στην Ινδία 

για τη χρήση και τα οφέλη από την εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

έδειξαν ότι το τεχνολογικό υπόβαθρο πρέπει να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο και ότι 

για να γίνουν όλα τα ανωτέρω πρέπει όλοι οι δηµόσιοι οργανισµοί να υιοθετήσουν 

νέες τεχνολογικές πλατφόρµες. 270 

Στην προσέγγισή µας θεωρούµε ότι οι όροι ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-

governance) και ηλεκτρονική κυβέρνηση (e-government) είναι µεν συναφείς και 

αλληλοεξαρτώµενοι όροι, ο πρώτος όρος από τους οποίους περικλείει το δεύτερο. Η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί ένα ευρύτερο πεδίο χρήσης και ενσωµάτωσης 

των νέων τεχνολογιών από αυτό της ηλεκτρονικής κυβέρνησης (δηλαδή το ψηφιακό 

πρόσωπο των δηµόσιων οργανισµών)271, η οποία έχει ως κύριο σκοπό την παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών (από τις δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς), 

οικονοµικού κυρίως χαρακτήρα (συναλλαγές µε το δηµόσιο ή τους δηµόσιους 

φορείς). 

Αντίστοιχα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-governance) έχει ως βασικό 

σκοπό, ως ευρύτερη έννοια, όχι µόνο τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού κλίµατος 

οικονοµικών συναλλαγών των πολιτών µε το δηµόσιο, αλλά τη γενικότερη χρήση των 

νέων τεχνολογιών µε σκοπό τον πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό έλεγχο και την 

                                                                                                                                                                      
268 Relyea H.C., "E-gov: Introduction and overview", Government Information Quarterly, 19, pp. 9-35, 
2002. 
269 Wong Wilson and Eric Welch, "Does E-Government promote Accountability? A Comparative 
analysis of Website Openness and Government Accountability", Governance: An International Journal 
of Policy, Administration, and Institutions, Vol.17, No2, April 2004, pp.275-297. 
270 Gupta M. P., Debashish Jana, "E-government evaluation: A framework and case study", 
Government Information Quarterly, 20, pp. 365-387, 2003. 
271 Μετάφραση από την αγγλική: Digital face of public administration and economic transactions with 
citizens and business. 
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γενικότερη διοίκηση του κράτους. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση µπορεί να 

συµπεριλαµβάνει ακόµα ως έννοιες την ηλεκτρονική δηµοκρατία (e-democracy), την 

ηλεκτρονική µάθηση (e-learning), την ηλεκτρονική διαδικασία λήψης αποφάσεων  

(e-decision making), την πολιτική επικοινωνία (e-political communication) και την 

πρόσβαση των πολιτών σε κάθε είδους ηλεκτρονική πληροφορία  

 

Θεωρούµε απαραίτητο το διαχωρισµό της χρήσης των νέων τεχνολογιών από 

ένα κράτος στον τρόπο διακυβέρνησης σε δύο τοµείς:  

1. Χρήση των νέων τεχνολογιών για τις εσωτερικές σχέσεις 

(οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές) του κράτους - µε ονοµασία 

Intragov (Intra-Government)  

2. Χρήση των νέων τεχνολογιών για τις εξωτερικές σχέσεις 

(οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές) του κράτους που ονοµάζεται 

Extragov (Extra-Government) (βλ. σχήµα 5). 
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Σχήµα 5: Χρήση των ΤΠΕ στις εσωτερικές και εξωτερικές 
σχέσεις του κράτους 

 

Το Intragov περιλαµβάνει τις εξής υποδιαιρέσεις: 

 G2E: Government to Employee (Κυβέρνηση προς Εργαζόµενο) 

 G2C: Government to Citizen (Κυβέρνηση προς Πολίτη) 

 G2B: Government to Business (Κυβέρνηση προς Επιχειρήσεις) 

 G2D: Government to Democratic Process (Κυβέρνηση και ∆ηµοκρατικές 

∆ιαδικασίες).272 

                                                           
272 Holmes Douglas: E-Gov, e-Business Strategies for Government, pp 5-6. 
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Η ενδοκρατική χρήση των ΤΠΕ (Intragov) και ειδικότερα το G2E, 

αναφέρονται στην αµφίδροµη επικοινωνία και την άντληση-εύρεση πληροφοριών 

από τους εργαζοµένους, µέσα από επίσηµες ιστοσελίδες της κυβέρνησης και των 

δηµόσιων οργανισµών, όσον αφορά θέµατα εργασιακών δικαιωµάτων, επιδόµατα 

εργασίας και γενικότερα νόµους ή υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τις 

εργασιακές σχέσεις. Ο πολίτης µπορεί να πληροφορηθεί για τις νέες θέσεις εργασίας, 

για πιθανά σεµινάρια επιδοτούµενα από το κράτος, δηµόσιους διαγωνισµούς, αλλά 

και τρόπους µέσω των οποίων µπορεί να βρει τον τοµέα εργασίας στον οποίο έχει 

εξειδικευθεί µέσω σπουδών ή έχει αποκτήσει επαγγελµατική εµπειρία. 

Το G2C αναφέρεται στην ενηµέρωση του πολίτη για τις κυβερνητικές 

αποφάσεις, στη λήψη των απαραίτητων εκείνων κρατικών πιστοποιητικών που λόγω 

της αυξηµένης γραφειοκρατίας θεωρούνται απαραίτητα για τη διεκπεραίωση 

οικονοµικών συναλλαγών (φορολογική ενηµερότητα, πιστοποιητικά στρατού, 

πιστοποιητικό γεννήσεως).273  

Το G2B αναφέρεται στις ηλεκτρονικές σχέσεις και υπηρεσίες της κυβέρνησης 

προς τις επιχειρήσεις, όσον αφορά θέµατα εργασιακών ζητηµάτων που αφορούν τους 

εργοδότες, πληροφορίες για φορολογικά ζητήµατα, επιδοτήσεις και γενικότερα 

θέµατα που έχουν ως σκοπό την αύξηση της επιχειρηµατικότητας, την οικονοµική 

ανάπτυξη και τη δηµιουργία ενός κλίµατος συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και 

κυβέρνησης. 

Το G2D αποτελεί την προσπάθεια της κυβέρνησης για την αύξηση της 

δηµοκρατικής συµµετοχής µέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε αυτή την περίπτωση η προσπάθεια κάθε 

δηµοκρατικά εκλεγµένης κυβέρνησης έχει ως βασικό σκοπό τη δηµιουργία ενός 

κλίµατος διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την αποτελεσµατική 

εκπροσώπηση των πολιτών στα νοµοθετικά, εκτελεστικά και πολιτικά όργανα και 

τους θεσµούς ενός κράτους. 

                                                           
273Στην Ελλάδα, κρατικά έγγραφα σε ηλεκτρονική µορφή εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπό την αιγίδα του 
υπουργείου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
µπορούν και εκδίδουν µέχρι και 250 διαφορετικά είδη πιστοποιητικών, βλ. ιστοσελίδα 
http://www.kep.gov.gr/default.asp (20/12/05).  
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Το Extragov περιλαµβάνει τη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων στις 

σχέσεις του κράτους και της κυβέρνησης µε άλλα κράτη σε περιφερειακό και διεθνές 

επίπεδο. 

Το G2G µπορεί να έχει διττή σηµασιολογική ερµηνεία. Αρχικά µπορεί να 

αναλυθεί ως ο συνδετικός ηλεκτρονικός επικοινωνιακός κρίκος µε τις περιφερειακές 

και τοπικές κυβερνήσεις (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση). Επίσης, µπορεί να 

αποτελεί το µέσο για την αποτελεσµατική διαδικασία επικοινωνίας στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής-διπλωµατίας ενός 

κράτους µε τη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων και του διαδικτύου (Internet 

politics and digital diplomacy). 

Το κράτος, ως µέλος ενός διεθνούς ανταγωνιστικού οικονοµικού 

περιβάλλοντος, δεν παραµένει πλέον αποµονωµένο όσον αφορά τις οικονοµικές και 

πολιτικές διαδικασίες και εξελίξεις. Το κάθε κράτος (και ειδικότερα τα αναπτυγµένα 

κράτη δυτικού τύπου όπως και η Ελλάδα) αποτελεί µέλος διεθνών και υπερεθνικών 

οργανισµών προκειµένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συµφέροντα. 

Η παγκόσµια οικονοµία και η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελούν πλέον 

βασικά συστατικά χαρακτηριστικά του διεθνούς συστήµατος και σχέσεων. Τα κράτη 

αυξάνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία µε άλλα κράτη σε θέµατα επίλυσης των 

διεθνών οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών, περιβαλλοντικών προβληµάτων (µέσω 

των Ηνωµένων Εθνών, της Παγκόσµιας Τράπεζας και του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου). 

Οι νέες τεχνολογίες στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ExtraGov) 

διευκολύνουν τα κράτη στη µεταξύ τους επικοινωνία µε σκοπό την οικονοµική ή 

πολιτική συνεργασία ή την επίλυση διαφορών. Οι νέες τεχνολογίες έχουν τη 

δυνατότητα να αποτελέσουν το συνδετικό επικοινωνιακό κρίκο των κρατών µε τα 

διεθνή και τα επιχειρηµατικά συµφέροντα, τα πολιτικά φόρουµ και λόµπι274 µε την 

οµογένεια του εξωτερικού και αποτελούν τα βασικά συστατικά προώθησης της 

οικονοµικής, πολιτικής και πολιτισµικής διπλωµατίας.  

 

                                                           
274 Λάβδας Α. Κώστας, Συµφέροντα και Πολιτική, σ. 72. 
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3.3.3 Μια ηλεκτρονική δηµοκρατική διακυβέρνηση 
 

Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε την εφαρµογή των ΤΠΕ στα πλαίσια 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πρέπει να αναλύσουµε τις βασικές λειτουργίες 

κάθε δηµοκρατικής κυβέρνησης.275 

Σύµφωνα µε τον Anthony Giddens, "σκοπός των κυβερνήσεων είναι να: 

 Παρέχουν τα µέσα για την εκπροσώπηση των διαφόρων συµφερόντων. 

 Προσφέρουν ένα πεδίο διαλόγου για τη συµφιλίωση των ανταγωνιστικών 

αιτηµάτων αυτών των συµφερόντων. 

 ∆ηµιουργούν και εγγυώνται µια ανοικτή και δηµόσια σφαίρα, όπου µπορεί 

να διεξάγεται απρόσκοπτα ο διάλογος για τα ζητήµατα της πολιτικής.  

 Παρέχουν ένα πλήθος δηµόσιων αγαθών, µεταξύ των οποίων και µορφές 

συλλογικής ασφάλειας και πρόνοιας. 

 Ρυθµίζουν τις αγορές προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος και να 

εξασφαλίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό εκεί όπου υπάρχει ο κίνδυνος 

εµφάνισης µονοπωλίων. 

 Προάγουν την κοινωνική ειρήνη µέσω του ελέγχου και της αστυνόµευσης. 

 Προωθούν την ενεργό ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων µέσω του 

καθοριστικού τους ρόλου στην προώθηση εκπαιδευτικών συστηµάτων. 

 ∆ιατηρούν και υποστηρίζουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ρόλων.  

 ∆ιαδραµατίζουν άµεσο οικονοµικό ρόλο, αναλαµβάνοντας το ρόλο του 

σηµαντικότερου εργοδότη, ασκώντας µάκρο- και µικρο-οικονοµικές 

παρεµβάσεις και παρέχοντας επιπλέον την αναγκαία υποδοµή. 

 Εκπληρώνουν πολιτισµικούς σκοπούς.  

 Προωθούν τις περιφερειακές και διεθνικές συµµαχίες και να επιδιώκουν 

παγκόσµιους στόχους".276 

Συνοψίζοντας τις προαναφερθείσες βασικές λειτουργίες, οι κυβερνήσεις εκτός 

από τον έλεγχο και την αστυνόµευση του κράτους, την προώθηση και εκπροσώπηση 

συµφερόντων, την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, βασικό τους µέληµα έχουν και τη 

δηµιουργία µιας δηµόσιας σφαίρας όπου διεξάγεται διάλογος για θέµατα πολιτικής.  

                                                           
275 Οι ίδιες λειτουργίες δεν µπορούν να βρεθούν σε αυταρχικά, ολοκληρωτικά και θεοκρατικά 
καθεστώτα. 
276 Giddens Anthony, Ο Τρίτος ∆ρόµος, σ. 71-72. 
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Ο ανοικτός διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα πολιτικής αποτελεί 

µία από τις βασικές αρχές λειτουργίας της δηµοκρατίας.277 

Συνεπώς, ένας από τους βασικούς στόχους µιας δηµοκρατικής διακυβέρνησης 

είναι η δηµιουργία ενός θετικού πολιτικού κλίµατος συνεργασίας, ο οποίος θα 

βασίζεται στον ανοικτό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ κυβέρνησης και 

πολιτών που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές και οικονοµικές τάξεις και 

εκπροσωπούν διαφορετικά πολιτικά συµφέροντα. 

Η προώθηση του δηµοκρατικού κλίµατος µέσα από τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών (ηλεκτρονική δηµοκρατία) δεν αποτελεί ξεχωριστό µέρος αλλά ένα 

αλληλοσύνδετο και αλληλοεξαρτώµενο κοµµάτι µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

(εάν χρησιµοποιήσουµε τον όρο αποκλειστικά για να εκφράσουµε την παροχή 

υπηρεσιών και αγαθών του κράτους προς τους πολίτες). Τα δηµοκρατικά ιδεώδη, η 

νόµιµη και αποτελεσµατική εκπροσώπηση των πολιτών από τα κόµµατα 

(αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δηµοκρατία) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

η παροχή πληροφοριών και το δικαίωµα της ψήφου αποτελούν και αυτά βασικές 

«υπηρεσίες και αγαθά» της δηµοκρατικά εκλεγµένης κυβέρνησης, προκειµένου να 

λειτουργήσει και να αναπτυχθεί αποτελεσµατικά ένα κράτος. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκτός από τη χρήση των νέων τεχνολογιών για 

την παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών από τις δηµόσιες υπηρεσίες, ταυτόχρονα 

αποτελεί και τη νέα µορφή επικοινωνίας της πολιτείας µε τους πολίτες της, αλλά και 

ένα νέο τρόπο επικοινωνίας των κυβερνητικών οργανισµών και των κυβερνήσεων 

µεταξύ τους. 

Οι Chadwick και May υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τρία βασικά µοντέλα 

χρήσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που µπορούν να δηµιουργήσουν µια νέα 

αµφίδροµη σχέση µεταξύ κράτους και πολιτών: 

 Ένα διοικητικό µοντέλο, µέσα από το οποίο η παροχή υπηρεσιών από το 

κράτος προς τους πολίτες µπορεί να επιταχυνθεί και να υπάρξει 

ποιοτικότερη, σύγχρονη και ταχύτατη διεκπεραίωση των υποθέσεων µε 

µείωση του κόστους. 

                                                           
277 Ball Alan R. & B. Guy Peters, Σύγχρονη Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση, σ. 104. 
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 Ένα συµβουλευτικό µοντέλο βάσει του οποίου η κυβέρνηση χρησιµοποιεί 

τις νέες τεχνολογίες προκειµένου να καταγράψει την κοινή γνώµη και 

παράλληλα, µέσω αυτών των καταγραφών και µετρήσεων, να προσφέρει 

αποτελεσµατικότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. Έχει λοιπόν η κυβέρνηση το πλεονέκτηµα να καταγράφει 

την άποψη των πολιτών για την πολιτική που ακολουθεί, δηµιουργώντας 

έτσι έναν νέο τρόπο επικοινωνίας µε την κυβέρνηση.  

 Και τέλος, ένα µοντέλο το οποίο στηρίζεται στη συµµετοχική διαδικασία 

και επικοινωνία µεταξύ κυβέρνησης και ψηφοφόρων. Μέσω της χρήσης 

των διαδικτυακών συζητήσεων (chat rooms) η εκάστοτε κυβέρνηση δίνει 

τη δυνατότητα στους πολίτες-ψηφοφόρους να επικοινωνούν µεταξύ τους 

και έτσι µπορεί να προστατεύσει τις δηµοκρατικές εκείνες αξίες που 

στηρίζονται στο δηµόσιο διάλογο και την ελεύθερη έκφραση. 278 

Η διακυβέρνηση ενός κράτους, και πιο συγκεκριµένα ενός κράτους που 

ανήκει στα επονοµαζόµενα κράτη δυτικού τύπου ή αναπτυγµένα κράτη, 

χαρακτηρίζεται από τις δηµοκρατικές διαδικασίες. Όπως χαρακτηριστικά 

υπογραµµίζει και ο Serge Bernstein «η φιλελεύθερη δηµοκρατία απαντά σε χώρες µε 

ανεπτυγµένη οικονοµία, σε κοινωνίες όπου κυριαρχούν η δυνατή αστική τάξη και οι 

µεσαίες οικονοµικά ανεπτυγµένες τάξεις και βασίζεται σε µια ιστορική παράδοση που 

ευνοεί τα ατοµικά δικαιώµατα, την εύνοια του κοινωνικού συµβολαίου, την ισότητα 

ενώπιον του νόµου και την αρχή της εθνικής κυριαρχίας». 279 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) στον τρόπο διακυβέρνησης ενός 

κράτους, η οποία θα µπορούσε να ονοµαστεί ηλεκτρονική δηµοκρατική διακυβέρνηση, 

στοχεύει στη µείωση του δηµοκρατικού ελλείµµατος µεταξύ των πολιτών, την 

ενδυνάµωση των δηµοκρατικών διαδικασιών και την αποτελεσµατική εκπροσώπηση 

των κοινωνικών και των επαγγελµατικών τάξεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Η σύγχρονη κυβέρνηση, µε τη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων και 

γενικότερα των νέων τεχνολογιών, προσπαθεί να γίνει πιο αποτελεσµατική απέναντι 

στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και στους πολίτες της, προκειµένου να 

                                                           
278 Chadwick Andrew & Christopher May, "Interactions between States and Citizens in the Age of the 
Internet: e-Government in the United States, Britain and the European Union", Governance: An 
International Journal Of Policy, Administration and Institutions, Vol.16, No.2, April 2003, pp. 271-
300. 
279 Berstein Serge, ∆ηµοκρατίες, Αυταρχικά και Ολοκληρωτικά Καθεστώτα στον 20ό Αιώνα, σ. 54. 
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δηµιουργήσει και να συντηρήσει τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες οικονοµικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης, αλλά και να µειώσει τη γραφειοκρατία που χαρακτηρίζει το 

σύγχρονο τρόπο λειτουργίας όλων των αναπτυγµένων κρατών. Προσπαθεί επίσης να 

µειώσει το κόστος λειτουργίας της παροχής υπηρεσιών προς όλους τους 

συναλλασσόµενους µε το κράτος. 

Η δηµιουργία ενός σταθερού πολιτικού κλίµατος, καθώς και η σταθεροποίηση 

και εγκαθίδρυση της δηµοκρατικής συνοχής µέσα σε ένα κράτος συµβάλλει 

αποφασιστικά στην ανάπτυξη του ίδιου του κράτους αλλά και των πολιτών 

δηµιουργώντας σχέσεις εµπιστοσύνης και συνεργασίας. Οι σύγχρονες δηµοκρατικές 

δοµές των κρατών προσπαθούν µέσα σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο και 

ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες 

προκειµένου κάθε κράτος να αναπτυχθεί οικονοµικά και πολιτικά, χρησιµοποιώντας 

πλέον τις ΤΠΕ ως συντελεστή ισχύος και ανάπτυξης. Η δηµοκρατική συµµετοχή και 

η διεύρυνση της δηµοκρατικής διαδικασίας και στις δύο µορφές της άµεσης ή 

αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας έχει ως κύριο σκοπό τη δηµιουργία κλίµατος 

εµπιστοσύνης στις σχέσεις µεταξύ κράτους και πολιτών-ψηφοφόρων, 

χρησιµοποιώντας ως εργαλεία την ελεύθερη έκφραση των πολιτών, την ανταλλαγή 

απόψεων και τη δηµιουργία κατάλληλου και εποικοδοµητικού διαλόγου µεταξύ 

πολιτείας και πολιτών για τη σωστή λήψη αποφάσεων. Η χρήση των πληροφοριακών 

συστηµάτων στα πλαίσια της απαίτησης για περισσότερη δηµοκρατία αποτελεί 

σηµαντικό εργαλείο για τους πολίτες και την πολιτεία, έχοντας ως στόχο τη 

συλλογική λήψη αποφάσεων και τη µείωση του δηµοκρατικού ελλείµµατος. 

Η ηλεκτρονική δηµοκρατία, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

προσφέρει στους πολίτες on-line εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών, πρόσβαση στις 

κυβερνητικές πληροφορίες αλλά και στις πολιτικές αποφάσεις και παράλληλα 

επικοινωνία µε τους εκλεγµένους εκπροσώπους των πολιτών στην κυβέρνηση, µέσω 

της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Οι αντίθετες απόψεις βέβαια υποστηρίζουν ότι το διαδίκτυο αποτελεί την 

αποθέωση του συγκεντρωτισµού (centralization) και αυτό συµβαίνει διότι υπάρχουν 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργαζόµενοι, οι µαθητές και κατ’ επέκταση οι πολίτες 

µπορούν να εποπτευθούν από άλλους: διοικητικούς υπαλλήλους, δασκάλους, 

εργοδότες και κεντρικές κυβερνήσεις, µε αποτέλεσµα να χάνεται τόσο η δυνατότητα 

ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης ιδεών, όσο και το δικαίωµα της προστασίας 
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προσωπικών δεδοµένων.280 Σε αυτή την περίπτωση, οι κυβερνήσεις µπορούν να 

ελέγχουν τις κινήσεις των πολιτών αλλά και την επικοινωνία τους, µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία ενός ψηφιακού ελεγχόµενου κόσµου και κοινωνίας από τις κεντρικές 

κυβερνήσεις, µέσω της αστυνόµευσης της σκέψης που στηριζόταν στη χρήση µιας 

ηλεκτρονικής αµφίδροµης συσκευής που έµοιαζε µε τηλεόραση και δεν γνώριζε ο 

πολίτης πότε τον παρακολουθούσαν, όπως περιγράφει ο Τζορτζ Όργουελ στο βιβλίο 

του 1984. 

Ένα απλό παράδειγµα πιθανής παρακολούθησης των ηλεκτρονικών δωµατίων 

συζητήσεων (chat rooms) από πολίτες για τα πολιτικά πιστεύω τους και τις 

πεποιθήσεις τους µπορεί να αναφερθεί από µια πηγή που αποκάλυψε τα σχέδια της 

CIA στις ΗΠΑ για τους χρήστες των. Σύµφωνα µε ένα δηµοσίευµα «η CIA 

χρηµατοδοτεί ερευνητικά ιδρύµατα µε στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών για τον 

αυτόµατο εντοπισµό δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την τροµοκρατία στα 

διαδικτυακά δωµάτια συζήτησης, αποκαλύπτουν εσωτερικά έγγραφα που διαθέτει η 

οργάνωση Electronic Privacy Information Center (EPIC).281  

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του CNet.com282, τα έγγραφα αφορούν 

συµβόλαιο της CIA µε το Εθνικό Ίδρυµα Επιστηµών (National Science Foundation - 

NSF283) των ΗΠΑ, το οποίο επιτρέπει σε αξιωµατούχους της µυστικής υπηρεσίας να 

επιλέγουν σε ποιες ερευνητικές οµάδες θα απονέµονται οµοσπονδιακά ερευνητικά 

κονδύλια του NSF. «Προτείνουµε ένα σύστηµα που θα λειτουργεί στο υπόβαθρο 

οποιουδήποτε δωµατίου συζήτησης ως σιωπηλός ακροατής για υποκλοπές. Το 

προτεινόµενο σύστηµα θα βοηθούσε τις υπηρεσίες κατασκοπείας να ανακαλύπτουν 

κρυφές κοινότητες και πρότυπα επικοινωνίας στα δωµάτια συζήτησης χωρίς ανθρώπινη 

παρέµβαση» αναφέρει ερευνητική πρόταση που υπέβαλε στο NSF το Πολυτεχνικό 

Ινστιτούτο Rensselaer.284 Το πρόγραµµα του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου Rensselaer 

αφορά την αυτόµατη παρακολούθηση των καναλιών του IRC (Internet Relay Chat), 

ενός δηµοφιλούς µέσου για συζητήσεις στο διαδίκτυο. Τον Ιούνιο του 2004 

ερευνητές του Ινστιτούτου περιέγραψαν σε επιστηµονική δηµοσίευση πώς 

παρακολούθησαν 114.000 χρήστες σε 50.000 κανάλια του επίσης δηµοφιλούς Usenet.  

                                                           
280 Mehta Michael D. - Eric Darier, "Virtual control and Disciplining: Electronic Govermentality in the 
new Wired World", The Information Society, 14, pp. 107-116, 1998.  
281 Βλ. ιστοσελίδα http://www.epic.org (20/12/05). 
282 Βλ. ιστοσελίδα http://www.cnet.com (20/12/05). 
283 Βλ. ιστοσελίδα http://www.nsf.gov (20/12/05). 
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H έρευνα «θα µπορούσε να βοηθήσει τις µυστικές πληροφορίες να 

υποκλέπτουν πληροφορίες από τα δωµάτια συζήτησης, να συντάσσουν το προφίλ των 

χρηστών και να αναγνωρίζουν µυστικές οµάδες χρηστών µε χαµηλό κόστος». Η EPIC 

απέκτησε τα µυστικά έγγραφα νόµιµα, κάνοντας χρήση του νόµου για την ελεύθερη 

πρόσβαση στην πληροφορία (Freedom of Information Act)». 285 

Παρά τα πολλά και τεχνικά προβλήµατα όσον αφορά τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών και τα πιθανά προβλήµατα ασφάλειας που καθηµερινά αντιµετωπίζουν 

οι χρήστες του διαδικτύου (πολίτες - επιχειρήσεις), αλλά και οι κυβερνήσεις, υπάρχει 

µια προσπάθεια για την περαιτέρω αύξηση και χρήση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

3.3.4 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στα πλαίσια της  
Kοινωνίας της Πληροφορίας στην Ευρώπη 
 

H Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ευρώπη (European Information Society) 

δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη, τη χρήση και την εφαρµογή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια του προγράµµατος e-Europe 2005. 

Το πρόγραµµα αναφέρει αναλυτικά τους τρόπους µε τους οποίους θα 

επιταχυνθεί η εφαρµογή και η πλήρης αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτοί είναι: 

 ∆ιαδραστική επικοινωνία µε τις δηµόσιες υπηρεσίες (interactive public 

services). 

 Εξεύρεση µέσων για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (public 

procurement). 

 ∆ηµιουργία δηµόσιων χώρων (κιόσκια) για πρόσβαση τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες ( Public Internet Access Points -PIAP's). 

 Ευρυζωνικές συνδέσεις (broadband connections). 

 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (διαλειτουργικότητα -

interoperability). 

                                                                                                                                                                      
284 Βλ. ιστοσελίδα http://www.rpi.edu. (20/12/05) 
285 http://www.in.gr (25/11/04). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  131 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

 Ασφαλής επικοινωνία µεταξύ των δηµόσιων υπηρεσιών (secure 

communications between public services). 

 Προώθηση της κουλτούρας και του τουρισµού (culture and tourism). 

Σε µια έρευνα που έγινε, όπως δηµοσιεύθηκε το Σεπτέµβριο του 2003, µε 

θέµα την ποιότητα και τη χρησιµότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ("Citizens 

and business welcome eGovernment services"), οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αναλυτικότερα, το 80 % των χρηστών του διαδικτύου 

υποστηρίζουν την ποιότητα των ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών, ενώ πάνω από 

τους µισούς δήλωσαν ότι είναι πολύ ευχαριστηµένοι. Σχεδόν το 80% προτείνουν 

ανεπιφύλακτα σε άλλους τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ 

ως πρώτα θετικά σηµεία δηλώνουν την οικονοµία χρόνου και τη δυνατότητα 

ευελιξίας ανάµεσα στις ηλεκτρονικές δηµόσιες υπηρεσίες. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας, τα πιο σηµαντικά στοιχεία όσον αφορά το βαθµό 

ικανοποίησης από τη χρήση και την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους 

δηµόσιους οργανισµούς είναι η απλότητα χρήσης των ιστοσελίδων για τους πολίτες, 

καθώς και η ταχύτητα σύνδεσης και ανταπόκρισης για τις επιχειρήσεις. 286 

Αντίστοιχα, τα πολιτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώνονται 

στη δυναµική και τη σπουδαιότητα χρήσης των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηµειώνει τη χρησιµότητα εφαρµογής της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ως βασικό στοιχείο για τη δηµιουργία µιας δηµόσιας 

διοίκησης που θα είναι ανταγωνιστική σε παγκόσµιο επίπεδο. Ως στόχο θα έχει την 

παροχή καλύτερων ποιοτικά δηµόσιων υπηρεσιών και την προώθηση της 

οικονοµικής ανάπτυξης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ο 

επίτροπος της Ε.Ε. για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ευρώπη Erikk Liikanen 

υποστήριξε για τη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης «ότι είναι βασική για την 

Ευρώπη η ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού δηµόσιου τοµέα που θα βοηθήσει την 

οικονοµική ανάπτυξη των κρατών-µελών, αλλά που θα µπορεί ταυτόχρονα να 

                                                           
286 European Union on line - Citizens and business welcome eGovernment services, 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/1630&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en, (29/9/2003). 
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προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες και να ενδυναµώσει τη δηµοκρατική συµµετοχή των 

πολιτών».287 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ερµηνεύει τον όρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως 

«τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην δηµόσια διοίκηση, 

η οποία συνδυάζεται µε την οργανωσιακή αλλαγή και τις νέες δυνατότητες, µε σκοπό 

τη βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών και των δηµοκρατικών διαδικασιών και τέλος 

την ενδυνάµωση προώθησης των δηµόσιων πολιτικών».288 

Σύµφωνα µε το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (eGovernment Research & Development)289 στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

το βασικό µοντέλο λειτουργίας για µια επιτυχηµένη εφαρµογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. είναι αυτό που φαίνεται στο σχήµα 6.  

 

 
Σχήµα 6: Μοντέλο λειτουργίας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

                                                           
287 European Union on line, Commission adopts a communication on the role of eGovernment for 
Europe's future, 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/egovernment/index_en.htm. (27/6/05) 
288 European Information Society: e-gov mission, 
http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/index_en.htm (20/12/05).  
289 eGovernment Research & Development, 
http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/index_en.htm (20/12/05).  
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Οι τοµείς στους οποίους επικεντρώνεται η έρευνα και η ανάπτυξη του 

Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρώπη 

(IDABC290) είναι οι εξής: 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρώπη κατά θεµατική ενότητα: 

 ∆ράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU activities) 

 Πολιτική και δράσεις (Policy and Strategy) 

 Υποδοµή (Infrastructure) 

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους πολίτες (eServices for citizens) 

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις (eServices for businesses) 

 Ταυτοποίηση και εξακρίβωση στοιχείων (Identification & Authentication) 

 Ηλεκτρονική ασφάλεια (eSecurity) 

 ∆ιαλειτουργικότητα (Interoperability) 

 Ηλεκτρονική δηµοκρατία και ηλεκτρονική συµµετοχή (eDemocracy & 

eInclusion) 

 Ηλεκτρονικές προµήθειες (eProcurement) 

 Λογισµικό ανοικτού κώδικα (open source software) 

 Τεχνολογία (technology) 

 Θέµατα νοµικής φύσεως (legal aspects) 

 Άλλα θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Σύµφωνα µε την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό 

Παρατηρητήριο και µε βάση το διαχωρισµό των θεµατικών περιοχών, µπορούµε να 

διακρίνουµε τα πολλαπλά πρόσωπα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Ειδικότερα για την Ελλάδα ως κράτος-µέλος της Ε.Ε., όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, σχετικά µε τη στρατηγική και το σχέδιο 

δράσης για την ενσωµάτωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έχει τον τίτλο 

«Πολίτες και Ποιότητα Ζωής» ("Citizens and Quality of Life") µε προϋπολογισµό 

                                                           
290 Βλ. ιστοσελίδα http://europa.eu.int/idabc/ (2/1/06) 
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879,4 εκατοµµύρια ευρώ από το συνολικό κεφάλαιο των 2.839,1 εκατοµµυρίων 

ευρώ. 291 

Οι βασικές αρχές και οι στόχοι για το σχέδιο δράσης «Πολίτες και Ποιότητα 

Ζωής» συνοψίζονται στις εξής προτεραιότητες-στόχους: 

 Καλύτερη ποιότητα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών από τη δηµόσια 

διοίκηση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Government on-

line). 

 Η παροχή υπηρεσιών από τη δηµόσια διοίκηση στους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών, µε απώτερο σκοπό την αναδιάρθρωση των διαδικασιών και 

της επικοινωνίας στα επιµέρους τµήµατα του δηµοσίου τοµέα, ώστε να 

επιτευχθεί αποτελεσµατική συνδιαλλαγή, ειδικότερα σε θέµατα που 

αφορούν τη δηµοσιονοµική πολιτική, τα χρηµατοοικονοµικά, την 

κοινωνική ασφάλιση, τη δικαιοσύνη, τις δηµόσιες προµήθειες, την 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και τέλος την αντιµετώπιση κρίσεων. 

 Την προώθηση και τη δηµιουργία ενός γεωγραφικού και περιβαλλοντικού 

χάρτη για τη διοίκηση πληροφοριακών συστηµάτων, ο οποίος θα αποτελεί 

το συνδετικό κρίκο της κεντρικής κυβέρνησης και των περιφερειακών-

τοπικών αυτοδιοικήσεων. 

 Χρήση των νέων τεχνολογιών µε στόχο την προώθηση µιας γενικότερης 

στρατηγικής για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών σε 

όλους τους πολίτες.  

 Εφαρµογή των τεχνολογιών της τηλεµατικής στις µεταφορές στο έδαφος, 

τη θάλασσα και τον αέρα ("intelligent transport"). 

Η ενσωµάτωση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ανάµεσα 

στα µέλη κράτη της Ευρωπαϊκή Ένωσης βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο 

συγκριτικά µε άλλες γεωγραφικές και οικονοµικές περιοχές του πλανήτη. 

 

                                                           

291 eGovernment Factsheet - Greece – Strategy, http://europa.eu.int/idabc/en/document/1349/397, 
(25/2/05).  
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Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση των Ηνωµένων Εθνών (2003 World Public 

Sector Report), η οποία αναφέρεται στην ενσωµάτωση των λειτουργιών της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ανά τον κόσµο, η Ε.Ε. εµφανίζεται µε µέσο όρο 2,01 

και κατέχει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη, πίσω από την Βόρεια Αµερική (2,60) και 

µε τελευταία στην παγκόσµια κατάταξη την Αφρική (0,84), ενώ ο παγκόσµιος µέσος 

όρος ανέρχεται στο 1,62292 (βλ. διάγραµµα 1). 

 

∆ιάγραµµα 1: U.N. 2003 Global index e-gov 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την παγκόσµια κατάταξη των χωρών, στην 

πρώτη θέση εµφανίζονται οι ΗΠΑ, ενώ στην πρώτη δεκάδα εµφανίζονται τέσσερις 

ευρωπαϊκές χώρες: το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η ∆ανία και η Γερµανία. Η 

Ελλάδα συµπεριλαµβάνεται στα κράτη µε µέτρια ενσωµάτωση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (Medium E-gov Capacity) µε δείκτη 1,77, ενώ είναι χαρακτηριστικό 

ότι βρίσκεται σε χαµηλότερη θέση από χώρες όπως η Πολωνία (1,96), η Βενεζουέλα 

(1,92), η Ρωσία (1,89) και η Κολοµβία (1,88).293 

Ο δείκτης των Η.Ε. προκύπτει από τη συγκριτική µέτρηση δύο βασικών 

δεικτών: της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government readiness index) και της 

ηλεκτρονικής συµµετοχής (e-participation index). Ο δείκτης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης καθορίζεται µε την παράλληλη µέτρηση άλλων δεικτών  (web 

measure index, telecommunication infrastructure index, human capital index). 

Αντίστοιχα, ο δείκτης ηλεκτρονικής συµµετοχής µετρά όχι µόνο τη θέληση και τη 
                                                           
292 UN, Public Sector  World Report for 2003, http://www.unpan.org/dpepa_worldpareport.asp, 
(14/11/04). 
293United Nations on line Network for Public Administration and Finance-eGovernment: 
http://www.unpan.org/e-government/global%20leaders%20index.htm, (14/11/2004). 
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δυνατότητα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά και την προώθηση συµµετοχής 

των πολιτών σε διάλογο, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών αλλά και τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων µέσω της χρήσης του διαδικτύου. 

 

1. ΗΠΑ 
2. Αυστραλία 
3. Νέα Ζηλανδία 
4. Σιγκαπούρη 
5. Νορβηγία 
6. Καναδάς 
7. Ηνωµένο Βασίλειο 
8. Ολλανδία 
9. ∆ανία 
10. Γερµανία 

3,11 
2,60 
2,59 
2,58 
2,55 
2,52 
2,52 
2,51 
2,47 
2,46 

 

Πίνακας 1: Τα δέκα πρώτα κράτη σε παγκόσµιο επίπεδο  

στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

Ειδικά για τη µέτρηση της χρήσης και την ενσωµάτωση των υπηρεσιών της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ανάµεσα στα κράτη που ανήκουν στην ευρύτερη 

γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης294 (συµπεριλαµβανοµένων και κρατών που δεν 

ανήκουν στους 25, όπως κράτη των Βαλκανίων), σύµφωνα πάντα µε την έκθεση των 

Ηνωµένων Εθνών, πρώτη στη σειρά κατάταξης βρίσκεται η ∆ανία (2,47) και την 

τελευταία θέση κατέχει η Μολδαβία (1,29). Ο µέσος όρος, βάσει των αποτελεσµάτων 

της έρευνας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είναι 2,01, ενώ η Ελλάδα, αν και 

κράτος-µέλος της Ε.Ε. των 25, βρίσκεται κάτω από το µέσο όρο µε δείκτη 1,77, 

συγκριτικά µε τη γείτονα χώρα µας Τουρκία (1,83)  που δεν αποτελεί µέλος της Ε.Ε. 

295 (βλ. πίνακα 2). 

 

                                                           
294 Η καταµέτρηση αναφέρεται σε 32 κράτη. 
295 United Nations on line Network for Public Administration and Finance- Europe, 
http://www.unpan.org/e-government/IndexEurope.htm, (14/11/2004). 
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Πίνακας 2: Συγκριτικός πίνακας χρήσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην 

Ευρώπη  

 

Συµπερασµατικά, η έρευνα του τµήµατος δηµόσιας διοίκησης και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι βασικός σκοπός 

της είναι «η καταµέτρηση του περιβάλλοντος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 

κάθε κράτος, αλλά και η επίσηµη παρουσία του κάθε κράτους στον παγκόσµιο ιστό», 

ενώ καταλήγει ότι «τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν παράλληλα να 

απεικονίσουν τo οικονοµικό, κοινωνικό και δηµοκρατικό επίπεδο ανάπτυξης. Τα 

κράτη τα οποία είναι επαρκώς αναπτυγµένα και στα οποία οι πολίτες απολαµβάνουν 

ένα υψηλό επίπεδο πρόσβασης στις πληροφορίες και µια πιο συµµετοχική σχέση µε 

την κυβέρνησή τους, έχουν υψηλή θέση στην παγκόσµια κατάταξη».296 

 

 

 

 

                                                           
296Ο.π., (United Nations on line Network for Public Administration and Finance:Europe). 
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3.3.5 Η παγκοσµιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  
 

Η χρήση τόσο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όσο και της ηλεκτρονικής 

δηµοκρατίας έχει παγκοσµιοποιηθεί όσον αφορά το γεγονός ότι διεθνείς 

οργανισµοί297 προωθούν µια σειρά από δράσεις και προγράµµατα για την προώθηση 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Τα Ηνωµένα Έθνη, στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας, προωθούν 

τη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων από τις κυβερνήσεις προκειµένου να 

ισχυροποιήσουν τις κοινωνικές τους δοµές, αφού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, 

µε αυτό τον τρόπο αυξάνουν την κυβερνητική αποτελεσµατικότητα, δηµιουργούν 

κλίµα εµπιστοσύνης και δίνουν τη δυνατότητα της συµµετοχής των πολιτών στα 

κοινά.298 

Το Μάρτιο του 2001 τα Ηνωµένα Έθνη µετά από αίτηση του οικονοµικού και 

κοινωνικού συµβουλίου τους και τη σύµφωνη γνώµη του Γ.Γ. Κόφι Ανάν, 

δηµιούργησαν το σχέδιο δράσης (Task Force) για την προώθηση των πληροφοριακών 

και επικοινωνιακών συστηµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο µε σκοπό τη µείωση του 

ψηφιακού αναλφαβητισµού και τη διάδοση της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε όλα 

τα κράτη-µέλη του ΟΗΕ.299 

Παράλληλα, στην επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για τη δηµόσια διοίκηση, 

έχει δηµιουργηθεί ειδικό τµήµα για τον επαναπροσδιορισµό της κυβέρνησης 

(reinventing government) µε τη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων, για την 

προώθηση και τη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικής 

δηµοκρατίας, διοργανώνοντας συνέδρια, αλλά και δηµιουργώντας ένα τεράστιο 

δίκτυο ερευνητικών οµάδων και ειδικών σε θέµατα χρήσης πληροφοριακών 

συστηµάτων στο δηµόσιο τοµέα.300  

Αντίστοιχα, η Παγκόσµια Τράπεζα τον Ιούλιο του 2001 και µε τη συµβολή 

του τότε πρόεδρου της James Wolfensohn, δηµιούργησε ένα µη κυβερνητικό 
                                                           
297 Οι διεθνείς οργανισµοί και ειδικότερα οι οικονοµικοί διεθνείς οργανισµοί θεωρούνται βασικά 
στοιχεία για τη λειτουργία και διεύρυνση της παγκοσµιοποίησης όσον αφορά τις περισσότερες πλευρές 
της. Βλ.κεφ. 2.  
298 United Nations Institute for Training and Education/e-Government, 
http://egov.unitar.org/spip/rubrique22.html (20/10/2004).  
299 U.N. Information and Communication Task Force- Plane Action: 
www.unicttaskforce.org/about/planofaction.asp (2/1/06).  
300 United Nations on line Network for Public Administration and Finance/ e-Government, 
http://www.unpan.org/egovernment.asp (20/12/05). 
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οργανισµό (development gateway) µε σκοπό τη χρήση των πληροφοριακών 

συστηµάτων έτσι ώστε να επιταχύνει: 

 την αποτελεσµατική λειτουργία του δηµόσιου τοµέα 

 την αύξηση συµµετοχής στη γνώση 

 τη δηµιουργία των βάσεων για ανάπτυξη στις λιγότερο αναπτυγµένες 

χώρες 

 την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής 

δηµοκρατίας για καλύτερη κοινωνική ανάπτυξη και συµµετοχική 

διαδικασία των πολιτών στη δηµόσια διοίκηση.301  

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχει δηµιουργήσει ειδικό τοµέα µελετών και 

αναφορών πάνω σε θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µε ειδικές έρευνες και 

µελέτες περίπτωσης (case studies) µε σκοπό να ενηµερώσει τις κυβερνήσεις για τα 

πλεονεκτήµατα χρήσης των νέων τεχνολογιών στη δηµόσια διοίκηση. 

Η ενεργοποίηση των διεθνών και υπερεθνικών οργανισµών µε προγράµµατα 

δράσης για την ενσωµάτωση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 

όλες τις µορφές και τις πτυχές της, αποτελεί ένα σοβαρό δείγµα για τη σηµασία της 

χρήσης των νέων τεχνολογιών στον τρόπο διακυβέρνησης των κρατών σε διεθνές 

επίπεδο. 

                                                           
301World Bank-Development Gateway, http://www.developmentgateway.org (2/1/06). 
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3.3.6 Συµπεράσµατα υποκεφαλαίου 
 

Η χρήση των πληρoφoριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων από τις αρχές 

της δεκαετίας του ’90 µέχρι σήµερα έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο 

λειτουργίας των ατόµων-εργαζοµένων σε διεθνές οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό 

επίπεδο. Ο όρος «οικονοµία» αντικαταστάθηκε από τον όρο «νέα οικονοµία» και ο 

πολίτης όπως και οι κοινωνίες απέκτησαν ψηφιακή υπόσταση (digital citizen & 

virtual communities). Οι σχέσεις του κράτους µε τους πολίτες – ψηφοφόρους 

µεταβλήθηκαν σε σχέσεις µε ηλεκτρονική µορφή (e-relationships). Το κράτος αποκτά 

ένα ψηφιακό πρόσωπο (digital face) και η κυβέρνηση, µέσω της νέας της µορφής  

(e-government), προσαρµόζει τον τρόπο λειτουργίας της σε ένα διεθνές 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, έτσι ώστε να επιτύχει όσο το δυνατό µεγαλύτερη 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη. Στις σύγχρονες δηµοκρατικές 

κοινωνίες η πληροφορία αποκτά ιδιαίτερη σηµασία σε ένα κόσµο που αναπτύσσεται, 

συναλλάσσεται και µεταβάλλεται στα πλαίσια της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. 

Η σηµασία της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διακυβέρνηση ενός 

κράτους και τη δηµόσια διοίκηση µπορεί εύκολα να παρατηρηθεί µέσα από τα σχέδια 

δράσης και επιχειρησιακών προγραµµάτων των διεθνών και υπερεθνικών 

οργανισµών, µε άµεσο στόχο την ενσωµάτωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης από τα κράτη σε παγκόσµιο επίπεδο. Αν και η χρήση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ξεκινά το 1993 από τις ΗΠΑ, µόνο τα τελευταία χρόνια 

(από το 2000) απέκτησε ειδικό και σηµαντικό ρόλο στην πολιτική ατζέντα και στο 

σχεδιασµό των κυβερνήσεων.  

Για τον όρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν υπάρχει σαφής και 

αποδεκτός ορισµός µέχρι και σήµερα, λόγω των πολλαπλών µορφών και εφαρµογών 

της. Γενικότερα όµως εννοούµε τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών στον τρόπο διακυβέρνησης του κράτους και ειδικότερα την εφαρµογή 

των νέων τεχνολογιών στη δηµόσια διοίκηση.  

Βασικοί σκοποί της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι: 

 Καλύτερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις 

 Ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα 
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 ∆ηµιουργία κατάλληλου κλίµατος διαφάνειας και συνεργασίας κράτους 

και πολιτών-επιχειρήσεων 

 Χρήση των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) µε σκοπό την οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη 

 Ενδυνάµωση των δηµοκρατικών θεσµών και διαδικασιών 

 Πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία και εδραίωση αµφίδροµης 

επικοινωνίας µε τους δηµόσιους οργανισµούς 

 ∆ιασύνδεση της κεντρικής κυβέρνησης µε την περιφέρεια και την τοπική 

αυτοδιοίκηση 

 Πρόσβαση των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η 

ενδυνάµωση των δηµοκρατικών χαρακτηριστικών και διαδικασιών σε ένα κράτος, 

και ειδικότερα η χρήση των νέων τεχνολογιών για έναν αποτελεσµατικότερο διάλογο 

µεταξύ πολιτών – ψηφοφόρων και πολιτικών κοµµάτων – κυβέρνησης. Τα σηµερινά 

δηµοκρατικά κράτη, λόγω της γραφειοκρατίας και της πολυνοµίας, εµφανίζουν ένα 

δύσχρηστο επικοινωνιακό µηχανισµό για την επικοινωνία των πολιτών και της 

κυβέρνησης, µε άµεσο αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός κλίµατος πολιτικής απάθειας 

και δυσπιστίας απέναντι στους δηµοκρατικά εκλεγµένους εκπροσώπους. Η έλλειψη 

συµµετοχής των πολιτών σε οποιαδήποτε διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και η 

έλλειψη πρόσβασης στις πολιτικές διαδικασίες και τα πολιτικά δρώµενα 

ενδυναµώνουν το επονοµαζόµενο «δηµοκρατικό έλλειµµα». 

Στο επόµενο κεφάλαιο θα ερευνήσουµε και θα αναλύσουµε την «ηλεκτρονική 

δηµοκρατία», η οποία στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θέτει νέες 

βάσεις και οδηγεί σε νέους τρόπους αντιµετώπισης των προαναφερθέντων 

προβληµάτων, µε σκοπό µια επιτυχηµένη δηµοκρατική ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
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3.4 Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία (e-democracy) 

3.4.1 Εισαγωγή 
 

Στα προηγούµενα υποκεφάλαια αναλύθηκε ο τρόπος µε τον οποίο τα κράτη 

υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών λόγω του 

αυξανόµενου οικονοµικού ανταγωνισµού στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης. Η 

ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και η εφαρµογή τους στη διακυβέρνηση των 

κρατών, ορίζεται ως ηλεκτρονική διακυβέρνηση και έχει ως σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Στο υποκεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί µια πτυχή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που έχει ως σκοπό την ενδυνάµωση των δηµοκρατικών διαδικασιών 

και την προώθηση της συµµετοχής των πολιτών στα κοινά και στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Η πτυχή αυτή είναι η ηλεκτρονική δηµοκρατία.  

Σκοπός του παρόντος υποκεφαλαίου είναι να ερευνήσει: 

 την έννοια της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας 

 τις εφαρµογές της 

 τα βασικά της χαρακτηριστικά  

  τους στόχους της και 

  να εντοπίσει τα προβλήµατα εφαρµογής της. 

Θα αναλυθεί επίσης ο τρόπος µε τον οποίο οι νέες τεχνολογίες και το 

διαδίκτυο µπορούν να εδραιώσουν ένα  κλίµα πολιτικής  διαφάνειας, να διευρύνουν 

τη δηµοκρατική συµµετοχή και να συµβάλουν στην µείωση του δηµοκρατικού 

ελλείµµατος.  
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3.4.2 Ηλεκτρονική δηµοκρατία και δηµοκρατικό έλλειµµα 
 

Η ηλεκτρονική δηµοκρατία στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

αρχικά στοχεύει στην προώθηση και την εδραίωση ενός κλίµατος εµπιστοσύνης και 

συνεργασίας µεταξύ πολιτών και κυβέρνησης. Η αµφίδροµη αυτή ψηφιακή σχέση 

µπορεί να αναπτυχθεί µέσα από την πρόσβαση των πολιτών και τη διάχυση της 

πολιτικής πληροφορίας, της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καθώς και τη διαµόρφωση 

µιας δηµόσιας σφαίρας για ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια δηµοκρατικού διαλόγου. 

Όπως υποστηρίζει ο Don Tapscott, «η δηµοκρατία σε πολλές δυτικές χώρες 

είναι στάσιµη, σε µερικές θα έλεγα ατροφική. Ο κυνισµός των ψηφοφόρων βρίσκεται 

στα υψηλότερα επίπεδα. Η πολιτική διαφθορά σε υψηλές θέσεις σηµειώνει έξαρση. Οι 

κυβερνήσεις παντού φαίνονται αναποτελεσµατικές και απόµακρες». 302 

Ο Anthony Giddens αναφέρει ότι «δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία 

χρόνια οι κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν κατηγορίες για διαφθορά…Παρά την 

υποτιθέµενη διαφάνειά τους, οι φιλελεύθεροι δηµοκρατικοί θεσµοί στις περισσότερες 

χώρες εξαρτούν στην πράξη τη λειτουργία τους από παρασκηνιακές συµφωνίες και 

πελατειακές σχέσεις». 303  

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστηµάτων και των νέων 

τεχνολογιών επικοινωνίας έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία νέων σχέσεων 

επικοινωνίας µεταξύ των κυβερνήσεων και των πολιτών. Οι νέες τεχνολογίες 

µεταβάλλουν πλέον τις κλασικές και παραδοσιακές σχέσεις µεταξύ κράτους και 

κοινωνίας των πολιτών. Το διαδίκτυο έρχεται να µεταβάλει αυτή την κατάσταση της 

µερικής ή ολικής έλλειψης πολιτικών πληροφοριών και τη διαδικασία συλλογικής 

λήψης αποφάσεων µεταξύ κυβερνητικών φορέων (νοµοθετικά και εκτελεστικά 

όργανα, υπουργεία) και πολιτών.  

Ο τρόπος πληροφόρησης γίνεται πιο άµεσος µε τη χρήση του διαδικτύου, ενώ 

κάθε πολίτης πλέον µπορεί να ενηµερώνεται λεπτοµερώς για κάθε κυβερνητική 

απόφαση και µελλοντικό πρόγραµµα δράσης, αφού µπορεί πλέον να «επισκέπτεται» 

τη συγκεκριµένη ιστοσελίδα κάθε υπουργείου και να ενηµερώνεται ανάλογα µε το 

προσωπικό του ενδιαφέρον. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορεί να 

                                                           
302 Tapscott Don, Η Ψηφιακή Οικονοµία: Υποσχέσεις και κίνδυνοι στην εποχή της δικτυακής ευφυΐας, σ. 
303. 
303 Giddens Anthony, Ο Τρίτος ∆ρόµος, σ. 105. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  144 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

ζητήσει συγκεκριµένες πληροφορίες, να υποβάλει ερωτήσεις και σχόλια όπως και να 

καταθέσει τις ενστάσεις αυτοπροσώπως, µέσω αντιπροσώπων ή µέσω άλλων οµάδων 

πίεσης. 

3.4.3 Ηλεκτρονική δηµοκρατία : Η ανάδυση µιας νέας ψηφιακής 
αθηναϊκής αγοράς 
 

Η χρήση των πληρoφoριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων από τις αρχές 

της δεκαετίας του ’90 µέχρι και σήµερα έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο 

λειτουργίας και οργάνωσης του δηµόσιου τοµέα και των κυβερνήσεων 

H Κοινωνία της Πληροφορίας δηµιούργησε µια νέα σχέση µεταξύ του 

κράτους και των πολιτών, κατά την οποία η χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων 

αυξάνει την κυβερνητική αποδοτικότητα, δηµιουργεί σχέσεις διαφάνειας και αυξάνει 

τη συµµετοχή των πολιτών.304 Ο Joseph S. Nye υποστηρίζει ότι το χαµηλότερο 

κόστος της επαφής και της σύµβασης θα µειώσει τις δαπάνες της συµµετοχής των 

πολιτών. Το διαδίκτυο µπορεί να δώσει ένα τέλος στην ηγεµονία της τηλεόρασης και 

της ραδιοφωνικής µετάδοσης που περιέκοψε τα πολιτικά κόµµατα και κατέστησε τη 

διαδικασία της πολιτικής εξαιρετικά δαπανηρή από την άποψη των κεφαλαίων που 

πρέπει να συλλεγούν. 305 

Το παράδοξο της χρήσης του διαδικτύου είναι ότι ενώ στην αρχική του µορφή 

δηµιουργήθηκε και χρησιµοποιήθηκε για να εξυπηρετήσει στρατιωτικούς σκοπούς 

(κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου), σήµερα θεωρείται ένα µέσο για τη 

διεύρυνση της δηµοκρατίας και τη µείωση του δηµοκρατικού χάσµατος στη 

συλλογική λήψη αποφάσεων. 

                                                           
304 UNITAR, Information Society Program, http://egov.unitar.org/spip/rubrique22.html (20/10/04).  
305 Nye S. Joseph, Εlaine C. Kamarck, Governace. com - Democracy in the Information Age, p. 12. 
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3.4.4 Βασικά χαρακτηριστικά της δηµοκρατίας 
 

Σύµφωνα µε τον David Held, το κλασικό µοντέλο δηµοκρατίας το οποίο 

επικρατούσε στην αρχαία Αθήνα είχε τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

 Άµεση συµµετοχή των πολιτών στις νοµοθετικές και δικαστικές λειτουργίες. 

 Η συνέλευση των πολιτών είναι το κυρίαρχο όργανο. 

 Η κυρίαρχη εξουσία ασχολείται µε όλες τις κοινές υποθέσεις της πόλης. 

 Πολλαπλές µέθοδοι επιλογής υποψηφίων για δηµόσια αξιώµατα (άµεση 

ψηφοφορία, κλήρωση, επιλογή). 

 ∆εν υπάρχουν διακρίσεις προνοµίων που διαφοροποιούν τους κοινούς 

πολίτες από τους αξιωµατούχους. 

 Με εξαίρεση τα αξιώµατα που συνδέονται µε τη διεξαγωγή πολέµου, το ίδιο 

το άτοµο δεν µπορεί να υπηρετήσει δύο φορές στην ίδια θέση. 

 Βραχύχρονη θητεία για όλους. 

 Χρηµατική αποζηµίωση για τις δηµόσιες υπηρεσίες. 306 

Στην αρχαία Αθήνα δικαίωµα ψήφου στα κοινά είχαν µόνο οι πολίτες οι 

οποίοι ήταν άνδρες Αθηναίοι άνω των είκοσι ετών, σε αντίθεση µε τους δούλους που 

ήταν πολυπληθέστατοι, τις γυναίκες και τους µετοίκους οι οποίοι ήταν οικογένειες 

που είχαν µετακινηθεί στην Αθήνα ακόµη και πριν από αρκετές γενιές.  

Η συµµετοχή όλων των πολιτών στις νοµοθετικές και δικαστικές λειτουργίες 

και η άµεση ψηφοφορία για τα δηµόσια αξιώµατα αποτελεί χαρακτηριστικό 

γνώρισµα και των σηµερινών δηµοκρατικών συστηµάτων. Σύµφωνα µε τους Αlan R. 

Ball & B. Guy Peters, τα σηµερινά φιλελεύθερα-δηµοκρατικά συστήµατα έχουν τα 

εξής χαρακτηριστικά: την ύπαρξη περισσοτέρων του ενός πολιτικών κοµµάτων, την 

ανοιχτή πρόσβαση στις πολιτικές διαδικασίες και στην ανοιχτή συµµετοχική 

δραστηριότητα, τη διενέργεια εκλογών σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την εκλογή 

εκπροσώπων και την ύπαρξη των ατοµικών ελευθεριών και δικαιωµάτων των 

πολιτών.  

                                                           
306 Held David, Μοντέλα ∆ηµοκρατίας, σ. 45. 
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Η δηµοκρατική συµµετοχή και η διεύρυνση της δηµοκρατικής διαδικασίας 

και στις δύο µορφές της (άµεσης ή αντιπροσωπευτικής) έχει ως κύριο σκοπό τη 

δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης στις σχέσεις µεταξύ κράτους και πολιτών-

ψηφοφόρων, χρησιµοποιώντας ως εργαλεία την ελεύθερη έκφραση των πολιτών, την 

ανταλλαγή απόψεων και τη δηµιουργία κατάλληλου και εποικοδοµητικού διαλόγου 

µεταξύ πολιτείας και πολιτών για τη σωστή λήψη αποφάσεων. 307 

Στη σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση η άµεση δηµοκρατία, όπως το 

παράδειγµα της αρχαίας Αθήνας, έχει αντικατασταθεί από την αντιπροσωπευτική 

δηµοκρατία, στην οποία οι αποφάσεις που αφορούν το σύνολο του κράτους δεν 

λαµβάνονται πλέον από τους ίδιους τους πολίτες άµεσα µέσω της διεξαγωγής 

δηµοψηφισµάτων, αλλά από δηµοκρατικά εκλεγµένους εκπροσώπους µέσω εθνικών 

εκλογών. Το σύστηµα αυτό της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, που επικρατεί 

σήµερα κατά πλειοψηφία στα δυτικά και αναπτυγµένα οικονοµικά κράτη έχει πολλές 

φορές δείξει τα αδύνατα σηµεία του. Μέσα σε ένα κράτος στο οποίο υπάρχουν τα 

πολιτικά κόµµατα, οι οικονοµικές και πολιτικές ελίτ, καθώς και οι διάφορες 

κοινωνικές οµάδες, υπάρχει µια συνεχής σύγκρουση συµφερόντων και προσπάθεια 

ανάληψης της εξουσίας. Έτσι λοιπόν πολλές φορές η κάθε κοινωνική ή και πολιτική 

οµάδα, για ξεχωριστούς λόγους η κάθε µία, προσπαθεί να επηρεάσει τις πολιτικές 

αποφάσεις των εκλεγµένων εκπροσώπων προς όφελός της.  

Οι παραδοσιακές σχέσεις στηρίζονταν στην πληροφόρηση των πολιτών για 

σηµαντικές ή µη αποφάσεις για τα πολιτικά και οικονοµικά δρώµενα από τα 

παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας, όπως την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφηµερίδες 

και τα περιοδικά. To διαδίκτυο αποτελεί ένα νέο τρόπο ενηµέρωσης και επικοινωνίας. 

3.4.5 Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία 
 

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστηµάτων και των νέων 

τεχνολογιών επικοινωνίας έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία νέων σχέσεων 

επικοινωνίας µεταξύ των κυβερνήσεων και των πολιτών. Οι νέες τεχνολογίες 

µεταβάλλουν πλέον τις παραδοσιακές σχέσεις µεταξύ κράτους και κοινωνίας των 

πολιτών, η σχέση επικοινωνίας από µονόδροµη γίνεται αµφίδροµη. Το διαδίκτυο 

έρχεται να µεταβάλει αυτή την κατάσταση της µερικής ή ολικής έλλειψης 

πληροφοριών και τη διαδικασία συλλογικής λήψης αποφάσεων µεταξύ κυβερνητικών 

                                                           
307Ball Alan R. & B. Guy Peters, Σύγχρονη Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση, σ. 104. 
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φορέων (νοµοθετικά και εκτελεστικά όργανα, υπουργεία) και πολιτών. Ο τρόπος 

πληροφόρησης γίνεται πιο άµεσος µε τη χρήση του διαδικτύου, ενώ κάθε πολίτης 

µπορεί να ενηµερώνεται λεπτοµερειακά για κάθε κυβερνητική απόφαση και 

µελλοντικό πρόγραµµα δράσης, µέσω των αντίστοιχων ιστοσελίδων. 

Η ηλεκτρονική δηµοκρατία αποτελεί µέρος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

και έχει ως κύριο σκοπό τη διεύρυνση της δηµοκρατικής συµµετοχής των πολιτών 

στα κοινά, αλλά και τη δυνατότητα άµεσης πληροφόρησης των πολιτών-ψηφοφόρων 

για τις πολιτικές εξελίξεις. Τα πληροφοριακά συστηµάτων και το διαδίκτυο στα 

πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

ενδυναµώνουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων δηµοκρατικών συστηµάτων: 

Α) Ηλεκτρονική πολιτική ενηµέρωση: Η ανοιχτή πρόσβαση στις πολιτικές 

διαδικασίες και εξελίξεις είναι πλέον πιο εύκολη µε την παρακολούθηση των 

πολιτικών δρώµενων από τους πολίτες µέσα από τις πληροφορίες που 

διαχέονται από τις κυβερνητικές ιστοσελίδες (governmental web sites). H ροή 

πληροφοριών δεν αποτελεί πλέον προνόµιο πολιτικών και οικονοµικών ελίτ 

µέσα σε ένα κράτος, αντίθετα τα κυβερνητικά και κοµµατικά προγράµµατα, οι 

πολιτικές αποφάσεις νοµοθετικού και εκτελεστικού χαρακτήρα διαχέονται 

στους πολίτες.  

Ο Joseph Nye αναφέρει ότι «ήδη διαγράφεται µε σαφήνεια ένα πρώτο πολιτικό 

αποτέλεσµα της αυξανόµενης πληροφόρησης που διακινείται από τα νέα µέσα 

(διαδίκτυο). Οι κυβερνήσεις έχουν απολέσει ένα µέρος του ελέγχου που 

ασκούσαν παραδοσιακά στην πληροφορία στις ίδιες τις κοινωνίες τους. Το 2001 

για παράδειγµα η ινδική κυβέρνηση έχασε πολλούς υπουργούς και σχεδόν 

κατέρρευσε µετά την εµφάνιση καταγγελιών για διαφθορά σε ειδησεογραφικές 

ιστοσελίδες». 308  

 

Β) Ηλεκτρονική ψήφος (e-voting) και συµµετοχή στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων (e-decision making): Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της 

χρήσης του διαδικτύου αποτελεί το γεγονός ότι οι πολίτες, µε τη χρήση της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, µπορούν να εκφράσουν την άποψή τους σε ειδικά 

θέµατα, ενώ οι κυβερνήσεις µπορούν να καταγράψουν την κοινή γνώµη για 

                                                           
308 Nye S. Joseph,Το παράδοξο της Αµερικανικής ∆ύναµης, σ.116. 
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επίµαχα θέµατα µέσα από τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, ελαχιστοποιώντας 

έτσι το πολιτικό κόστος.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί (David Held, Ball Alan R. & B. Guy Peters), ένα 

από τα βασικά δηµοκρατικά χαρακτηριστικά τόσο στην αρχαία Αθήνα όσο και στα 

σύγχρονα δηµοκρατικά και φιλελεύθερα συστήµατα αποτελεί η διενέργεια 

δηµοψηφισµάτων και εκλογών.  

Σήµερα υπάρχουν δύο είδη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας : 

Α) Οι επίσηµες ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, στις οποίες οι πολίτες 

ψηφοφόροι µπορούν µε δηµοκρατικές διαδικασίες να εκλέξουν τους νόµιµους 

εκπροσώπους τους µε τη χρήση της ηλεκτρονικής κάλπης. Σύµφωνα µε το 

BBC στην Ινδία, η οποία αποτελεί τη µεγαλύτερη δηµοκρατία σε όλο τον 

κόσµο, στις εθνικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Απρίλιο του 2004 και ενώ 

οι περισσότεροι ψηφοφόροι είναι φτωχοί και αγρότες, πάνω από ένα 

εκατοµµύριο ηλεκτρονικές κάλπες309 (EVMs-electronic Voting Machines) 

χρησιµοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση των 668 εκατοµµυρίων πολιτών-

ψηφοφόρων για να καλύψουν 534. 000 εκλογικές περιφέρειες. 310 

Στα πλαίσια του προγράµµατος δράσης e-Europe για την ενσωµάτωση των 

νέων τεχνολογιών από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

διαπιστώνονται σηµαντικές προσπάθειες χρήσης και λειτουργίας της 

ηλεκτρονικής κάλπης για τη διεξαγωγή επίσηµων δηµοψηφισµάτων (εθνικές 

εκλογές, ευρωεκλογές).  

Ως παράδειγµα έχουµε το ελβετικό καντόνι της Γενεύης που παρουσίασε στις 

10/12/2003 ένα βιοµετρικό σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µε σκοπό να 

καταστήσει δυνατή την ψηφοφορία για τους πολίτες µε κινητικά προβλήµατα. 

Το σύστηµα, το οποίο παρουσιάστηκε στην παγκόσµια σύνοδο κορυφής για 

την Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι µια ανάπτυξη της εφαρµογής 

διαδικτυακής ψηφοφορίας που χρησιµοποιήθηκε ήδη δύο φορές επιτυχώς 

κατά τη διάρκεια του 2003. Το σύστηµα επικυρώνει τον ψηφοφόρο 
                                                           
309Η ηλεκτρονική κάλπη που χρησιµοποιήθηκε στην Ινδία λειτουργεί ως εξής: το προσωπικό χειρίζεται 
την κάλπη µε ειδικό πλήκτρο, µία ψήφο για κάθε ψηφοφόρο ο οποίος είναι έτοιµος να ψηφίσει. 
Παράλληλα, υπάρχει ένα ειδικό πλήκτρο στην κάλπη που αποκλείει τη δυνατότητα να ψηφίσει κάποιος 
πολίτης δύο φορές. Ο ψηφοφόρος πιέζει στην κάλπη το ειδικό κουµπί το οποίο αντιστοιχεί δίπλα σε 
κάθε υποψήφιο και η τελική ψήφος προστίθεται στο συνολικό αποτέλεσµα.  
310ΒBC News on line: http://newsvote. bbc. co. uk/mpapps/pagetools/print/news. bbc. co. 
uk/1/hi/world/south_asia/3493474. stm, 27/2/2004. 
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χρησιµοποιώντας µια ασφαλή βιοµετρική συσκευή δακτυλικών 

αποτυπωµάτων.311 

Β) Οι ανεπίσηµες ηλεκτρονικές ψηφοφορίες οι οποίες διενεργούνται 

αποκλειστικά µέσω διαδικτύου και ο κάθε πολίτης µπορεί να ψηφίσει από το 

σπίτι του. Οι ψηφοφορίες αυτές µπορούν και αντικατοπτρίζουν την κοινή 

γνώµη πάνω σε επίµαχα θέµατα πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής 

φύσεως και µπορούν να διενεργούνται καθηµερινά. Στην Ελλάδα παράδειγµα 

αποτελούν οι ψηφοφορίες που γίνονται µέσα από τις ιστοσελίδες µεγάλων 

ειδησεογραφικών οργανισµών για τη µέτρηση και την απεικόνιση της κοινής 

γνώµης για επίκαιρα ζητήµατα, όπως για την ψήφιση νοµών, τη χάραξη 

οικονοµικής – κοινωνικής πολιτικής ή για εθνικά ζητήµατα υψίστης σηµασίας 

(εξωτερικής πολιτικής). 

Η µέτρηση της κοινής γνώµης για επίµαχα κοινωνικά, πολιτικά ή οικονοµικά 

ζητήµατα µέσω της χρήσης ηλεκτρονικών διαδικτυακών ψηφισµάτων, 

αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τις κυβερνήσεις των κρατών, ώστε να 

εµφανίσουν ένα πιο δηµοκρατικό πρόσωπο για τους πολίτες, αλλά και να 

ελαχιστοποιήσουν το πολιτικό κόστος σε περιπτώσεις κοινωνικών 

αντιδράσεων. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση διεξήχθη το πρώτο δηµοψήφισµα µέσω του διαδικτύου για όλους τους 

πολίτες της Ευρώπης, µε την ονοµασία Vote for the Europe that you Want.312 

Πάνω από 163.000 άνθρωποι από ολόκληρη την Ευρώπη έχουν συµµετάσχει 

µέχρι τώρα σε αυτό το πείραµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ο διάλογος σε 

απευθείας σύνδεση µέσω του διαδικτύου είναι µια τρέχουσα διαδικασία για να 

συµµετέχουν οι πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. και για να 

γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα διαδικτυακά δηµοψηφίσµατα θα µπορούσαν να έχουν και επίσηµα 

θεσµοθετηµένη µορφή. Οι πολίτες ενός κράτους θα µπορούσαν, µέσω 

κυβερνητικών φορέων και µέσων µαζικής ενηµέρωσης, να ενηµερώνονται για 

προγραµµατιζόµενα ηλεκτρονικά δηµοψηφίσµατα, ενώ τα αποτελέσµατά τους 
                                                           
311 Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,  

http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showChapter&chapterID=140&preChapterID
=0, 14/12/2003. 
312Επίσηµη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Προεδρίας 2003, http://evote.eu2003.gr/EVOTE/gr/index stm 
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θα µπορούσαν µε κατάλληλη νοµική κάλυψη να προωθούνται σε ειδική 

κυβερνητική επιτροπή, έτσι ώστε η εκάστοτε κυβέρνηση να ενηµερώνεται και 

επίσηµα για την κοινή γνώµη.  

3.4.6 Ηλεκτρονική συµµετοχή στις πολιτικές διαδικασίες 
 

Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες-ψηφοφόρους να 

επικοινωνούν µε τους εκλεγµένους εκπροσώπους τους στο πλαίσιο της 

αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας µε τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αλλά 

και να ενδυναµώσουν τη δυνατότητα συµµετοχής τους στα κοινά µε την άµεση 

διεξαγωγή διαδικτυακών δηµοψηφισµάτων.  

Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και 

στην κεντρική κυβέρνηση, η χρήση της διαδικτυακής ψηφοφορίας µπορεί να 

εξυπηρετήσει και να βελτιώσει τις σχέσεις πολιτών – πολιτικών εκπροσώπων, διότι 

µπορεί να γίνει µια ιεραρχική καταγραφή και σωστή αντιµετώπιση των προβληµάτων 

που απασχολούν τους ψηφοφόρους, ενώ παράλληλα µπορούν να δηµιουργήσουν µια 

αποδεκτή βάση επιτυχούς επίλυσης των προβληµάτων αυτών.313  

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και ο αντιπρόεδρος Αλ Γκορ µέσω της 

χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δέχονταν ευπρόσδεκτα τα σχόλια από τους 

αµερικανούς πολίτες-ψηφοφόρους µε σκοπό να επεκτείνουν την πολιτική δράση των 

αµερικανών πολιτών.314 Με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορεί ο 

πολίτης να ζητήσει συγκεκριµένες πληροφορίες, να υποβάλει ερωτήσεις και σχόλια, 

όπως ακόµα και να καταθέσει τις ενστάσεις αυτοπροσώπως, µέσω αντιπροσώπων ή 

µέσω άλλων οµάδων πίεσης. Οι κυβερνήσεις πλέον µπορούν να δηµιουργήσουν µια 

νέα µορφή και διαδικασία για τη συµµετοχή των πολιτών µε ηλεκτρονικές 

συναντήσεις για µελλοντικές κυβερνητικές κινήσεις, αλλά και να εκτιµήσουν την 

κοινή γνώµη για επίµαχα κοινωνικά ζητήµατα.315 

Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα όχι µόνο να 

ενηµερώνονται για τα πολιτικά δρώµενα, αλλά και να αποκτήσουν ένα νέο τρόπο 

                                                           
313 Bouras C., N.Katris, V.Triantafillou, "An electronic voting service to support decision-making in 
local government", Telematics and Informatics 20, pp. 255-274, 2003. 
314 Kurland B. Nancy & Terri D. Egan, "Engendering Democratic Participation via the Net-Access, 
Voice and Dialogue", The Information Society, 12, pp. 387-406, 1996.  
315 Tapscott Don, H Ψηφιακή Οικονοµία: Υποσχέσεις και κίνδυνοι στην εποχή της δικτυακής ευφυΐας, σ. 
178. 
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άµεσης έκφρασης των απόψεών τους για συγκεκριµένα θέµατα, λαµβάνοντας έτσι 

µέρος στη χάραξη της πολιτικής. Το πρόγραµµα ηλεκτρονικής δηµοκρατίας Hansard 

Society316 στην Αγγλία επιδιώκει να αναπτύξει τους καινοτόµους τρόπους και τις νέες 

διαλογικές τεχνολογίες για να επανασυνδέσει το κοινοβούλιο µε τους πολίτες, αλλά 

και να ενθαρρύνει τη συµµετοχή στη δηµοκρατική διαδικασία και να επιτρέψει στους 

πολίτες να διερευνήσουν και να επηρεάσουν τη νοµοθεσία και εκείνους που τους 

αντιπροσωπεύουν. 

Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες-ψηφοφόρους να 

επικοινωνήσουν µεταξύ τους και να ανταλλάξουν χρήσιµες πληροφορίες και απόψεις 

σε θέµατα τα οποία τους αφορούν. Οι νέες τεχνολογίες ξεπερνούν τα σύνορα των 

κρατών και φέρνουν σε επαφή τους πολίτες όλου του κόσµου. Ο Τόµας 

Φρίντµανυποστηρίζει ότι «η εξάπλωση των ελεύθερων αγορών και της δηµοκρατίας 

σε όλο τον κόσµο µέσω των νέων τεχνολογιών και του Internet επιτρέπει σε 

περισσότερους ανθρώπους να µετατρέψουν τις εµπνεύσεις τους σε επιτεύγµατα, ενώ 

η τεχνολογία, κατάλληλα ελεγχόµενη και φιλελεύθερα διανεµηµένη, έχει τη δύναµη 

να εξαλείψει όχι µόνο γεωγραφικά αλλά και ανθρώπινα σύνορα». 317 

3.4.7 Προβλήµατα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  
 

Η χρήση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για επίσηµες εθνικές εκλογές 

εµπεριέχει και αρνητικά στοιχεία όσον αφορά τη χρήση και τις εφαρµογές της. 

∆ιάφορες οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τους πολίτες που ζουν έξω από τη χώρα 

τους, είχαν ζητήσει από την αµερικανική κυβέρνηση να απορρίψει τα σχέδιά της για 

ηλεκτρονική ψηφοφορία στις προεδρικές εκλογές του 2004. Το σύστηµα είχε 

δηµιουργηθεί µε σκοπό να διαχειριστεί µέχρι 100.000 ηλεκτρονικούς ψήφους από 

τους αµερικανούς πολίτες που ζουν και εργάζονται σε 50 χώρες, εκτός των ΗΠΑ. Οι 

σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του συστήµατος προέκυψαν από µια επίσηµη 

έκθεση, δηµοσιευµένη από µια ειδική συµβουλευτική οµάδα που διαµορφώθηκε από 

το οµοσπονδιακό πρόγραµµα βοήθειας ψηφοφορίας, η οποία µε πόρισµά της 

υποστήριξε ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι εγγενώς επικίνδυνη. «Το σύστηµα 

                                                           
316 Πρόγραµµα Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας Hansard Society, http://www. hansardsociety. org. 
uk/programmes/e-democracy (20/12/05). 
317 Φρίντµαν Λ. Τόµας, Το Lexus και η ελιά – Τι είναι η παγκοσµιοποίηση, σ. 19. 
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έχει τις ευπάθειες ασφάλειας που θα µπορούσαν να διακινδυνεύσουν την 

ιδιωτικότητα ψηφοφόρων και να επιτρέψουν στις ψηφοφορίες να αλλαχτούν».318 

«∆εν είναι δυνατό να δηµιουργηθεί ένα ασφαλές σύστηµα ψηφοφορίας που 

χρησιµοποιεί τα παράθυρα της Microsoft στο υπάρχον διαδίκτυο», υποστήριξε ο Avi 

Rubin, καθηγητής της πληροφορικής και τεχνικός διευθυντής του ιδρύµατος 

ασφάλειας πληροφοριών στο πανεπιστήµιο John Hopkins.319  

Οι Kevin D.Mitnik & W.L. Simon αναφέρονται αναλυτικά στους τρόπους και 

τις διαδικασίες µε τις οποίες τα πληροφοριακά συστήµατα µπορούν να γίνουν 

ευάλωτα και να παραβιαστούν ή υποκλαπούν, αφού ό,τι κλειδώνει µε κάποιο τρόπο 

ξεκλειδώνει. 320 

Ο Kieron O’ Hara υποστηρίζει ότι η χρήση του διαδικτύου θα έχει ως 

αποτέλεσµα την εξαφάνιση του φαινοµένου της δηµόσιας συζήτησης που δίνει τη 

δυνατότητα στους πολίτες να ακούσουν την αντίθετη άποψη άλλων και να 

συζητήσουν µαζί τους, διότι οι ηλεκτρονικοί πολίτες (e-citizens) βρίσκουν και 

διαβάζουν ιστοσελίδες που ταυτίζονται µε την προσωπική τους άποψη και θα 

συναναστρέφονται µε άτοµα µέσα από chat rooms, τα οποία έχουν την ίδια άποψη, 

και αυτό θα έχει ως κύριο αποτέλεσµα την πόλωση ιδεών και απόψεων. Γι' αυτό το 

φαινόµενο προτείνει τη λύση της ύπαρξης σε κάθε ιστοσελίδα, και µάλιστα διά 

νόµου, συνδέσµων (links) που να δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να διαβάζει και 

την αντίθετη άποψη πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα, έτσι ώστε να έχει ο κάθε 

πολίτης τη δυνατότητα να διαµορφώσει µια σφαιρική και όχι µονόπλευρη άποψη. 321 

Τα νέα µέσα επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών δίνουν τη δυνατότητα στα 

ισχυρά τεχνολογικά κράτη, µέσα σε ένα περιβάλλον παγκόσµιας ανησυχίας για 

τροµοκρατικές επιθέσεις, να παρακολουθούν τόσο την ηλεκτρονική αλληλογραφία 

όσο και την κίνηση στο διαδίκτυο (Echelon322), άρα κατ' επέκταση και την πιθανή 

διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, επίσηµων και ανεπίσηµων, µε αποτέλεσµα να 
                                                           
318 Ειδήσεις Egovernment: (2) - (4/2/2004).  
319 Washington Post, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A36875-2004Jan21. 
html?nav=hptop_ts, 22/1/2004. 
320 Mitnik D. Kevin & W.L. Simon, Η Τέχνη της Απάτης. 
321 O’Hara Kieron, "The Internet: A toοl for Democratic Pluralism?", Science as Culture, Volume 11, 
Number 2, pp. 287-298, 2002. 
322 Το Echelon είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης των επικοινωνιών που έγινε γνωστό το 1997 και 
του οποίου οι δυνατότητες ήταν απεριόριστες. Κατασκευάστηκε έτσι ώστε να ελένχει κάθε 
επικοινωνία, από ενα απλό τηλεφώνηµα µέχρι και τα email που στέλνουµε µέσο του διαδικτύου, βλ. 
http://www.in.gr/news/2000/world/04_jul_w.htm (20/12/05). 
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καταρρέει το δικαίωµα της µυστικής ψηφοφορίας και των δηµοκρατικών 

διαδικασιών.323 Σενάρια όπως η «αστυνοµία της σκέψης» που ανέφερε ο George 

Orwell στο βιβλίο του 1984 για τον Μεγάλο Αδελφό, προκαλούν θύελλα 

αντιδράσεων σε παγκόσµιο επίπεδο.324 Οι Mehta & Darier εκφράζουν µια αντίθετη 

άποψη υποστηρίζοντας ότι το διαδίκτυο αποτελεί την αποθέωση του 

συγκεντρωτισµού (centralization) και αυτό συµβαίνει διότι υπάρχουν περιπτώσεις 

κατά τις οποίες οι εργαζόµενοι, οι µαθητές και κατ' επέκταση και οι πολίτες µπορούν 

να εποπτευθούν από άλλους διοικητικούς υπαλλήλους, δασκάλους, εργοδότες και 

κεντρικές κυβερνήσεις, µε αποτέλεσµα να χάνεται τόσο η δυνατότητα ελεύθερης 

έκφρασης και διακίνησης ιδεών όσο και το δικαίωµα της προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων. 325 

Οι ανεπίσηµες ψηφοφορίες δεν αντιπροσωπεύουν πραγµατικά την άποψη της 

κοινής γνώµης ενός κράτους, παρά µόνο την άποψη των χρηστών του διαδικτύου. 

Αυτή η κατάσταση αποτελεί απόρροια του επονοµαζόµενου ψηφιακού χάσµατος ή 

ψηφιακού αναλφαβητισµού (digital divide). Ο όρος αυτός αντιπροσωπεύει τις 

ανισότητες πρόσβασης στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και χρήση των 

υπηρεσιών του διαδικτύου σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Τα προβλήµατα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µπορούν να συνοψιστούν ως 

εξής: 

Προβλήµατα ασφάλειας (Ιnternet security). Ένα ακόµα ρευστό θέµα για τη χρήση 

της ηλεκτρονικής ψήφου στο άµεσο µέλλον είναι το κατά πόσο θα µπορούν τα 

δεδοµένα αυτά των ψηφοφόρων να παραµείνουν αµετάβλητα και δεν θα αλλοιωθούν 

κατά τη διάρκεια µετακίνησης των δεδοµένων από τον ποµπό ηλεκτρονικό 

υπολογιστή του ψηφοφόρου στον κεντρικό δέκτη που λαµβάνει τις ψήφους (ψηφιακή 

κάλπη). 

Το όλο ζήτηµα δηµιουργείται λόγω της ασφάλειας πληροφοριακών 

συστηµάτων και αναµετάδοσης των πληροφοριακών δεδοµένων αφού µέσα στο 

διαδίκτυο υπάρχουν οι λεγόµενοι κυβερνοτροµοκράτες ή hackers, οι οποίοι µπορούν 

να αλλοιώσουν οποιαδήποτε πληροφορία αφού µπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάθε 

                                                           
323 Μπράουν Ντέιβιντ, Η ∆ικτατορία στον Κυβερνοχώρο - Το Τέλος της ∆ηµοκρατίας στην Εποχή της 
Πληροφορικής. 
324Μποζίνης Η. Αθανάσιος, "Η Νέα Ψηφιακή Τάξη Πραγµάτων", Εφηµερίδα Το Βήµα, 27/7/2005. 
325Mehta D. Michael - Eric Darier, "Virtual control and Disciplining: Electronic Govermentality in the 
new Wired World", The Information Society, 14, pp. 107-116, 1998. 
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είδος δεδοµένων και δικτυακούς τόπους. Η χρήση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για 

επίσηµες εθνικές εκλογές εµπεριέχει και αρνητικά στοιχεία όσον αφορά τη χρήση και 

τις εφαρµογές της. 

Ψηφιακό χάσµα (digital divide). Τα άτοµα τα οποία δεν µπορούν να έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελούν ένα µείζον πρόβληµα για τη διεξαγωγή των 

σηµερινών ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Στο θέµα της ηλεκτρονικής ψήφου υπάρχουν 

όµως και αντιρρήσεις και διαφωνίες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι µε την ηλεκτρονική 

ψήφο η συµµετοχή στις εκλογές θα αποτελέσει προνόµιο µόνο των πλουσίων και των 

τεχνολογικά µυηµένων πολιτών, ενώ ταυτόχρονα θα παραµείνουν στο περιθώριο οι 

τάξεις αυτές των πολιτών που λόγω κοινωνικής και οικονοµικής θέσης δεν έχουν 

πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, µε αποτέλεσµα να αυξηθούν οι κοινωνικές και 

πολιτικές ανισότητες. 

Κοινωνικά προβλήµατα και προβλήµατα αξιοπιστίας. H Jennifer Stromer-Galley 

διηνήργησε µια µελέτη µε αντικείµενο έρευνας 60 on line οµάδες (discussion groups), 

στα πλαίσια έρευνας για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το 2000.326 Στην έρευνα 

αυτή οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους πάνω στο θέµα 

της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ειδικότερα, από τους ερωτηθέντες – συµµετέχοντες 

ζητήθηκε να καταθέσουν τα υπέρ ή κατά για τη διεξαγωγή µιας µελλοντικής 

επίσηµης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας,να υποστηρίξουν ένα συγκεκριµένο τόπο για να 

ψηφίσουν, αλλά και να αναφερθούν στη διαδικασία της. Οι συµµετέχοντες σε αυτή 

την έρευνα ανέφεραν αρκετά από τα προβλήµατα τα οποία θα αντιµετώπιζαν σε µια 

πιθανή ηλεκτρονική ψηφοφορία για επίσηµες εκλογές: 

 Μερικοί από τους πολίτες αναφέρθηκαν στην καχυποψία που υπάρχει για 

την αλλοίωση των αποτελεσµάτων λόγω της πιθανής επέµβασης 

κυβερνοτροµοκρατών (hackers), οι οποίοι θα µπορούσαν όχι µόνο να 

µάθουν για την προέλευση των ψήφων, αλλά και να τις αλλάξουν τελικά. 

 Μια άλλη παράµετρος που αναφέρθηκε είναι το γεγονός ότι πολλοί από 

τους ψηφοφόρους θα µπορούσαν να ψηφίσουν πολλές φορές. 

 Η πιθανότητα να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες άτοµα τα 

οποία δεν έχουν το δικαίωµα ψήφου λόγω µη συµπλήρωσης της εκ του 

νόµου κατάλληλης ηλικίας (άνω των 18 για την Ελλάδα) ή άτοµα από τα 

                                                           
326 PSOnline, http://www.apsanet.org (20/12/05).  
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οποία έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώµατα για νοµικούς λόγους. 

Ακόµη, άτοµα τα οποία δεν έχουν δικαίωµα ψήφου στη συγκεκριµένη 

χώρα (οικονοµικοί µετανάστες, φοιτητές, εργαζόµενοι σε πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, αλλοδαποί, τουρίστες που τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο 

των εκλογών βρίσκονται στη χώρα). 

Αυτά τα προβλήµατα προσπαθούν σήµερα οι κυβερνήσεις ενόψει 

µελλοντικών ψηφοφοριών να λύσουν µε τη χρήση βιοµετρικών µεθόδων 

(αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωµάτων, δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής 

ταυτότητας µε κωδικούς που τους έχει δώσει η κυβέρνηση µε σκοπό την έγκυρη 

καταµέτρηση της ψήφου, δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής και 

ταυτοποίηση αυτής), έτσι ώστε τη στιγµή που ο χρήστης του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή-ψηφοφόρος είναι έτοιµος να ψηφίσει, να µπορεί να ελεγχθεί ηλεκτρονικά 

η νοµιµότητα και η δυνατότητα της ψήφου. 

Παρά τη χρήση των βιοµετρικών µεθόδων αναγνώρισης η δυνατότητα 

υποκλοπής ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων του χρήστη-ψηφοφόρου από άλλα 

άτοµα, όπως τα ηλεκτρονικά δακτυλικά αποτυπώµατα ή η ψηφιακή υπογραφή, 

αποτελεί ένα µείζον θέµα ηλεκτρονικής ασφάλειας. Αιτία αποτελεί η δυνατότητα 

πρόσβασης των χάκερς σε ηλεκτρονικά δηµοψηφίσµατα, αλλοιώνοντας έτσι την 

εγκυρότητα των αποτελεσµάτων, καθώς και η δυνατότητα υποκλοπής των 

προσωπικών δεδοµένων των πολιτών σε ψηφιακή µορφή, τα οποία µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για οικονοµικά εγκλήµατα και άλλες µη νόµιµες ενέργειες στο 

διαδίκτυο. 

Η πιθανότητα άσκησης ψυχολογικής πίεσης ή σωµατικής βίας κατά τη 

διαδικασία και τη διάρκεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από µέλη του στενού 

οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος είναι ένα άλλο πρόβληµα το οποίο 

αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια 

ηλεκτρονικών ψηφοφοριών (επίσηµων ή ανεπίσηµων), οι οποίες γίνονται σε 

ιδιωτικούς χώρους όπως το σπίτι, µπορούν να ασκηθούν πιέσεις ψυχολογικές από 

τρίτα άτοµα µε σκοπό να επηρεάσουν τον ψηφοφόρο. Άτοµα όπως τα παιδιά ή οι 

ηλικιωµένοι που είναι οικονοµικά και κοινωνικά εξαρτηµένοι µπορούν να 

επηρεασθούν ή να πιεσθούν από τους γονείς, µε αποτέλεσµα να µην έχουν την 

πολυτέλεια της ελευθερίας της έκφρασης και της κατά συνείδηση ψήφου. Το 

πρόβληµα αυτό της πιθανής ψυχολογικής πίεσης κατά τη γνώµη µας αποτελεί ένα 
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από τα πιο βασικά προβλήµατα της ηλεκτρονικής ψήφου. Ακόµα και αν µπορέσουν 

οι κυβερνητικοί φορείς σε συνεργασία µε ιδιωτικές εταιρείες να αντιµετωπίσουν τα 

προβλήµατα ασφάλειας, το συγκεκριµένο πρόβληµα δεν µπορεί να λυθεί µε 

τεχνολογικές λύσεις. Αποτελεί θέµα εθνικών, θρησκευτικών, πολιτικών, 

ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. 

Το πρόβληµα µπορεί να οξύνεται σε κράτη όπου η πατριαρχική ή η 

µητριαρχική οικογένεια επικρατεί και ο πατέρας ή η µητέρα αντίστοιχα έχει τον 

πρώτο και τον τελευταίο λόγο µέσα σε ένα σπίτι, όσον αφορά οικονοµικές και 

πολιτικές αποφάσεις. Αν και συνήθως οι ακραίες µορφές επιβολής της γνώµης ενός 

από τους δύο γονείς συναντώνται συχνά σε κράτη µη αναπτυγµένα (τρίτος κόσµος) ή 

σε κράτη που έχουν ισχυρά θεοκρατικά καθεστώτα (µουσουλµανικά κράτη) ή 

αυταρχικές κυβερνήσεις (κοµµουνιστικά κράτη), το φαινόµενο της ψυχολογικής και 

σωµατικής βίας αποτελεί συχνό φαινόµενο και στις ανεπτυγµένες κοινωνίες δυτικού-

καπιταλιστικού τύπου. Έτσι λοιπόν δεν µπορούµε να αποκλείσουµε αυτό το γεγονός, 

διότι ακόµα και σε κράτη αναπτυγµένα όπως η Ελλάδα τα παιδιά ως µια αρκετά 

µεγάλη ηλικία (25-28 ετών), λόγω διαφόρων λόγων, όπως οι σπουδές, αλλά και οι 

ηλικιωµένοι, παραµένουν οικονοµικά εξαρτηµένοι από τις οικογένειές τους σε 

µεγάλο βαθµό. Αυτό το γεγονός µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί ως µοχλός 

ψυχολογικής βίας κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από το σπίτι, 

προκειµένου ο ψήφος των αδυνάτων µελών της οικογένειας να ταυτίζεται µε αυτή 

του ισχυρού µέλους. 

 

3.4.8 Ηλεκτρονική δηµόσια αγορά και το ψηφιακό χάσµα  
 

∆υστυχώς σήµερα, όπως και στην αρχαία Αθήνα, µόνο λίγα άτοµα που έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο µπορούν να λάβουν µέρος σε ηλεκτρονικά δηµοψηφίσµατα, 

στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας. 

Εξαιτίας του ψηφιακού χάσµατος (digital divide), ηλεκτρονικοί πολίτες σήµερα είναι 

αυτοί οι οποίοι έχουν όχι µόνο τον εξοπλισµό αλλά και κατέχουν την γνώση χρήσης 

των νέων τεχνολογιών. 

Το ψηφιακό χάσµα είναι αποτέλεσµα οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών 

και πολιτιστικών παραγόντων που επικρατούν ανάµεσα στους πολίτες αλλά και 

µεταξύ των κρατών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα σηµερινά ηλεκτρονικά 
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δηµοψηφίσµατα να µην αντικατοπτρίζουν την πραγµατική κοινή γνώµη, ενώ 

παράλληλα έχουµε τη δηµιουργία µιας οικονοµικής και πολιτικής ελίτ, η οποία µέσω 

της χρήσης των νέων τεχνολογιών και πιο συγκεκριµένα των ηλεκτρονικών 

δηµοψηφισµάτων µπορεί να ασκεί πιο αποτελεσµατική επιρροή στις κυβερνήσεις, 

προωθώντας έτσι τα συµφέροντά της.  

To ψηφιακό χάσµα παρατηρείται όχι µόνο ανάµεσα στους πολίτες ενός 

κράτους, αλλά και ανάµεσα στα ίδια τα αναπτυγµένα κράτη του δυτικού κόσµου. 

Πρόσφατη έρευνα ανέδειξε την ανισότητα πρόσβασης στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας ανάµεσα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, µε αποτέλεσµα 

να µπορούµε σήµερα να αναφερόµαστε στο ψηφιακό χάσµα µεταξύ κρατών του 

ευρωπαϊκού βορρά και νότου.327 Η ηλεκτρονική δηµοκρατία δεν µπορεί να 

λειτουργήσει χωρίς την κατάλληλη υποδοµή όπως οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η ηλεκτρική ενέργεια που αποτελούν τη σπονδυλική 

στήλη της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Είναι σαφές ότι η υποδοµή αυτή δεν είναι 

διαθέσιµη σε όλους τους πολίτες και τα κράτη. Μπορεί να υπάρχουν πάνω από 550 

εκατοµµύρια χρήστες διαδικτύου παγκοσµίως, αλλά στην πραγµατικότητα µόνο το 

6% του παγκόσµιου πληθυσµού είναι δικτυωµένο.328 

Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών Κόφι Ανάν329 αναφέρει ότι το 

ψηφιακό χάσµα διευρύνεται και ότι το 70% των χρηστών του διαδικτύου ζουν στις 24 

πλουσιότερες χώρες του κόσµου, οι οποίες αριθµούν το 16% του παγκόσµιου 

πληθυσµού, καθώς και ότι το 70% των παγκόσµιων ιστοσελίδων είναι γραµµένες 

στην αγγλική γλώσσα, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να είναι προσβάσιµες στους 

πολίτες του κόσµου. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία (Εurostat) για 

το έτος 2002 στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι τους µόνο το 

9,2% των πολιτών µε ευρωπαϊκό µέσο όρο 40,4% (στην Ευρώπη των 15).330 

Παράλληλα, µε βάση στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας331 για το έτος 2001, από 

τους 1.000 πολίτες µόνο οι 81,2 έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρονικό υπολογιστή 

στην Ελλάδα. 

                                                           
327 Pippa Norris, "Editorial: The Ιnternet in Europe: A new North-South Divide?" The Harvard 
International Journal of Press/Politics, (2000), 5(1), pp. 1-12. 
328 Παπανδρέου Γιώργος, Η Υπόσχεση της Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας, βλ.  
http://www.mfa. gr/print/greek/the_ministry/temp/e-democracy-speech_for_WSIS_gr. Html. 
329 Kofi A. Anan, "Break the Technology Barrier - The information Summit", International Herald 
Tribune, December, βλ. http://www. un. org/news/ossg/sg/stories/sg-9dec2003. htm, 9/2003. 
330 Eurostat, βλ. http://www. europa. eu. int/comm/eurostat/public/datashop, 13/1/2004. 
331 Development Data Group World Bank, http://www.worldbank.org (20/12/05).  
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3.4.9 Το µέλλον της Ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα πλαίσια της 
ηλεκτρονικής δηµοκρατίας 
 

Με τη χρήση του διαδικτύου και τη δηµιουργία των ιστοσελίδων τα διάφορα 

πολιτικά κόµµατα και πολιτικές οργανώσεις µπορούν όχι µόνο να ενηµερώσουν αλλά 

και να επικοινωνήσουν µε τους ψηφοφόρους τους. Επίσης, µε τα διάφορα ανεπίσηµα 

δηµοψηφίσµατα µπορούν να αναλύσουν την άποψη των ψηφοφόρων τους για 

διάφορα επείγοντα κοινωνικά και πολιτικά θέµατα, έτσι ώστε να τους δοθεί η 

ευκαιρία να αναλύσουν τη δύναµη της κοινής γνώµης και να προσαρµόσουν την 

πολιτική γραµµή και τις προτάσεις τους στο άµεσο µέλλον χωρίς να υπάρχει πολιτικό 

κόστος. 

Οι ψηφοφόροι µπορούν να έχουν πρόσβαση στις νεότερες εξελίξεις και 

αποφάσεις, να προτείνουν µορφές δράσης και λύσεις σε προβλήµατα τα οποία 

αφορούν εσωτερικά και εξωτερικά προβλήµατα µιας χώρας και έτσι να νιώσουν ότι 

µπορούν και αυτοί να λαµβάνουν µέρος στην άσκηση πολιτικής, αλλά και ότι είναι 

ενεργά µέλη µιας πολιτικοποιηµένης κοινωνίας, ακούγονται οι προτάσεις τους και 

δεν αποτελούν απλά και µόνο παθητικούς δέκτες των πολιτικών αποφάσεων. 

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ισχυρό όπλο στα χέρια των υποψηφίων 

πολιτικών και κυβερνήσεων σε µια χώρα, αφού πλέον στις προηγµένες δυτικές χώρες 

ο µισός πληθυσµός µπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση αυτή 

µπορεί να αυξηθεί µε την υιοθέτηση και την εφαρµογή των κατάλληλων εθνικών 

οικονοµικών πολιτικών που έχουν ως στόχο την πλήρη εκµετάλλευση των 

πλεονεκτηµάτων της ουσιαστικής συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας.332 

Μέσα από τους επίσηµους διαδικτυακούς τόπους µπορεί το κόµµα να 

ενηµερώσει αποτελεσµατικότερα τους ψηφοφόρους για τα πολιτικά σχέδια (ατζέντα) 

που προτίθεται να προωθήσει κατά την προεκλογική του εκστρατεία, να επιτεθεί µε 

καυστικά σχόλια στους πολιτικούς του αντιπάλους, να συγκεντρώσει χρήµατα για την 

προεκλογική του εκστρατεία και να παρουσιάσει µε πιο πειστικό τρόπο (µε 

φωτογραφίες και βιογραφικά των στελεχών του) τις προτάσεις, τα προτερήµατα, την 

ιστορία του κόµµατος, αλλά και τα µειονεκτήµατα  των αντίπαλων πολιτικών 

κοµµάτων. 

                                                           
332 Μποζίνης Η. Αθανάσιος, «Για µια "Εθνική Ηλεκτρονική Πολιτική"», Eφηµερίδα Το Βήµα, 
9/10/2005.  
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Στις εκλογές του 2000 και κατά την προεκλογική εκστρατεία για το προεδρικό 

χρίσµα για τον 43ο πρόεδρο των ΗΠΑ ανάµεσα στο δηµοκρατικό κόµµα µε ηγέτη τον 

αντιπρόεδρο Αλ Γκορ και τους ρεµπουπλικανούς µε ηγέτη το σηµερινό πρόεδρο των 

ΗΠΑ Τζορτζ Μπους, η χρήση του διαδικτύου συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό στην 

προσπάθεια των δύο αντιπάλων πολιτικών κοµµάτων να κερδίσουν τις εκλογές. 

Εκατοµµύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν από το διαδίκτυο για τη χρηµατοδότηση της 

προεκλογικής εκστρατείας των υποψηφίων προέδρων.333 

Η ηλεκτρονική ψήφος θα µπορέσει σύντοµα να εξυπηρετήσει τους πολίτες οι 

οποίοι για κάποιους προσωπικούς λόγους δεν µπορούν να προσέλθουν στα εκλογικά 

τµήµατα, αλλά και τους πολίτες οι οποίοι είναι µακριά από τη χώρα τους κατά την 

περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας και της ψηφοφορίας. 

Στις ΗΠΑ πρωτοπόρος στην έρευνα για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής 

ψήφου υπήρξε η πολιτεία του Τέξας, ενώ στην πολιτεία της Καλιφόρνιας έχει ήδη 

δηµιουργηθεί µια ειδική επιστηµονική επιτροπή και ετοιµάζει προτάσεις για τη 

διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο άµεσο µέλλον. Παρόµοιες προτάσεις 

ετοιµάζουν και οι πολιτείες της Φλόριδας, της Αϊόβας και της Ουάσιγκτον, καθώς και 

οι αµερικανικές ένοπλες δυνάµεις που θέλουν να δώσουν τη δυνατότητα να 

λαµβάνουν µέρος στις εκλογές για το προεδρικό χρίσµα οι αµερικανοί στρατιώτες 

που υπηρετούν µακριά από την πατρίδα τους.334  

Είναι λοιπόν προφανές ότι η ηλεκτρονική ψήφος είναι προ των πυλών και θα 

αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο της κάθε πολιτείας για την εξυπηρέτηση των 

πολιτών της, αλλά και θα δώσει τη δυνατότητα της καθολικής συµµετοχής σε κάθε 

είδους εκλογικές διαδικασίες. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
333 Εφηµερίδα To Bήµα, 30/1/2000.  
334 Το Βήµα, ό.π.. 
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3.4.10 Συµπεράσµατα υποκεφαλαίου 
 

Στο παρόν υποκεφάλαιο αναλύσαµε τον τρόπο µε τον οποίο οι νέες 

τεχνολογίες και το διαδίκτυο µπορούν να βοηθήσουν στη δηµιουργία ενός 

δηµοκρατικού κλίµατος µε τη διεύρυνση της δηµοκρατικής συµµετοχής µε σκοπό τη 

µείωση του δηµοκρατικού ελλείµµατος. 

Οι εφαρµογές των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών υπό τον 

όρο ηλεκτρονική δηµοκρατία δίνουν στους ψηφοφόρους τη δυνατότητα 

αποτελεσµατικότερης συµµετοχής στα κοινά, ενώ παράλληλα ενδυναµώνουν την 

πληροφόρησή τους για τα πολιτικά δρώµενα.  

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα πλέον να επικοινωνήσουν µεταξύ τους, να 

κάνουν διαδικτυακές συζητήσεις (on-line chat), να ανταλλάξουν απόψεις σε ειδικά 

θέµατα και να δηµιουργήσουν µε µαζικές κινητοποιήσεις νέους τρόπους πίεσης της 

κυβερνητικής πολιτικής.335 

Μπορούν πλέον να ενηµερωθούν για τις νέες πολιτικές, νοµοθετικές και 

εκτελεστικές εξελίξεις ή σχεδιασµούς, προκειµένου να σχεδιάσουν την ανάλογη 

αντίδραση σε προσωπικό ή επαγγελµατικό επίπεδο. 

Αντίστοιχα, οι κυβερνήσεις µε τη διεξαγωγή ανεπίσηµων ηλεκτρονικών 

ψηφοφοριών έχουν τη δυνατότητα να µετρήσουν και να ερευνήσουν την κοινή 

γνώµη, όσον αφορά πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα έτσι ώστε ανάλογα 

να καθορίσουν και να ανασχεδιάσουν την κυβερνητική πολιτική σε επίµαχα ζητήµατα 

και να µειώσουν το πιθανό πολιτικό κόστος.  

Η διεξαγωγή επίσηµων εκλογών για την ανάδειξη εκλεγµένων εκπροσώπων, 

όσον αφορά εθνικές εκλογές για ανάδειξη κυβέρνησης ή ευρωβουλευτών βρίσκεται 

ακόµα σε ερευνητικό και δοκιµαστικό στάδιο. 

 Παράλληλα, οι µελέτες εστιάζονται στην κατάλληλη τεχνολογική υποδοµή 

ασφάλειας, τόσο των προσωπικών δεδοµένων του ψηφοφόρου και της µη αλλοίωσης 

της ψήφου του, όσο και από την πιθανή επίθεση στο διαδίκτυο από ηλεκτρονικούς 

ακτιβιστές και χάκερς. 

                                                           
335 Όπως είναι η µαζική αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων σε κυβερνητική ιστοσελίδα, µε πιθανό 
σκοπό την κατάρρευση του συστήµατος. 
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Το ψηφιακό χάσµα, στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αποτελεί 

σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την πρόσβαση και τη λειτουργία της 

ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, δηµιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον περιθωριοποίησης 

των πολιτών και διεύρυνσης του χάσµατος για δηµοκρατική συµµετοχή στα κοινά. 

Τα κράτη, µε τη βοήθεια των διεθνών οργανισµών και µε συντονισµένες δράσεις των 

κρατών και των υπερεθνικών οργανισµών, πρέπει να προσπαθήσουν να µειώσουν το 

ψηφιακό χάσµα και να εντάξουν στην Κοινωνία της Πληροφορίας όλους τους πολίτες 

τους, έτσι ώστε οι ΤΠΕ να αποτελέσουν χρήσιµα εργαλεία για την οικονοµική, 

κοινωνική και δηµοκρατική ανάπτυξη των χωρών. 

Οι σύγχρονες δηµοκρατικές δοµές των κρατών προσπαθούν µέσα σε ένα 

συνεχώς µεταβαλλόµενο και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον να δηµιουργήσουν 

τις κατάλληλες συνθήκες προκειµένου κάθε κράτος να αναπτυχθεί οικονοµικά και 

πολιτικά χρησιµοποιώντας πλέον τις ΤΠΕ ως συντελεστή ισχύος και ανάπτυξης. Τα 

πληροφοριακά συστήµατα και το διαδίκτυο αποτελούν σήµερα ένα ισχυρό εργαλείο 

για τις κυβερνήσεις και τους πολίτες έχοντας ως στόχο την πολιτική ενηµέρωση, τη 

συλλογική λήψη αποφάσεων και τη µείωση του δηµοκρατικού ελλείµµατος. 

Οι νέες τεχνολογίες, στα πλαίσια εφαρµογής και χρήσης της ηλεκτρονικής 

δηµοκρατίας, ενδυναµώνουν τη δηµοκρατική συµµετοχή των πολιτών στα πολιτικά 

δρώµενα µε τη χρήση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και της ηλεκτρονικής κάλπης, 

ενώ µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο οι πολίτες µπορούν να αναπτύξουν και να 

εδραιώσουν την ψηφιακή αρχαία αγορά, ανταλλάσσοντας απόψεις µεταξύ τους, αλλά 

και εδραιώνοντας µια ψηφιακή µορφή επικοινωνίας µε τους εκλεγµένους 

εκπροσώπους τους. 

Η αδυναµία πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες της ψηφιακής 

δηµοκρατίας µε τη µορφή του ψηφιακού χάσµατος µπορεί εύκολα να παραλληλισθεί 

µε το δικαίωµα ψήφου στην αρχαία Αθήνα που το κατείχαν µόνο οι προνοµιούχοι 

Αθηναίοι πολίτες. Μπορούµε πλέον να υποστηρίξουµε ότι σήµερα, µε τη χρήση και 

ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στις σύγχρονες δηµοκρατικές διαδικασίες, 

αλλά και µε την αδυναµία πρόσβασης στα ηλεκτρονικά δηµοψηφίσµατα, το 

µοντέλο της αρχαίας αθηναϊκής αγοράς και δηµοκρατίας επανέρχεται µε µια νέα 

ψηφιακή µορφή, δηµιουργώντας έτσι µια νέα ψηφιακή αριστοκρατία και νέους 

ψηφιακούς µετοίκους. 
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Ως το σηµείο αυτό µπορούµε να εξάγουµε τα εξής συµπεράσµατα: 

 Οι δρώντες της παγκοσµιοποίησης (κράτη, διεθνείς οργανισµοί, πολυεθνικές 

επιχειρήσεις) προωθούν τη χρήση των ΤΠΕ ως συνδετικό κρίκο πρόσβασης 

στις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις και την παγκόσµια ανάπτυξη. 

 Τα κράτη µε τη σειρά τους µέσα σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό σύστηµα 

ενσωµατώνουν και χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ ως συντελεστή ισχύος στα πλαίσια 

της παγκοσµιοποίησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας, έχοντας ως κύριο 

σκοπό την ανάπτυξη και την άµεση ανταπόκριση στις πιέσεις του διεθνούς 

συστήµατος. 

 Η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ως 

συνδετικού κρίκου πρόσβασης στις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις έχει ως 

άµεσο αποτέλεσµα την ψηφιοποίηση των πολιτικών διαδικασιών και του 

τρόπου διακυβέρνησης των κρατών. 

 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι αποτέλεσµα της ψηφιοποίησης των 

πολιτικών διαδικασιών στο εσωτερικό των κρατών. Αποτελεί την απάντηση 

των κυβερνήσεων στον έντονο ανταγωνισµό και τις σύγχρονες απαιτήσεις. Ως 

απώτερο σκοπό έχει τη µείωση του κόστους λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα, 

τη διοικητική αναδιοργάνωση, την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη 

επικοινωνία µεταξύ κράτους και επιχειρήσεων-πολιτών. 

 Μέρος της ψηφιοποίησης των πολιτικών διεργασιών και διαδικασιών 

αποτελεί και η χρήση της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας. Βασικός σκοπός της 

εφαρµογής της είναι η µείωση του δηµοκρατικού ελλείµµατος και η ενίσχυση 

των δηµοκρατικών θεσµών - χαρακτηριστικών (εκλογές, επικοινωνία µε τα 

νοµοθετικά και εκτελεστικά όργανα του κράτους). 

 Η ύπαρξη του ψηφιακού χάσµατος αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα: 

α. Για τα κράτη που δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση στα πλεονεκτήµατα της 

Κοινωνίας Πληροφορίας και στην Οικονοµία της Πληροφορίας 

β. και στην αποτελεσµατική εφαρµογή της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, 

δηµιουργώντας τους ψηφιακούς µέτοικους και την ηλεκτρονική αριστοκρατία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

4.1 Ηλεκτρονικό κοινοβούλιο και ηλεκτρονικοί 
κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στα πλαίσια της 
ηλεκτρονικής δηµοκρατίας 

4.1.1 Εισαγωγή 
 

Στα προηγούµενα κεφάλαια αναλύσαµε τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη 

λόγω του διεθνούς οικονοµικού ανταγωνισµού και των δυνάµεων της 

παγκοσµιοποίησης ενσωµατώνουν τις νέες τεχνολογίες. Η αφοµοίωση και η χρήση 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη διακυβέρνηση των κρατών έχει 

ως αποτέλεσµα σήµερα να µπορούµε να µιλάµε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Ένας από τους βασικούς ρόλους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η δηµιουργία 

ενός κλίµατος δηµοκρατικής διαφάνειας και αύξησης της δηµοκρατικής συµµετοχής 

των πολιτών. Οι στόχοι αυτοί ενσωµατώνονται στην έννοια της ηλεκτρονικής 

δηµοκρατίας ως µέρος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Βασικό δοµικό στοιχείο κάθε σύγχρονου δηµοκρατικού πολιτεύµατος 

αποτελεί η εκλογή εκπροσώπων (στα πλαίσια της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας) 

και η θεµελίωση επικοινωνίας µεταξύ των εκλεγµένων εκπροσώπων και ψηφοφόρων, 

µε στόχο µια αποτελεσµατικότερη εκπροσώπηση. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουµε 

τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής από τους 

εκλεγµένους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και από τους πολίτες για την 

εδραίωση µιας αµφίδροµης πολιτικής επικοινωνίας, ως µέρος της ηλεκτρονικής 

δηµοκρατίας. 

Ως µελέτη περίπτωσης εξετάζουµε τους Έλληνες κοινοβουλευτικούς 

εκπροσώπους. Ειδικότερα, ερευνούµε το ποσοστό κατοχής ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail), ως µέσου για την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία µεταξύ 

πολιτικής εξουσίας και πολιτών στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 
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4.1.2 Ο ρόλος των πολιτικών κοµµάτων στις σύγχρονες 
δηµοκρατικές διαδικασίες 
 

Η ύπαρξη και η ελεύθερη λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων αποτελεί 

βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των σηµερινών δηµοκρατικών συστηµάτων. Στα 

περισσότερα κράτη δυτικού τύπου το πολίτευµα το οποίο σήµερα επικρατεί είναι η 

κοινοβουλευτική ή αντιπροσωπευτική δηµοκρατία. 

Σύµφωνα µε το Oxford Dictionary of Politics, o όρος αντιπροσωπευτική 

κυβέρνηση (representative government),336 ερµηνεύεται ως µια µορφή κυβέρνησης, η 

οποία έχει µια αξιοθαύµαστη δύναµη ως προς τη λήψη αποφάσεων και είναι 

δηµοκρατικά εκλεγµένη.337 

Όπως υποστηρίζουν οι Alan Ball & Guy Peters, οι σηµαντικότερες 

λειτουργίες των πολιτικών κοµµάτων είναι οι εξής: 

 Η ενοποίηση, απλοποίηση και σταθεροποίηση της πολιτικής διαδικασίας. 

 Τα πολιτικά κόµµατα συχνά αποζητούν τη διεύρυνση της κοινωνικής 

υποστήριξής τους, είτε πρόκειται για κόµµατα που µάχονται σε 

ανταγωνιστικές εκλογές είτε για µεµονωµένα κόµµατα που κυριαρχούν στην 

πολιτική διαδικασία. 

 Τα πολιτικά κόµµατα αποτελούν έναν σύνδεσµο ανάµεσα στην κυβέρνηση 

και το λαό. Προσπαθούν να καθοδηγήσουν, να διαπαιδαγωγήσουν πολιτικά 

και να ενεργοποιήσουν το εκλογικό σώµα.  

 Ενώ αυξάνουν το εύρος της πολιτικής δραστηριότητας και διευρύνουν τη 

λαϊκή συµµετοχή, τα πολιτικά κόµµατα επιτελούν και τη σηµαντική 

λειτουργία στρατολόγησης πολιτικών ηγετών. 

 Τα κόµµατα παρουσιάζουν στην πολιτική σκηνή ιδέες και πολιτικές 

θεµατικές. 338 

Σύµφωνα µε τον Yves Meny339 τα πολιτικά κόµµατα ως µέσο κατάκτησης  

και διαχείρισης της εξουσίας αποτελούν το πλέον ενδεδειγµένο όργανο για τον 
                                                           
336 McLean Iain (edit.), Concise Oxford Dictionary of Politics, p. 462. 
337 Ό.π.: "Generally interpreted to refer to a form of government where a legislature with significant 
decision-making powers is freely elected. It is also sometimes argued that representatives should reflect 
the social and gender composition of electorate". 
338 Ball Alan & Guy Peters, Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση, σσ. 158-161. 
339 Meny Yves, Συγκριτική Πολιτική, σ. 140. 
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πολιτικό αγώνα. Κατά τον ίδιο συγγραφέα, οι σύγχρονες µορφές των κοµµάτων 

εµφανίζονται στα τέλη του 18ου αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ η ύπαρξη και η 

λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων «που ανταγωνίζονται για την κατάκτηση της 

εξουσίας στο πλαίσιο κανόνων που διασφαλίζουν την ισότητα ευκαιριών» αποτελεί 

ένα από τα βασικά γνωρίσµατα της πλουραλιστικής δηµοκρατίας.340  

Στα πλαίσια της δηµοκρατικής διακυβέρνησης µέσα σε ένα κράτος, η 

ανάδειξη εκπροσώπων µέσα από τη διαδικασία των εκλογών αποτελεί ένα από τα 

βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των σηµερινών δηµοκρατικών καθεστώτων. 

Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι (εκπρόσωποι των κοµµάτων στη βουλή), οι 

οποίοι εκλέγονται από τους πολίτες στα πλαίσια της αντιπροσωπευτικής 

δηµοκρατίας, προέρχονται από τα οργανωµένα πολιτικά κόµµατα, τα οποία µε τη 

σειρά τους προωθούν τις πολιτικές τοποθετήσεις και την πολιτική τους ιδεολογία. Τα 

πολιτικά κόµµατα προκειµένου να εκλέξουν τα κοµµατικά τους στελέχη µε σκοπό να 

κατακτήσουν την πολιτική εξουσία, στηρίζονται στην εκλογική τους βάση, δηλαδή 

τους ψηφοφόρους τους και τις τοπικές κοµµατικές οργανώσεις, προκειµένου να 

προωθήσουν τις δικές τους προτάσεις και τα συµφέροντά τους. Ο θεµέλιος λίθος των 

πολιτικών κοµµάτων στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν περισσότερους 

ψηφοφόρους σε περίοδο εκλογών ήταν και είναι η χρήση των µέσων µαζικής 

επικοινωνίας και ενηµέρωσης όπως η τηλεόραση, οι εφηµερίδες, το ραδιόφωνο και 

από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 η χρήση του διαδικτύου. 

Τα ίδια µέσα µαζικής ενηµέρωσης χρησιµοποιούνται και µετά από την εκλογή 

των εκπροσώπων ως µέσο ενηµέρωσης των πολιτών για τις πολιτικές διαδικασίες της 

κυβέρνησης και της βουλής (νοµοθετικό και εκτελεστικό έργο). 

Η δηµοκρατική εκλογή εκπροσώπων από τους πολίτες, ακόµα και σήµερα, 

στα σύγχρονα δηµοκρατικά κράτη δυτικού τύπου, φαίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα 

ικανή στην αποτελεσµατική επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα κράτη 

και οι κυβερνήσεις. Η πολιτική απάθεια, η έλλειψη εµπιστοσύνης στα πολιτικά 

κόµµατα και τις πολιτικές διαδικασίες, η διαφθορά πολιτικών και κυβερνητικών, οι 

οικονοµικές ατασθαλίες κυβερνητικών παραγόντων και η πολιτική περιθωριοποίηση 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελούν καθηµερινά προβλήµατα των 

σηµερινών κυβερνήσεων.  

                                                           
340 Meny Yves, ό.π., σ. 139. 
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Ο Anthony Giddens χαρακτηριστικά υπογραµµίζει ότι «οι πολίτες πλέον 

πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση να λύσουν ούτε τα σηµαντικά τοπικά 

ζητήµατα, όπως είναι η εγκληµατικότητα και το θέµα της στέγης. Το αποτέλεσµα είναι η 

σηµαντική µείωση της εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Αυτό µε τη σειρά του επηρεάζει 

τη διάθεση του πληθυσµού να συµµετέχει στις πολιτικές διαδικασίες». 341 

Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και ο Don Tapscott: «Ενώ οι διαµάχες που 

αφορούν τα δίκτυα και τις δηµοκρατικές διαδικασίες συνεχίζονται, τίθενται πιο 

ουσιαστικοί προβληµατισµοί. Η δηµοκρατία σε πολλές δυτικές χώρες είναι στάσιµη, σε 

µερικές θα έλεγα ατροφική. Ο κυνισµός των ψηφοφόρων βρίσκεται στα υψηλότερα 

επίπεδα. Πολιτική διαφθορά σε υψηλές θέσεις σηµειώνει έξαρση. Οι κυβερνήσεις 

παντού φαίνονται αναποτελεσµατικές και απόµακρες». 342 

Ένα από τα βασικά προβλήµατα αξιοπιστίας των σηµερινών κυβερνήσεων 

αφορά την αναποτελεσµατική έως ανύπαρκτη επικοινωνία των πολιτών τόσο µε την 

κυβέρνηση, όσο και µε τους εκλεγµένους εκπροσώπους στη βουλή. Αν και τα 

πολιτικά κόµµατα αποτελούν τον ενδιάµεσο συνδετικό κρίκο µεταξύ του λαού και 

της πολιτικής εξουσίας και οι εκπρόσωποι των κοµµάτων στη βουλή εκφράζουν τις 

διεκδικήσεις και τις απόψεις του συνόλου των πολιτών σήµερα, φαίνεται η έντονη 

δυσαρέσκεια για τον τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας µε την κοινοβουλευτική και 

πολιτική εξουσία. 

Για παράδειγµα στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ελληνικού 

συντάγµατος «Ο "λαός" ασκεί τις εξουσίες, µέσω των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, 

υπέρ του ιδίου και του Έθνους». Η ανάλυσή µας επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι 

κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι εκφράζουν τον ελληνικό λαό. Αν και οι Έλληνες 

χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό πολιτικής συµµετοχής στα κοινά και τις εθνικές 

εκλογές για την ανάδειξη κοινοβουλευτικών εκπροσώπων,343 παρόλα ταύτα σε 

έρευνα που έγινε από το Ευρωβαρόµετρο (Euro-Barometer)344 µε θέµα το βαθµό 

εµπιστοσύνης στους διάφορους θεσµούς, οι Έλληνες εκφράζουν την έντονη 

δυσπιστία τους απέναντι στο θεσµό των πολιτικών κοµµάτων. 

                                                           
341 Giddens Anthony, Κοινωνιολογία, σ. 462. 
342 Tapscott Don, Η Ψηφιακή Οικονοµία: Υποσχέσεις και κίνδυνοι στην εποχή της δικτυακής ευφυΐας, σ. 
303. 
343 Κατά την περίοδο των εθνικών εκλογών του 2004, από τους 9.897.626 εγγεγραµµένους στους 
εκλογικούς καταλόγους ψήφισαν οι 7.571.601 (ποσοστό 76,4%). Πηγή: ΥΠΕΣ∆∆Α. 
344 Euro-Barometer 61-Public Opinion in the European Union, 
http://europe.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb61/eb61_en.pdf (30/6/04). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 

 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  167 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

Πιο συγκεκριµένα, η έρευνα αναφέρει ότι «υψηλά ποσοστά δυσπιστίας 

καταγράφονται τόσο από τους Έλληνες (68%) όσο και από τους Ευρωπαίους (76%) 

ερωτηθέντες που τοποθετούνται αρνητικά απέναντι στο θεσµό των πολιτικών 

κοµµάτων. Ιδιαίτερα χαµηλό είναι το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών (28%) που 

εµπιστεύονται τα πολιτικά κόµµατα. Ακόµα πιο δύσπιστοι εµφανίζονται οι 

Ευρωπαίοι, καθώς ποσοστό µόλις 16% της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης εκφράζει 

εµπιστοσύνη στο θεσµό». 345 

Για να µπορέσουν οι εκπρόσωποι της βουλής να προωθήσουν 

αποτελεσµατικά τις οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές διεκδικήσεις των 

ψηφοφόρων, πρέπει πρώτα από όλα να εδραιωθεί µια αποτελεσµατική πολιτική 

επικοινωνία µε στόχο τη µεταφορά της κοινής γνώµης στα έδρανα της βουλής. 

Παράλληλα, µέσα από τη διάδοση της πολιτικής πληροφορίας για τα πολιτικά 

δρώµενα πρέπει οι ψηφοφόροι να µπορούν να συλλέγουν και τις απαραίτητες εκείνες 

πληροφορίες, µε τις οποίες θα µπορέσουν να ψηφίσουν και να εκλέξουν έναν 

εκπρόσωπο ο οποίος θα έχει τα προσόντα (επίπεδο µόρφωσης, επικοινωνιακά 

πλεονεκτήµατα και χαρακτηριστικά, πνευµατικό επίπεδο, πολιτικό ήθος). Απώτερος 

σκοπός της εκλογής αυτής είναι η επάξια και αποτελεσµατική εκπροσώπηση και 

προώθηση των διεκδικήσεων και αιτηµάτων των πολιτών και οι ορθές δηµοκρατικές 

διαδικασίες (επερωτήσεις στη βουλή, προτάσεις για ψήφιση νόµων - νοµοσχεδίων, 

προγράµµατα, δράσεις). 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών µπορεί να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο 

για τη δηµιουργία και την εδραίωση ενός κλίµατος εµπιστοσύνης, επικοινωνίας και 

συνεργασίας µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων και των εκλεγµένων εκπροσώπων, 

καθώς και ενδυνάµωσης των δηµοκρατικών διαδικασιών. 

 

4.1.3 Ηλεκτρονικοί κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι  
(E-Parliamentarians) 
 

Η εδραίωση ενός κλίµατος διαφάνειας και αξιοπιστίας όσον αφορά τη σχέση 

ανάµεσα στους ψηφοφόρους και τα πολιτικά κόµµατα αποτελεί το βασικό συστατικό 

- δοµικό στοιχείο για µια αποτελεσµατική και λειτουργική διακυβέρνηση. 

                                                           
345 European Union on line, Public opinion, Greece, ό.π.  
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Η εφαρµογή και χρήση της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας ως µέρος της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν περιλαµβάνει µόνο τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, 

αλλά και την ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και 

ψηφοφόρων.346 

Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών µεταβάλλουν τις 

πολιτικές διαδικασίες, ώστε ανοιχτές οι δηµοκρατικές κοινωνίες να ανταγωνιστούν τα 

αυταρχικά κράτη για την κρίσιµη πηγή δύναµης: την αξιοπιστία.347 Το διαδίκτυο και 

η χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων έχει βοηθήσει τις δηµοκρατικές 

κυβερνήσεις και τις υπηρεσίες να επανακτήσουν αµφίδροµη επικοινωνία µε τους 

πολίτες τους.348 Οι κυβερνήσεις οι οποίες θα θέλουν να έχουν ή να αποκτήσουν ένα 

υψηλό επίπεδο ανάπτυξης δεν µπορούν πλέον να έχουν την πολυτέλεια να κρατούν 

κρυφές τις οικονοµικές και πολιτικές διαδικασίες.349 

Οι νέες τεχνολογίες δηµιουργούν ένα νέο τοπίο όχι µόνο σε εθνικό, αλλά και 

σε παγκόσµιο επίπεδο όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας µεταξύ κυβερνήσεων και 

πολιτών.  

Οι David Held & Anthony McGrew υποστηρίζουν ότι «η ανάπτυξη νέων 

επικοινωνιακών συστηµάτων δηµιουργεί έναν κόσµο στον οποίο τα τοπικά και 

παγκόσµια επικοινωνιακά δίκτυα αντιπροσωπεύουν και επανακαθορίζουν τις τοπικές 

και ατονικές ιδιαιτερότητες. Η σηµασία των συστηµάτων είναι εξαιρετικά µεγάλη, 

καθώς θα παίξουν βασικό ρόλο στην πιθανή οργάνωση της πολιτικής δραστηριότητας 

και την άσκηση της πολιτικής εξουσίας από µεγάλες αποστάσεις».350 

Η διάδοση της πληροφορίας µε ηλεκτρονική µορφή µεταξύ των πολιτών σε 

όλο των κόσµο όσον αφορά θέµατα πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού 

ενδιαφέροντος, έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την κατακόρυφη ενδυνάµωση της 

επικοινωνίας και του συντονισµού των πολιτικών και κοινωνικών ακτιβιστών σε 

διεθνές επίπεδο. 

                                                           
346 Silcock Rachel, What is e-government?, Parliamentary Affairs, 54, pp. 88-101, 2001.  

347 Nye S. Joseph, Το Παράδοξο της Αµερικανικής ∆ύναµης, σ. 155. 
348 Fountain E. Jane, Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change, p. 
23. 
349 Keohane O. Robert and Joseph S. Nye Jr., "Power and Interdependence in the Information Age", 
Foreign Affairs, Volume 77, No5, September/October 1998 pp. 81-94. 
350 Held David & Anthony McGrew, Παγκοσµιοποίηση/ Αντί- Παγκοσµιοποίηση, σ. 42. 
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Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρει ο Τόµας Φρίντµαν: «Το 1997 η 

Τζόντι Ουιλίαµς κέρδισε το βραβείο Νόµπελ Ειρήνης για τη συµβολή της στη διεθνή 

απαγόρευση των ναρκών. Πέτυχε την απαγόρευση όχι µόνο χωρίς σηµαντική 

κυβερνητική βοήθεια αλλά και παρά την αντίδραση των πέντε µεγάλων ∆υνάµεων. Και 

ποιο δήλωσε ότι ήταν το µυστικό της όπλο που τη βοήθησε να ενώσει και να συντονίσει 

τη δράση χιλίων διαφορετικών οµάδων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 

ελέγχου των εξοπλισµών σε έξι ηπείρους; Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο». 351 

Παρόµοια παραδείγµατα αναφέρει και ο Ν. ∆εµερτζής, ο οποίος αν και 

υποστηρίζει ότι «η διαδραστικότητα των ψηφιακών (πολιτικών) κοινοτήτων οδηγεί 

συχνά σε µια ουτοπική αντίληψη αµεσότητας και κοινοτιστικής συναίνεσης, σε µια 

ψευδαίσθηση ηλεκτρονικής διαφάνειας και εξισωτισµού» ωστόσο δεν  παραγνωρίζει 

τη δύναµη του διαδικτύου ως µέσου πολιτικής επικοινωνίας και συντονισµού. Πιο 

συγκεκριµένα, αναφέρεται στις κινητοποιήσεις και τις καλά οργανωµένες 

διαδηλώσεις ενάντια στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο που έλαβαν χώρα στο Σιάτλ 

των ΗΠΑ, όσο και στο Λονδίνο το 1999, την Πράγα το 2000 και τη Γένοβα το2001, 

για τις οποίες τα µέλη των οργανώσεων προετοιµάσθηκαν σχεδόν αποκλειστικά µέσα 

από το διαδίκτυο. 352 

Συνεπώς, και µόνο η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ως µέσου 

παγκόσµιας επικοινωνίας µεταξύ των πολιτών, έχει ως βασικό αποτέλεσµα την 

αποτελεσµατικότερη δράση ή αντίδραση των πολιτικά ενεργών µαζών, άρα την 

ενδυνάµωση της πολιτικής επικοινωνίας µε σκοπό την πολιτική εγρήγορση και 

κινητοποίηση. Παράλληλα, η διακίνηση της κάθε είδους πληροφορίας και ειδικότερα 

της πολιτικής πληροφορίας µέσα από το διαδίκτυο, έχει ως αποτέλεσµα την 

ενδυνάµωση της δράσης των µη κυβερνητικών οργανισµών (ΜΚΟ), οι οποίοι στις 

αρχές της δεκαετίας του ’90 έφθαναν τις 27.000 σε παγκόσµιο επίπεδο, ως οµάδες 

άµεσης πίεσης για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι κυβερνήσεις και οι πολυεθνικές 

εταιρείες.353  

Σε διεθνές επίπεδο το Oxford Dictionary of Politics αναφέρει ότι οι 

κυβερνήσεις και οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί χρησιµοποιούν το διαδίκτυο µε τη 

δηµιουργία εκατοµµυρίων επίσηµων ιστοσελίδων µε πολιτικές πληροφορίες, 

                                                           
351 Φρίντµαν Λ. Τόµας, Τo Lexus και η ελιά – Τι είναι η παγκοσµιοποίηση, σ. 47. 
352 ∆εµερτζής Νίκος, Πολιτική Επικοινωνία. ∆ιακινδύνευση, ∆ηµοσιότητα, ∆ιαδίκτυο, σσ. 438-439. 
353  Nye S. Joseph, Το Παράδοξο της Αµερικανικής ∆ύναµης, σ. 132. 
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πληροφορίες επικοινωνίας και ανακοινώσεις, στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τo 

κλίµα διαφάνειας και συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. 354 

Σε εθνικό επίπεδο, ο δηµοκρατικός διάλογος, η συµµετοχή και η επικοινωνία 

των πολιτών µε τα νοµοθετικά και τα εκτελεστικά σώµατα και τις διαδικασίες του 

κράτους355 αποτελούν επίσης ένα βασικό δοµικό στοιχείο των δηµοκρατικών 

διαδικασιών και ελευθεριών. 

Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η χρήση του διαδικτύου αποτελούν ένα χρήσιµο 

εργαλείο για την απευθείας συγκέντρωση όχι µόνο πληροφοριών για τη διαδικασία 

και τη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων των σωµάτων, αλλά και επικοινωνίας µε 

τους εκλεγµένους εκπροσώπους µε τη χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσµου 

φαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα για τη δηµιουργία και την εγκαθίδρυση της «κάτι 

σαν άµεσης δηµοκρατίας» ("something like direct democracy"). Το συµπέρασµα αυτό 

προκύπτει από την πρόσβαση των ψηφοφόρων στις ιστοσελίδες των κυβερνήσεων 

και των εκπροσώπων τους. Η πρόσβαση αυτή δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να 

µεταφέρουν στην κυβέρνησή τους τι ακριβώς θέλουν, αλλά και να προτείνουν 

τρόπους για να υλοποιήσουν τις προσδοκίες τους και τα αιτήµατά τους.356 

Στη Μεγάλη Βρετανία οι εκλογές του 2001 χαρακτηρίσθηκαν ως η πρώτη 

ηλεκτρονική προεκλογική εκστρατεία που έγινε µε την χρήση του διαδικτύου, η 

οποία δηµιούργησε µεγάλες προσδοκίες από τα πολιτικά κόµµατα, αλλά τελικά τα 

αποτελέσµατα ήταν απογοητευτικά, όπως υποστηρίζει ο Steven Coleman357. Ο λόγος 

ήταν τόσο η πολιτική απάθεια των Βρετανών ψηφοφόρων, όσο και το ψηφιακό 

χάσµα µεταξύ των ψηφοφόρων. Παρόλα ταύτα το διαδίκτυο έδωσε πολλαπλές 

δυνατότητες και ευκαιρίες στους πολίτες-ψηφοφόρους που είχαν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. Για παράδειγµα: 

 Έδωσε στα πολιτικά κόµµατα και τους υποψήφιους τη δυνατότητα 

διαφήµισης (political e-marketing) και αναγνώρισης µέσα από τις 

ιστοσελίδες. 

                                                           
354 McLean Iain (edit.), Concise Oxford Dictionary of Politics, p. 272. 
355 Held David, Μοντέλα ∆ηµοκρατίας, σ. 45. 
356 Sunstein Cass, Rebublic.com, σ. 39. 
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  Υπήρχαν ηλεκτρονικές πληροφορίες (online resources), για ψηφοφορίες, 

συζητήσεις και διασταύρωση πληροφοριών. 

 Κάποια από τα παραδοσιακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης έλαβαν 

ηλεκτρονική µορφή µε σκοπό να µεταδώσουν πολιτικές πληροφορίες 

στους ψηφοφόρους, πράγµα το οποίο µέχρι τότε δεν ήταν εφικτό (σε 

προηγούµενες εκλογές). 

 Υπήρξε µια διαδραστική-αµφίδροµη επικοινωνία και εµφανίστηκε µια νέα 

µορφή συµµετοχικής πολιτικής. 

Όπως υποστηρίζει η Βασιλική Κοσιαβέλου «η εικονική διπλωµατία έρχεται να 

παίξει το ρόλο της στο πλαίσιο µιας ηλεκτρονικής δηµοκρατίας η οποία προηγείται 

χρονικά αυτής, µέσω των πρωτοβουλιών που εντάσσονται στον τοµέα αυτόν, δηλαδή 

της χρήσης ηλεκτρονικών µέσων για τη δηµιουργία χώρων, όπου κοινότητες πολιτών 

µπορούν να αντλούν πληροφορίες µεταξύ τους και µε τους εκλεγµένους εκπροσώπους 

τους». 358 

Σε έρευνα που έγινε ανάµεσα στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του 

κοινοβουλίου της Αυστραλίας µε θέµα τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών από τις νοµοθετικές και εκτελεστικές οµάδες του κοινοβουλίου της 

χώρας, τονίστηκε ιδιαίτερα η χρήση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. Ο λόγος είναι ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία έχει αναγνωριστεί (από 

τα µέλη του κοινοβουλίου) ως το µέλλον της επικοινωνίας που δίνει παράλληλα τη 

δυνατότητα επιλογής και τονίζεται η επιπλέον επαγρύπνηση για τη χρήση αυτών των 

τεχνολογιών από τα µέλη του αυστραλιανού κοινοβουλίου στο απώτερο µέλλον για 

την ενδυνάµωση της άµεσης δηµοκρατίας στη χώρα.359 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών από τους εκλεγµένους εκπροσώπους µε στόχο 

µια αποτελεσµατική επικοινωνία, παρά τα πλεονεκτήµατά της παρουσιάζει και µια 

σειρά προβληµάτων όσον αφορά την εφαρµογή τους. 

                                                                                                                                                                      
357 Coleman Steven, "Online Campaigning", Parliamentary Affairs, 54, pp. 679-688, 2001. 
358 Κοσιαβέλου Θ. Βασιλική, Ψηφιακή ∆ιπλωµατία, σ. 23. 
359 Magarey Kirsty, "The Internet and the Australian Parliamentary Democracy", Parliamentary 
Affairs, pp. 404-429. 
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4.1.4 Προβλήµατα ηλεκτρονικής επικοινωνίας  
 

Τα προβλήµατα εδραίωσης ενός τύπου ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε τους 

εκλεγµένους δηµοκρατικά εκπροσώπους από τη µία και τους πολίτες-ψηφοφόρους 

από την άλλη, µέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των 

ιστοσελίδων είναι τα εξής: 

1. Η ύπαρξη του επονοµαζόµενου ψηφιακού χάσµατος µεταξύ των πολιτών. Η 

αδυναµία χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και η αδυναµία 

πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτύου ανάµεσα στους πολίτες ενός 

κράτους αποτελεί σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την αποτελεσµατική 

και αµφίδροµη επικοινωνία µε τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους ενός 

κράτους. Το ψηφιακό χάσµα ή ψηφιακός αναλφαβητισµός είναι αποτέλεσµα 

τόσο των οικονοµικών παραγόντων, όσο και των πολιτικών και κοινωνικών 

συνθηκών που επικρατούν σε κάθε κράτος. Το ψηφιακό χάσµα δεν υπάρχει 

µόνο ανάµεσα στους πολίτες, αλλά και στους ίδιους τους βουλευτές. Έρευνα 

στη Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι από το σύνολο των βουλευτών κατά την 

περίοδο 1997-2001, µόνο το ένα πέµπτο είχε ιστοσελίδα, ενώ µόνον οι µισοί 

είχαν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.360 Κατά προτεραιότητα, οι παράγοντες που 

επηρεάζουν και καθορίζουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας είναι, όσον αφορά τους πολίτες και τους εκλεγµένους 

εκπροσώπους, η ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο, η οικονοµική κατάσταση και 

οι εργασιακές ανάγκες των πολιτών.361 Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία 

κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα 

χρήσης τόσο του υπολογιστή όσο και τεχνικά προβλήµατα γνώσης και χρήσης 

του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και κατ' επέκταση στη δηµιουργία ενός νέου 

τύπου πολιτικής επικοινωνίας µε τους πολίτες. 

2. Σηµαντικό πρόβληµα υπάρχει ακόµα στην έλλειψη ενηµέρωσης των πολιτών 

για τη δυνατότητα της επικοινωνίας µε τους εκλεγµένους εκπροσώπους µέσω 

της χρήσης τους ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το κράτος και η εκάστοτε 

κυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσουν µια νέα προσπάθεια – καµπάνια 

                                                           
360 Coleman Steven, “Online Campaigning”, Parliamentary Affairs, 54, pp. 697-688, 2001. 
361 Τα άτοµα τα οποία δεν έχουν ούτε την οικονοµική κατάσταση ούτε το ανάλογο µορφωτικό επίπεδο, 
ανεξαρτήτως ηλικίας υποχρεώνονται να µάθουν να χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να 
µπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας . 
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ενηµέρωσης για τη δυνατότητα επικοινωνίας, στα πλαίσια µιας 

δηµοκρατικότερης διακυβέρνησης. 

3. Αρκετοί κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι δεν διαθέτουν όχι µόνο ιστοσελίδα 

αλλά ούτε καν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Ίσως λόγω της πεποίθησης ότι η 

χρήση της πολιτικής επικοινωνίας µέσω της χρήσης του διαδικτύου δεν είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσµατική, αλλά είναι χρονοβόρα, µε µεγάλο κόστος 

συντήρησης για την ενηµέρωση των ιστοσελίδων τους.Τέλος ίσος ακόµη διότι 

πιστεύουν ότι δεν µπορεί να αναπτυχθεί σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και 

επικοινωνίας µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.  

Για µια καλύτερη εικόνα της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

παραθέτουµε στατιστικά στοιχεία ώστε να µπορέσουµε να εξάγουµε καλύτερα 

αποτελέσµατα. 
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4.1.5 Αποτελέσµατα Ευρωβαροµέτρου για τους Ηλεκτρονικούς 
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους 
 

Σύµφωνα µε έρευνα του Ευρωβαροµέτρου362 το 1999 µε θέµα «πόσοι 

κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στην Ευρώπη έχουν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (How 

many Parliamentarians in Europe have an email address?) στα πλαίσια της χρήσης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στα 15 (τότε) κράτη-

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αποτελέσµατα ήταν τα εξής: 

 

Πόσοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι στην Ευρώπη έχουν Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο; 

Χώρες 
Κατοχή ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου 

Συχνότητα χρήσης 

Αυστρία 739/739 Συχνή χρήση 

Βέλγιο 394/394 ∆εν υπάρχουν στοιχεία 

∆ανία 179/179 Συχνή χρήση από τους 100 

Φινλανδία 399/399 Οι περισσότεροι 

Γαλλία 577/577 Έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Γερµανία 672/672 Λαµβάνουν µόνο ηλεκτρονική αλληλογραφία 

Ελλάδα 50/300 ∆εν υπάρχουν στοιχεία 

Ιρλανδία 166/166 Ελάχιστοι χρήστες της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας   

Ιταλία 300/630 ∆εν υπάρχουν στοιχεία 

Λουξεµβούργο 60/60 ∆εν υπάρχουν στοιχεία 

Ολλανδία 275/275 ∆εν υπάρχουν στοιχεία 

Πορτογαλία Οι περισσότεροι από τους 

230 εκπροσώπους  
∆εν υπάρχουν στοιχεία 

Σουηδία 349/349 Χρήση από τους περισσότερους και πρόσβαση στις 

ηλεκτρονικές κοινοβουλευτικές πληροφορίες  

Ηνωµένο Βασίλειο 529/529 

Όλοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και όλοι έχουν 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, αλλά ελάχιστοι το 

χρησιµοποιούν, ενώ ορισµένοι έχουν προσωπικές 

ιστοσελίδες. 

 

                                                           
362 Ευropean Telework Development (ETD, European Parliamentarians and the Internet), 
http://www.eto.org.uk/eustats/parlimnt.htm, 14/1/2004. 
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Σε σχέση µε τις άλλες χώρες της Ε.Ε. η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες 

θέσεις, όσον αφορά τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τους 

κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Στατιστικά, στις πρώτες θέσεις βρίσκεται το 

Ηνωµένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ολλανδία το, Λουξεµβούργο, η Ιρλανδία και η 

Γερµανία, αφού όλοι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι (το 100%) έχουν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Όσον αφορά την Ελλάδα, µόνον το ένα τέταρτο των 

εκπροσώπων (25%) έχουν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ενώ η συχνότητα χρήσης είναι 

άγνωστη. 

Στο σηµείο αυτό παρατηρούµε κενό βιβλιογραφίας και στη συνέχεια θα 

κάνουµε έρευνα για το ποσοστό κατοχής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τους 

Έλληνες κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 

 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  176 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

4.2 Η περίπτωση της Ελλάδος και η ηλεκτρονική επικοινωνία 
µε τους βουλευτές  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, βασικό πρόβληµα για µια επιτυχηµένη ηλεκτρονικά 

πολιτική επικοινωνία µε τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, είναι η ύπαρξη 

ψηφιακού χάσµατος τόσο µεταξύ των πολιτών ψηφοφόρων, όσο και µεταξύ των 

εκλεγµένων εκπροσώπων στα κοινοβούλια. 

4.2.1 Μεθοδολογία έρευνας 
 

Όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδος θα επιχειρήσουµε στατιστική έρευνα 

µε σκοπό την εύρεση του αριθµού των βουλευτών που έχουν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αλλά και προσωπικής ιστοσελίδας για την άντληση 

πολιτικών πληροφοριών από τους ψηφοφόρους. 

Τα στατιστικά στοιχεία θα αναλυθούν τόσο στο σύνολο των βουλευτών που 

έχουν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ιστοσελίδα, αλλά και κατά κόµµα που 

εκπροσωπείται στην ελληνική βουλή. Τα στατιστικά στοιχεία στηρίζονται στα 

στοιχεία που εµφανίζονται στην ιστοσελίδα της ελληνικής βουλής.363 

H επιλογή της συγκεκριµένης ιστοσελίδας για την άντληση στοιχείων 

επιλέχθηκε όχι µόνο γιατί είναι η επίσηµη ιστοσελίδα του ελληνικού κοινοβουλίου, 

αλλά γιατί θεωρούµε ότι για κάθε Έλληνα πολίτη είναι πιο εύκολο να αντλήσει 

πολιτικές πληροφορίες για τα µέλη της βουλής από το συγκεκριµένο δικτυακό τόπο, 

παρά να χρησιµοποιεί µηχανές αναζήτησης για την εύρεση στοιχείων. 

Παράλληλα, θα γίνει στατιστική ανάλυση για το ποσοστό των 

ευρωβουλευτών που διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και προσωπική ιστοσελίδα. 

Θεωρούµε ότι αυτό είναι αναγκαίο εφόσον η Ελλάδα από το 1981 αποτελεί µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κόµµατα της Ελλάδος εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και συνεπώς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ελέγχου σε επίπεδο 

Eυρωπαϊκής Ένωσης. 

 

                                                           
363  Βλ. http://www.parliament.gr (20/10/04).  
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4.2.2 Κατοχή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τους Έλληνες 
βουλευτές 
 

Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των εθνικών εκλογών που 

διεξήχθησαν το Μάρτιο του 2004364, τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα εξέλεξαν τους 

εξής αριθµούς  βουλευτών: 

Κόµµα % Ψήφοι Έδρες 

  N.∆.   45,36   3.359.058   165  

  ΠA.ΣO.K   40,55   3.002.531   117  

  K.K.E.   5,90   436.573   12  

  ΣYN   3,26   241.539   6  

  ΛΑ.Ο.Σ.   2,19   162.103   0  

  ∆H.K.KI.   1,79   132.750   0  

  Εν.Κεντ.   0,26   19.531   0  

  ΜΕ.Ρ.Α.   0,15   11.261   0  

  ΚΚΕ(Μ-Λ )   0,15   10.754   0  

  Αντ. Συµ.   0,11   8.313   0  

  Ελλ.Μετ.   0,09   6.751   0  

  Μ-Λ ΚΚΕ   0,07   4.846   0  

  Α.Σ.Κ.Ε.   0,04   3.180   0  

  Κοµ.Φιλ.   0,04   2.658   0  

  Ο.Α.Κ.Κ.Ε   0,03   2.099   0  

  Αν.Μεµ.   0,01   892   0  

  Χριστ.   0,00   95   0  
 

 

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των Ελλήνων κοινοβουλευτικών 

εκπροσώπων365 σύµφωνα µε τα στοιχεία που εµφανίζονται στην επίσηµη ιστοσελίδα 

της βουλής των Ελλήνων366, ανά κόµµα που µετέχει στην βουλή: 

 

                                                           
364 ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α, http://www.ypes.gr/ekloges/content/gr/elec_data/2004NE_epi_res.asp, (20/12/04). 
365 Σύνθεση ελληνικού κοινοβουλίου, http://www.parliament.gr/synthesh/viewMPEmails.asp 
(20/12/04).  
366Από την επίσηµη ιστοσελίδα του ελληνικού κοινοβουλίου, http://www.parliament.gr (20/12/04).  
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Κόµµα Αριθµός 

βουλευτών 

Βουλευτές που 

έχουν e-mail 

Ποσοστό βουλευτών 

έχουν e-mail 

ανά κόµµα 

 N.∆.  165 125 75,75% 

 ΠA.ΣO.K  117 83 70,94% 

 K.K.E.  12 8 75% 

 ΣYN  6 6 100% 

Σύνολο ελληνικής 

βουλής 

300 225367 Σύνολο βουλής  

75% 

 

Πίνακας 3: Κατοχή e-mail από τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου 

Οι βουλευτές του Συνασπισµού είναι οι µοναδικοί µε πλήρη κατοχή 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (100%). Ακολουθεί το κόµµα της Ν.∆. µε ποσοστό 

75,75%, το ΚΚΕ µε 75% και τέλος το ΠΑΣΟΚ µε ποσοστό 70,94%. 

                                                           
367 Στο σύνολο των βουλευτών που έχουν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο προστίθενται και τρεις βουλευτές 
που εκλέχθηκαν µε την Ν.∆. (1) και το ΠΑΣΟΚ (2), αλλά ανεξαρτητοποιήθηκαν µετά τη συγκρότηση 
της βουλής.  
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Στο σύνολό του το ελληνικό κοινοβούλιο έχει ποσοστό κατοχής ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου 75% το 2004, µε µια αύξηση της τάξεως του 300% σε σχέση µε το 

αντίστοιχο ποσοστό του 25% από την έρευνα του Ευρωβαροµέτρου το 1999. 

75,75%
70,94% 75%

100%

75%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

%   κατοχή e-mail 

         N.∆.        
ΠA.ΣO.K 

        
K.K.E. 

        ΣYN Σύνολο
Ελληνικής
Βουλής

 Ελληνικά Κοµµατα

Κατοχή e-mail απο Βουλευτές

         N.∆. 
        ΠA.ΣO.K 
         K.K.E. 
        ΣYN 
Σύνολο Ελληνικής Βουλής

 

∆ιάγραµµα 2: Κατοχή e-mail από τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου 

4.2.3 Η δικτυακή πύλη των πολιτών για το ελληνικό κοινοβούλιο 
 

Μέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της βουλής των Ελλήνων κάθε πολίτης που 

έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο µπορεί να έχει άµεση πρόσβαση και πληροφόρηση των 

πολιτικών (νοµοθετικών και εκτελεστικών) διαδικασιών (καθηµερινά δελτία τύπου). 

Υπάρχει η δυνατότητα για τη διατύπωση ερωτήσεων και απόψεων για τα νοµοσχέδια, 

ενώ παράλληλα δίνεται καθηµερινό πρόγραµµα και θεµατολογία συζητήσεων και 

επερωτήσεων368. Βασικό στοιχείο ακόµα αποτελεί και η δυνατότητα ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας (σχόλια, ερωτήσεις, αποστολή αρχείων) µε την ειδική γραµµατεία του 

προέδρου της βουλής. 

Για ειδικές κατηγορίες πολιτών (ερευνητές, αναλυτές, πολιτικά και 

συνδικαλιστικά στελέχη) υπάρχει και η δυνατότητα ενηµέρωσης των δελτίων τύπου, 

                                                           
368 Ηµερήσια επικοινωνία και διατυπώσεις απόψεων για νοµοσχέδια, 
http://www.parliament.gr/default.asp, (20/12/05) 
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µέσω της εγγραφής στην υπηρεσία ενηµέρωσης (newsletters) του ελληνικού 

κοινοβουλίου.369 

4.2.4 Ευρωβουλευτές και πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών που έγιναν το 2004, τα 

πολιτικά κόµµατα της Ελλάδος εξέλεξαν τις εξής έδρες στο ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο:370 

ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΛΟΓΩΝ % Ε∆ΡΕΣ  

  N.∆.   43,01 11 

  ΠA.ΣO.K  34,03 8 

 K.K.E.  9,48 3 

 ΣYN   4,16 1 

 ΛΑ.Ο.Σ.  4,12 1 

 

Πίνακας 4: Έδρες ανά κόµµα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο µέσω των Ελλήνων 

ευρωβουλευτών, οι οποίοι εκλέγονται µετά από εκλογές που διενεργούνται ανά πέντε 

χρόνια. Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο συγκροτείται από 7 πολιτικές οµάδες και το 

Νοέµβριο του 2004 αριθµούσε 732 ευρωβουλευτές 371 από τα 25 κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

(*) Πολιτικές οµάδες: 

PPE-DE Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (Χριστιαvoδηµoκράτες) και 
των Ευρωπαίων ∆ηµoκρατώv 

PSE Σοσιαλιστική Οµάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ALDE Οµάδα της Συµµαχίας Φιλελευθέρων και ∆ηµοκρατών για την Ευρώπη 

Verts/ALE Οµάδα των Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία 

GUE/NGL Συνοµοσπονδιακή Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 

                                                           
369 Ηλεκτρονική Εφηµερίδα της Βουλής των Ελλήνων, 
http://www.parliament.gr/enhmerwsh/ekdoseis.asp, (20/12/04). 
370 http://www.ypes.gr/ekloges/content/gr/europ_fr.htm, (20/12/04).  
371 http://www.europarl.eu.int/members/expert.do?language=el&redirection (2/6/06).  
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Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 

IND/DEM Οµάδα Ανεξαρτησία/∆ηµοκρατία 

UEN Οµάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθvώv 

NI Μη Εγγεγραµµένοι 
 

Πίνακας 5: Πολιτικές οµάδες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 

Οι ευρωβουλευτές της Ν.∆. εντάσσονται στην οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόµµατος (Χριστιανοδηµοκράτες) και των Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών. Οι 

ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ εντάσσονται στη σοσιαλιστική οµάδα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές του Συνασπισµού και του ΚΚΕ εντάσσονται στην 

συνοµοσπονδιακή οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Αριστερά των 

Πρασίνων των Βορείων Χωρών. Ο ευρωβουλευτής του ΛΑ.ΟΣ. εντάσσεται στην 

οµάδα Ανεξαρτησία/∆ηµοκρατία. 

Από την επίσηµη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρεται 

στους 24 Έλληνες ευρωβουλευτές, για την περίοδο 2004-2009 αντλήσαµε τα εξής 

στοιχεία:372 

Ελληνικό κόµµα Αριθµός  

εκλεγµένων  

ευρωβουλευτών 

Ευρωβουλευτές µε 

κατοχή ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείο 

Κατοχή ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου % 

ανά κόµµα 

 N.∆.  11 9 81,8 % 

 ΠA.ΣO.K  8 7 87,5 % 

 K.K.E.  3 2 66,6% 

 ΣYN  1 -  - 

 ΛΑ.Ο.Σ.  1 1 100% 

ΣΥΝΟΛΟ  24 19 79,16% 

 

Πίνακας 6: Πίνακας ευρωβουλευτών µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ανά κόµµα 

                                                           
372 Επίσηµη ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου, 
http://www.europarl.eu.int/members/expert.do?language=el&redirection= (22/12/04).  
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Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ 

βρίσκονται στο σύνολό τους (7), στην επίσηµη ιστοσελίδα του κόµµατος.373 Η 

ηλεκτρονική διεύθυνση του ευρωβουλευτή του Συνασπισµού υπάρχει στην 

ιστοσελίδα του Συνασπισµού.374 Να σηµειωθεί ότι καµία από τις ευρισκόµενες 

συµπληρωµατικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ευρωβουλευτών δεν προέρχονται 

από το χώρο του (Domain name) Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(www._____@europarl.int). Αντίστοιχα, για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 

ευρωβουλευτών της Ν.∆. στην επίσηµη ιστοσελίδα τους υπάρχουν µόνο τα ονόµατα 

των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,375 ενώ το ΚΚΕ δεν αναφέρει τα ονόµατα, 

παρά µόνο τις δράσεις και τις πολιτικές τοποθετήσεις.376 

 

Ελληνικό κόµµα Αριθµός εκλεγµένων  

ευρωβουλευτών 

Ευρωβουλευτές µε 

προσωπική ιστοσελίδα 

Προσωπική 

ιστοσελίδα  

% ανά κόµµα 

 N.∆.  11 11 100% 

 ΠA.ΣO.K  8 8 100% 

 K.K.E.  3 3 100% 

 ΣYN  1 1 100% 

 ΛΑ.Ο.Σ.  1 1 100% 

 

Πίνακας 7: Πίνακας ευρωβουλευτών µε προσωπική ιστοσελίδα ανά κόµµα 

Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

εντάσσεται και η δικτυακή πύλη των πολιτών.377 Το «γραµµατοκιβώτιο» 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά για ερωτήσεις, αιτήµατα για ενηµέρωση, προτάσεις 

και υποδείξεις που υποβάλλουν οι πολίτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα αιτήµατα 

πρέπει να αφορούν τους τοµείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

                                                           
373 ΠΑΣΟΚ / Ευρωβουλευτές, http://www.pasok.gr/portal/gr/15/1/1/peoplelist.html, (20/12/04).  
374 Συνασπισµός / Ευρωβουλή, http://www.syn.gr/index/gr/mainframe.htm (20/12/04). 
375 Ν.∆., Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, http://www.nd.gr/membparl_.asp?t=1 (20/12/04). 
376 ΚΚΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, http://www.kke.gr (20/12/04).  
377 Europarliament – Open Governance, 
http://www.europarl.eu.int/parliament/public/staticDisplay.do?id=48&language=el&redirection, 
(25/9/05).  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 

 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  183 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

Στην επίσηµη ιστοσελίδα του γραµµατοκιβωτίου αυτού αναφέρεται ότι «οι 

απαντήσεις θα δίδονται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Εάν το αίτηµα αφορά 

ένα σύνθετο θέµα, θα παρέχεται προσωρινή απάντηση µε άµεσο e-mail». 

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στα επίσηµα έγγραφα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία περιέχουν έγγραφα των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών και των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, τα προπαρασκευαστικά 

έγγραφα για τη σύνοδο Ολοµέλειας και όσα εγκρίνονται από την Ολοµέλεια, τις 

γραπτές δηλώσεις, τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, καθώς και παρουσίαση όλων των 

επίσηµων εγγράφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Μητρώο Εγγράφων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπει στον πολίτη την πρόσβαση στα έγγραφα που 

παρήγαγε ή παρέλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

4.2.5 Συµπεράσµατα κεφαλαίου 
 

Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αποτελούν τη βασική πηγή ενηµέρωσης για τα 

πολιτικά δρώµενα και τις εξελίξεις. Το ελληνικό σύνταγµα (άρθρο 15, ατοµικά και 

κοινωνικά δικαιώµατα) αναφέρει ως µέσα µαζικής ενηµέρωσης τη ραδιοφωνία και 

την τηλεόραση που πρόσκεινται στον έλεγχο του κράτους και συµπληρώνεται µε τον 

κινηµατογράφο και τη φωτογραφία. Στο σύνταγµα, αν και έχουν περάσει σχεδόν 15 

χρόνια (1990) από την πληροφοριακή επανάσταση και ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται 

ως αιώνας της Κοινωνίας της Πληροφορίας, δεν αναφέρεται πουθενά η χρήση του 

διαδικτύου ως µέσου επικοινωνίας και πληροφόρησης. Ένας πιθανός λόγος µη 

αναφοράς ίσως είναι το γεγονός ότι το διαδίκτυο δεν µπορεί να ελεγχθεί από την 

εκάστοτε κυβέρνηση και το κράτος, όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα 

πληροφοριών που διοχετεύονται. 

Είναι ακόµα αξιοσηµείωτο το γεγονός της έλλειψης αναφοράς στη χρήση του 

διαδικτύου ως µέσου επικοινωνίας, αν και η ελληνική κυβέρνηση και τα κόµµατα που 

αποτελούν µέρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου εµφανίζονται µε επίσηµες 

ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, δίνοντας έτσι όχι µόνο τη δυνατότητα στους πολίτες να 

αντλήσουν τις κατάλληλες πληροφορίες αλλά και να σπάσουν τη µονόδροµη 

επικοινωνία της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου µε τη χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, εδραιώνοντας έτσι µια νέα αµφίδροµη επικοινωνία, στην οποία πλέον 

ο πολίτης δεν αποτελεί µόνο δέκτη, αλλά και ποµπό µηνυµάτων και πληροφοριών.  
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Το διαδίκτυο, σε σύγκριση µε το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τις 

εφηµερίδες, πλεονεκτεί σε περιπτώσεις πολιτικής διαφάνειας λόγω του γεγονότος ότι 

αρκετοί ραδιοφωνικοί, τηλεοπτικοί σταθµοί αλλά και δηµοσιογραφικοί οργανισµοί, 

που εκπέµπουν και εκδίδονται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας αλλά και 

τοπικά, µπορούν να εξυπηρετούν πολιτικούς και κοµµατικούς σκοπούς, µε 

αποτέλεσµα να µην µπορούν να κρατήσουν µια αντικειµενική και ουδέτερη στάση 

στις πολιτικές εξελίξεις. Αυτός ο µονόδροµος τρόπος πληροφόρησης µπορεί ανάλογα 

µε την περίσταση να δηµιουργήσει πολιτική έξαρση και κοµµατικό δογµατισµό. 

Η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα 

πολιτικά δρώµενα και τις εξελίξεις, µε έµφαση στις εργασίες - δραστηριότητες του 

κοινοβουλίου, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την επικράτηση ενός κλίµατος 

διαφάνειας µεταξύ πολιτών και πολιτικής εξουσίας, όσον αφορά τον τρόπο λήψης 

αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα που προσφέρονται από τη χρήση του 

διαδικτύου στην πολιτική (Internet politics) και ειδικότερα όσον αφορά την άντληση 

πληροφοριών για τις δραστηριότητες και τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού ή του 

ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (e-parliamentary politics) είναι πολλαπλά. 

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής –αµφίδροµης επικοινωνίας µε τα εκλεγµένα µέλη 

µέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορεί να αποτελέσει το βασικό 

δοµικό λίθο για τη µείωση του δηµοκρατικού ελλείµµατος. 

Η πρόσβαση στην επίσηµη ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά 

και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δίνει τη δυνατότητα της καθηµερινής 

παρακολούθησης των πολιτικών και κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων, αλλά 

παράλληλα τη δυνατότητα εύρεσης και άντλησης εξειδικευµένων πληροφοριών όσον 

αφορά τις εργασίες και τα ψηφίσµατα.  

Όσον αφορά το Ελληνικό Κοινοβούλιο, προσφέρονται αναλυτικές 

πληροφορίες τόσο για το ελληνικό πολίτευµα, όσο και για τη σύνθεση, τον τρόπο 

οργάνωσης, λειτουργίας (επιτροπές και κοινοβουλευτικές οµάδες) και τις 

αρµοδιότητες της ελληνικής βουλής. Εξίσου σηµαντική είναι η δυνατότητα εύρεσης 

αναλυτικών στοιχείων (βιογραφικά, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, πολιτική 

και κοινοβουλευτική δραστηριότητα) για τους Έλληνες βουλευτές.  
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Τα βασικά προβλήµατα σχετίζονται µε την ύπαρξη του ψηφιακού χάσµατος 

µεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Αναλυτικότερα, αναφερόµαστε στην 

έλλειψη και την κατοχή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τους εκλεγµένους 

εκπροσώπους. Όσον αφορά τη σύγκριση των αποτελεσµάτων, το ποσοστό των 

κοινοβουλευτικών εκπροσώπων που έχουν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κατά τη 

χρονική περίοδο 1999 (ευρωβαρόµετρο) και 2005 (παρουσίαση στατιστικών 

δεδοµένων) µπορούµε να εξάγουµε τα εξής συµπεράσµατα: 

Το ποσοστό κατοχής όσον αφορά τους Έλληνες κοινοβουλευτικούς 

εκπροσώπους από την περίοδο 1999 (25%) µέχρι 2005 (75%) αυξήθηκε κατά 50%. 

Συγκριτικά, όσον αφορά την κατοχή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ανάµεσα 

στους Έλληνες βουλευτές και τους Έλληνες ευρωβουλευτές, υπερτερούν οι Έλληνες 

ευρωβουλευτές µε ένα ποσοστό της τάξεως του 79,16% έναντι 75% των Ελλήνων 

βουλευτών. Αξίζει να σηµειωθεί η κατοχή προσωπικών ιστοσελίδων από το σύνολο 

των ευρωβουλευτών (24/24), από τις οποίες κάθε πολίτης µπορεί να πληροφορηθεί 

αναλυτικά για το βιογραφικό, την πολιτική δράση των Ελλήνων ευρωβουλευτών στο 

ευρωπαϊκό κοινοβούλιο (ευρωπαϊκές πολιτικές οµάδες, ευρωπαϊκές επιτροπές, 

ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες). 

Αν και το σύνολο των Ελλήνων βουλευτών δεν έχει ακόµα διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (το 25%) και υπολείπεται συγκριτικά µε τα κοινοβούλια 

άλλων ευρωπαϊκών κρατών (Ηνωµένο Βασίλειο, Ολλανδία, Σουηδία), το κυρίως 

πρόβληµα που ανακύπτει είναι το εάν πραγµατικά το χρησιµοποιούν και µε ποια 

συχνότητα χρήσης. 

Ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα για τη χρήση αυτή τη φορά του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου αφορά το πρόβληµα των δεξιοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία βουλευτές δεν κατέχουν την απαραίτητη 

γνώση ώστε να µπορέσουν να χειριστούν αποτελεσµατικά έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, πράγµα που µπορεί να αποθαρρύνει τους βουλευτές από την ανάγνωση 

και απάντηση των ηλεκτρονικών µηνυµάτων που δέχονται από τους πολίτες-

ψηφοφόρους, παρά το γεγονός ότι οι νεότεροι σε ηλικία συνεργάτες των βουλευτών 

θα µπορούσαν να χειριστούν και να απαντούν στα ηλεκτρονικά µηνύµατα εκ µέρους 

των βουλευτών. Ένα άλλο θέµα είναι ο τρόπος µε τον οποίο κάθε βουλευτής 

αντιµετωπίζει το διαδίκτυο. Πολλοί βουλευτές χρησιµοποιούν το διαδίκτυο ως µέσο 

για την πολιτική και οικονοµική ενηµέρωσή τους και όχι ως µέσο επικοινωνίας. 
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Κάποιοι άλλοι βουλευτές µπορεί να το χρησιµοποιούν ως µέσο επικοινωνίας, αλλά 

µόνο µε έναν κλειστό κύκλο συνεργατών και άλλων πολιτικών προσώπων και όχι µε 

τους πολίτες και την εκλογική τους βάση. 

Σε κάθε περίπτωση, το ψηφιακό χάσµα µεταξύ των κοινοβουλευτικών 

εκπροσώπων αποτελεί το πιο σοβαρό πρόβληµα για την εδραίωση µιας 

αποτελεσµατικής ηλεκτρονικής πολιτικής επικοινωνίας στα πλαίσια της 

ηλεκτρονικής δηµοκρατικής διακυβέρνησης.  
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4.3 Ψηφιακό χάσµα στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 
δηµοκρατίας. Συγκριτική µελέτη της Ελλάδος στα πλαίσια 
των 15 κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

4.3.1 Εισαγωγή 
 

Στα προηγούµενα κεφάλαια αναλύθηκε η χρήση, η εφαρµογή και οι 

επιπτώσεις των ΤΠΕ στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις, ολοκληρώνοντας τη 

διαδικασία της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. Παράλληλα αναλύθηκε και η χρήση 

των ΤΠΕ στον τρόπο διακυβέρνησης, στο εσωτερικό των κρατών µε την εφαρµογή 

και χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας. 

Ο βαθµός ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών στα κράτη, αλλά και η χρήση 

τους από τους πολίτες διαφέρει σηµαντικά. Το επονοµαζόµενο ψηφιακό χάσµα ή 

αλλιώς ψηφιακός αναλφαβητισµός αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη διαφορά που 

υπάρχει τόσο ανάµεσα στα κράτη αλλά και στους πολίτες και εκφράζει την αδυναµία 

πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες – πληροφορίες. 

Η αναφορά και η µέτρηση του ψηφιακού χάσµατος είναι σηµαντική για δύο 

βασικούς λόγους: 

1. Η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί το βασικό στοιχείο των κρατών για 

την πρόσβαση στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης και στην Οικονοµία της 

Πληροφορίας. 

2. Το ψηφιακό χάσµα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την αποτελεσµατική 

εφαρµογή και χρήση της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, δηµιουργώντας έτσι την 

ηλεκτρονική αριστοκρατία και τους ψηφιακούς µετοίκους. 

Η συγκριτική µελέτη των δεικτών έχει ως σκοπό να απαντήσει στα εξής 

ερωτήµατα: 

1. Ποιο είναι το εύρος (ποσοστό) του ψηφιακού χάσµατος στην Ελλάδα; 

2. Ποιες είναι οι πιθανές διαφορές και αποκλίσεις του ψηφιακού χάσµατος που 

πιθανώς να υπάρχουν από χώρα σε χώρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης; 

Στο κεφάλαιο αυτό επικεντρωνόµαστε στην παράθεση στατιστικών δεικτών 

µε σκοπό την εύρεση του ποσοστού της έλλειψης πρόσβασης στην Κοινωνία της 
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Πληροφορίας (λόγω ψηφιακού χάσµατος) της Ελλάδας σε σχέση µε άλλα 14 κράτη-

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4.3.2 Η χρησιµότητα µέτρησης και καταγραφής του ψηφιακού 
χάσµατος 
 

Το ψηφιακό χάσµα προσδιορίζεται από τη συγκριτική µελέτη στατιστικών 

δεικτών (ICT indicators). Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν κάποιοι 

συγκεκριµένοι στατιστικοί δείκτες που να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο 

για τη µέτρηση του ψηφιακού χάσµατος.  

Ειδικότερα, στα πλαίσια της διατριβής, η ανάλυση δεικτών για τη µέτρηση 

του ψηφιακού χάσµατος έχει ως βασικό σκοπό την παρουσίαση µιας εικόνας για τη 

δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών (ποσοστό του πληθυσµού) στα βασικά 

πλεονεκτήµατα που προσφέρονται στα πλαίσια της Ψηφιακής Οικονοµίας και της 

ηλεκτρονικής δηµοκρατικής διακυβέρνησης. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα είναι: 

1. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της ψηφιακής οικονοµίας (ηλεκτρονικό εµπόριο, 

ηλεκτρονικές χρηµατιστηριακές συναλλαγές, ηλεκτρονικές τραπεζικές 

συναλλαγές). 

2. Η πρόσβαση σε αµφίδροµες συναλλαγές και επικοινωνίες µε δηµόσιους 

φορείς, οργανισµούς και δηµόσιες υπηρεσίες.  

3. Η δυνατότητα πρόσβασης στη διεξαγωγή ανεπίσηµων δηµοψηφισµάτων που 

µπορούν να διενεργούνται υπό µορφή έρευνας για την καταγραφή της κοινής 

γνώµης από ερευνητικά κέντρα, από δηµοσιογραφικούς οργανισµούς, αλλά 

και από κυβερνητικούς φορείς.  

Το υψηλό ποσοστό του ψηφιακού χάσµατος δεν δίνει τη δυνατότητα 

συµµετοχής σε όλους τους πολίτες σε αυτά τα ανεπίσηµα ηλεκτρονικά 

δηµοψηφίσµατα, µε πιθανό αποτέλεσµα τη µη πραγµατική καταγραφή της κοινής 

γνώµης σε επίµαχα ζητήµατα. 

Η µέτρηση του ψηφιακού χάσµατος παράλληλα βοηθάει στην εξαγωγή 

χρήσιµων συµπερασµάτων, προκειµένου να υποστηριχθεί και να ενδυναµωθεί η 

άποψη για την ανάδυση µιας νέας Αθηναϊκής αγοράς µε ηλεκτρονική µορφή, όπου 

µόνο τα άτοµα που έχουν τη δυνατότητα αγοράς (οικονοµική ελίτ) και χρήσης των 
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νέων τεχνολογιών (τεχνογνωσία και τεχνολογική ελίτ), µπορούν να έχουν πρόσβαση 

στη επονοµαζόµενη ηλεκτρονική δηµοκρατία.  

Στόχος επίσης είναι η καταγραφή του ποσοστού των πολιτών µε τη 

δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου ως µέσου επικοινωνίας µε τους δηµοκρατικά 

εκλεγµένους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και η δυνατότητα συµµετοχής στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ύπαρξη του ψηφιακού χάσµατος από την πλευρά 

των πολιτών-ψηφοφόρων παράλληλα µε την καταγεγραµµένη ύπαρξη του ψηφιακού 

χάσµατος των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων (Ελλάδα), αποτελεί σηµαντικό 

µειονέκτηµα όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου ως µέσου για την εδραίωση µιας 

αποτελεσµατικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας και τη µείωση του δηµοκρατικού 

ελλείµµατος. Μπορεί βέβαια σε κάποιες χώρες (Ολλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, 

Σουηδία) το σύνολο των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων να έχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και να έχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αλλά το ποσοστό 

ύπαρξης του ψηφιακού χάσµατος µεταξύ των πολιτών παραµένει υπαρκτό, το οποίο 

σαφώς και παραµένει σηµαντικό πρόβληµα.  

Η έρευνα µε σκοπό την καταγραφή του ψηφιακού χάσµατος µέσω της 

µελέτης των τηλεπικοινωνιακών δεικτών, εστιάζεται στην Ελλάδα, σε παράλληλη 

σύγκριση µε τους δείκτες δεκατεσσάρων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η σύγκριση της Ελλάδας µε τα δεκατέσσερα κράτη και όχι το σύνολο των 

κρατών της σηµερινής Ε.Ε. (25 κράτη-µέλη) έγινε πρώτα από όλα διότι θεωρούµε ότι 

τα περισσότερα από τα νεοεισερχόµενα κράτη στην Ε.Ε. δεν έχουν το ανάλογο 

τεχνολογικό υπόβαθρο και υποδοµή µε τα άλλα παλαιότερα και αναπτυγµένα κράτη 

δυτικού τύπου της Ε.Ε. Παράλληλα, η επίσηµη ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία 

(Eurostat) δεν διαθέτει στατιστικά στοιχεία (τηλεπικοινωνιακούς δείκτες) για τις νέες 

χώρες σε βάθος χρόνου.  

∆ιεθνώς υπάρχει ένας  σηµαντικός αριθµός από έρευνες, βιβλία και αναφορές 

όσον αφορά τους λόγους και το εύρος του ψηφιακού χάσµατος, από επίσηµους 

διεθνείς οργανισµούς, από µη κυβερνητικούς οργανισµούς αλλά και από ιδιωτικές 

εταιρείες ερευνών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι Digital Divide Network,378 

Bridges,379 Internet World Statistics,380 Pew Ιnternet & American Life Project381 και 

                                                           
378 Digital Divide Network, http://www.digitaldividenetwork.org/ (10/12/04).  
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το Internet Stat USA,382 το οποίο αποτελεί επίσηµη υπηρεσία του αµερικανικού 

υπουργείου εµπορίου. 

Οι διεθνείς οργανισµοί όπως η ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών 

(International Telecommunication Union), η Παγκόσµια Τράπεζα, αλλά και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και δίνουν µια 

σχετική εικόνα για το ποσοστό ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών από τα κράτη 

µέλη αλλά και τις γεωγραφικές περιφέρειες. 

Οι δείκτες οι οποίοι επιλέχθηκαν αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου συνόλου 

δεικτών που χρησιµοποιούνται από τη διεθνή βιβλιογραφία και το σύνολο των 

διεθνών οργανισµών για την καταγραφή του µεγέθους του ψηφιακού χάσµατος. Οι 

συγκεκριµένοι δείκτες που επιλέχθηκαν και χρησιµοποιούνται στην παρούσα 

στατιστική ανάλυση για τη εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων, επιλέχθηκαν ως οι 

πιο αντιπροσωπευτικοί από ένα ευρύτατο σύνολο δεικτών, µε κύριο σκοπό την 

αποκοµιδή µιας ολοκληρωµένης εικόνας, η οποία ενδυναµώνει την άποψη ότι δεν 

µπορεί να υπάρχει µια «∆ηµοκρατία χωρίς ∆ηµοκράτες», όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Francis Fukuyama383, δηλαδή µια αποτελεσµατική µορφή ηλεκτρονικής 

δηµοκρατίας χωρίς ηλεκτρονικούς πολίτες. 

Οι Juliet Musso, Christopher Weare και Matt Hale υποστηρίζουν ότι όσον 

αφορά τη διαµάχη που επικρατεί για τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στις 

δηµοκρατικές διαδικασίες, οι τυχόν αξιόπιστες παρατηρήσεις και τα αποτελέσµατα 

εξαρτώνται κατά µεγάλο βαθµό από το επίπεδο και το βαθµό στον οποίο η 

κυβέρνηση ενσωµατώνει τις νέες τεχνολογίες, όσο και από τη δοµή της κυβέρνησης 

και τις σχέσεις της µε τους πολίτες και την κοινωνία σε ένα ευρύτερο επίπεδο. 384 

Θεωρούµε ότι στα πλαίσια της ανάλυσης των δεικτών θα πρέπει να 

παρουσιάσουµε τους λόγους αλλά και τους στόχους της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα κράτη µέλη της Ε.Ε., όσον αφορά 

                                                                                                                                                                      
379Bridges Organization, http://www.bridges.org/ (10/12/04).  
380Internet world Statistics, http://www.internetworldstats.com/links1.htm (20/12/04).  
381 Pew internet Organization, http://www.pewinternet.org/ (20/12/04).  
382 USA Statistics, http://www.stat-usa.gov/stat-usa.html (20/12/05).  
383 Fukuyama Francis, Το Τέλος της Ιστορίας και ο Τελευταίος Άνθρωπος, σ. 187. 
384 Musso Juliet, Christopher Weare, Matt Hale, "Designing Web Technologies for Local Governance 
Reform: Good Management or Good Democracy?", Political Communication, 17, pp. 1-19, 2000. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 

 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  191 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

το πρόγραµµα δράσης και την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ευρώπη (European 

Information Society). 

4.3.3 Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ευρώπη 
 

Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ο 

ανταγωνισµός µεταξύ των κρατών και των γεωγραφικών περιφερειών για την 

οικονοµική επικράτηση εντείνεται και αυξάνεται συνεχώς. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2004 Romano Prodi «οι 

τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν τις προσωπικές και καθηµερινές µας συνήθειες, τις 

σχέσεις και τις επαφές µεταξύ των περιοχών του κόσµου. Η Ευρώπη βρίσκεται σε µια 

κατάσταση αδυναµίας µπροστά στην Αµερική που πρωτοστατεί στον τοµέα της 

οικονοµίας και στην Ινδία και στην Κίνα που διαθέτουν φθηνό εργατικό δυναµικό».385 

Προκειµένου η Ευρώπη να καταστεί ανταγωνιστική δηµιούργησε το 

πρόγραµµα δράσης «πολιτική πρωτοβουλία e-Europe» που έχει ως κύριο σκοπό τη 

χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων από τα κράτη-µέλη της και τους πολίτες της 

στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η πολιτική ανακοινώθηκε το 

∆εκέµβριο του 1999 µε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο έκτακτο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 και 

ανακοινώθηκε ως κοινοτικό µέτρο: eΕυρώπη - Η κοινωνία των πληροφοριών για 

όλους. 

4.3.4 Ιστορική αναδροµή 
 

Συγκεκριµένες προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης στο χώρο των 

τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας ξεκίνησαν το 1984 µέσα από το 

πρόγραµµα ESPRIT386 (τεχνολογία της πληροφόρησης) που ακολουθήθηκε το 1986 

από ειδικές τεχνολογίες τηλεµατικής στους τοµείς των µεταφορών και της υγείας και 

στη συνέχεια από το πρόγραµµα RACE που αφορούσε προηγµένες τεχνολογίες 

τηλεπικοινωνιών.  

                                                           
385 Prodi Romano: Oι προκλήσεις του 21ου αιώνα για την Ευρώπη, σ. 197. 
386 Βλ. http://www.cordis.lu/esprit/home.html (20/12/04) 
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Όσον αφορά την πολιτική στο χώρο των επικοινωνιών, αυτή ξεκίνησε το 1987 

µε την έκδοση της Πράσινης Βίβλου για την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και 

συνεχίστηκε µε την εφαρµογή καθολικής πολιτικής στο πεδίο της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας το 1994, µε την εισήγηση της επιτροπής που είχε δηµοσιευθεί το 1993 

και αφορούσε «την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση».  

Το Μάρτιο του 2000 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθόρισε µε τη σειρά του το 

νέο στόχο της Ε.Ε. για την επόµενη δεκαετία: να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η 

ανταγωνιστικότερη και η δυναµικότερη οικονοµία γνώσης στον κόσµο µέχρι το 2010. 

Για να µπορέσει να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός το Συµβούλιο Κορυφής ζήτησε από 

την επιτροπή να επεξεργαστεί το πρόγραµµα δράσης για την Ηλεκτρονική Ευρώπη 

(eEurope 2002), το οποίο εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής στη Feira. 

Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης ενέκρινε 

το πρόγραµµα δράσης eEurope 2005, το οποίο και συνεχίζει την προώθηση των 

στόχων του eEurope 2002.  

Στην πρωτοβουλία αυτή της Ε.Ε. για µια ηλεκτρονική Ευρώπη έχουν τεθεί οι 

εξής στόχοι: 

1. Να οδηγηθεί κάθε πολίτης, κάθε οικογένεια, κάθε σχολείο, κάθε επιχείρηση 

και κάθε µορφής διοίκηση στην ψηφιακή εποχή και στη διαλογικού τύπου 

ηλεκτρονική επικοινωνία. 

2. Να δηµιουργηθεί µια Ευρώπη η οποία να πρωτοπορεί στον τοµέα του 

ψηφιακού πολιτισµού, µε την υποστήριξη µιας επιχειρηµατικής παιδείας που 

είναι πρόθυµη να χρηµατοδοτεί και να αναπτύσσει νέες ιδέες. 

3. Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο της διαδικασίας 

αυτής να καλύπτει και την κοινωνική διάσταση, να εξασφαλίζει την 

εµπιστοσύνη του καταναλωτή και να συµβάλλει στην ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Επιτροπή πρότεινε δέκα δράσεις 

προτεραιότητας που θα πρέπει να υλοποιηθούν µε κοινή δράση των κρατών-µελών, 

των επιχειρήσεων και των πολιτών της Ε.Ε.: 

1. Την είσοδο της ευρωπαϊκής νεολαίας στην ψηφιακή εποχή 

2. Την οικονοµική πρόσβαση στο διαδίκτυο 

3. Την επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εµπορίου 
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4. Την ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους ερευνητές και τους φοιτητές 

5. Την ασφαλή πρόσβαση µέσω ηλεκτρονικών καρτών µε µικροκυκλώµατα 

6. Τη δηµιουργία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την υψηλή τεχνολογία 

7. Την ηλεκτρονική συµµετοχή ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

8. Την ηλεκτρονική ιατροφαρµακευτική µέριµνα 

9. Τις ευφυείς µεταφορές 

10. Την ηλεκτρονική σύνδεση των κυβερνήσεων. 

Στο πρόγραµµα δράσης eEurope 2005, το οποίο διαδέχεται το πρόγραµµα 

δράσης eEurope 2002, οι βασικοί στόχοι είναι οι εξής: 

1. Σύγχρονες δηµόσιες δικτυακές υπηρεσίες 

2. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

3. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες µάθησης 

4. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας 

5. ∆υναµικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

6. Ασφαλής υποδοµή πληροφοριών 

7. Μαζική διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιµές 

8. Συγκριτική αξιολόγηση της προόδου και διάδοση ορθών πρακτικών.387 

4.3.5 Πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας - Ψηφιακό 
χάσµα και επιπτώσεις στα κράτη 
 

Θεωρούµε ότι οι βασικοί άξονες για την αποτελεσµατική εφαρµογή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας είναι τέσσερις: 

1. Η πρόσβαση των πολιτών-ψηφοφόρων στο διαδίκτυο και η γνώση της χρήσης 

των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων. 

2. Η δηµιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος από την 

κυβέρνηση και από ιδιωτικές εταιρείες που έχουν την τεχνογνωσία για τη 

                                                           
387 E-Europe 2005, http://www.eeurope2005.org/ (20/12/05). 
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διεξαγωγή των ηλεκτρονικών ψηφισµάτων, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 

αλλοίωσης των ψηφισµάτων αυτών. 

3. Η χρήση από την πλευρά της κυβέρνησης των κατάλληλων εκείνων 

εργαλείων ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση και η εξυπηρέτηση των 

πολιτών.  

4. Η σωστή και συνεχής πληροφόρηση των πολιτών για τις δυνατότητες και τη 

χρήση του διαδικτύου, έτσι ώστε να αυξηθεί η δηµοκρατική συµµετοχή από 

µέρους των πολιτών, αλλά και να δηµιουργηθεί αµοιβαίο κλίµα εµπιστοσύνης 

και συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και του κράτους. 

Μέσα στους κόλπους της Ε.Ε. και στα κράτη µέλη υπάρχουν τεράστιες 

αποκλίσεις και διαφορές όσον αφορά την οικονοµική, πολιτική και κοινωνική 

κατάσταση. Οι αποκλίσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσµα την ύπαρξη µιας Ε.Ε. 

διαφορετικών ταχυτήτων ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς. Η πρόσβαση στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας, αλλά και η επίτευξη των στόχων για µια ηλεκτρονική 

Ευρώπη αποτελεί  βασικό στοιχείο-εργαλείο προκειµένου η Ε.Ε. να ανταποκριθεί 

στον παγκόσµιο ανταγωνισµό που προκύπτει από την ενοποίηση των διεθνών αγορών  

και την οικονοµία της γνώσης. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της σηµασίας χρήσης των ΤΠΕ ως κινητήριο 

µοχλό και θεµέλιο λίθο των παγκόσµιων οικονοµικών εξελίξεων και του διεθνή 

ανταγωνισµού αναφέρεται από τους καθηγητές Paul Kennedy (Yale), Robert Gilpin 

(Princeton) και Joseph Nye (Harvard). 

Ο Paul Kennedy στο βιβλίο του Προετοιµασία για τον 21ο αιώνα αναφέρει ότι 

η έξαρση στις διεθνείς ροές κεφαλαίων συνδέεται µε την απορρύθµιση των διεθνών 

χρηµαταγορών και την επανάσταση στις διεθνείς επικοινωνίες ως αποτέλεσµα των 

νέων τεχνολογιών και συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι «χωρίς την τεράστια αύξηση της 

δύναµης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του λογισµικού, των δορυφόρων, των 

οπτικών ινών και των ηλεκτρονικών αναµεταδοτών υψηλής ταχύτητας, οι διεθνείς 

αγορές δεν θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως ενιαία µονάδα, ενώ οι οικονοµικές και 

άλλες πληροφορίες – πολιτική, ιδέες, πολιτισµός, καταναλωτικές τάσεις – δεν θα 

έφθαναν στιγµιαία στα περισσότερα από 200.000 µόνιτορ που είναι συνδεδεµένα µε 

αυτό το παγκόσµιο επικοινωνιακό σύστηµα». 388 

                                                           
388 Kennedy Paul, Προετοιµασία για τον 21ο Aιώνα, σ. 121. 
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Ο Robert Gilpin υποστηρίζει ότι «η ραγδαία πρόοδος των τηλεπικοινωνιών και 

οι τεχνολογικές εξελίξεις συνέβαλαν αναµφισβήτητα στη διαδικασία της 

παγκοσµιοποίησης και η παγκοσµιοποίηση επέτεινε αυτές τις οικονοµικές και 

τεχνολογικές αλλαγές». 389 

Μερικά από τα οφέλη της χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων 

αναφέρονται από τον Joseph Nye: «Το Ίντερνετ µπορεί να βοηθήσει τους φτωχούς 

αγρότες να καταλαβαίνουν καλύτερα τις καιρικές συνθήκες  ή τις συνθήκες αγοράς 

προτού καλλιεργήσουν τις σοδειές τους και περισσότερη πληροφόρηση µπορεί να 

µειώσει το ρόλο των “ληστρικών” µεσαζόντων. Η εξ αποστάσεως µάθηση και οι 

συνδέσεις στο Ίντερνετ µπορεί να βοηθήσουν αποµονωµένους γιατρούς και άλλους 

επιστήµονες σε αποµονωµένες χώρες». 390 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί παράγοντα ισχύος και ανάπτυξης για 

τα κράτη σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, διότι τα πληροφοριακά 

συστήµατα και οι τεχνολογίες επικοινωνιών µεταβάλλουν σε µεγάλο βαθµό τις 

διεθνείς πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις. 

Αναλυτικότερα, οι µεταβολές αυτές είναι: 

1) Στην οικονοµία: 

 Η Νέα ή Ψηφιακή Οικονοµία είναι το αποτέλεσµα του νέου τρόπου 

οικονοµικών συναλλαγών µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, 

διαµορφώνοντας ένα εντελώς διαφορετικό οικονοµικό περιβάλλον 

συναλλαγών. 

  Οι ΤΠΕ αυξάνουν την παραγωγικότητα. 

 Οι ΤΠΕ µειώνουν το κόστος παραγωγής και δίνουν τη δυνατότητα άµεσης 

επικοινωνίας, η οποία διευκολύνει την οικονοµική ανάπτυξη. 

 Οι ΤΠΕ καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τις παγκόσµιες οικονοµικές 

εξελίξεις παράλληλα µε τις κυβερνητικές πολιτικές. 

                                                           
389 Gilpin Robert, Παγκόσµια Πολιτική Οικονοµία, σσ. 364-365. 
390 Nye S. Joseph, Το Παράδοξο της Αµερικανικής ∆ύναµης, σ. 136. 
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2) Στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης: 

 Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν θεµέλιο λίθο για την παγκόσµια 

οικονοµική ενοποίηση των χρηµατοοικονοµικών ροών και αγορών και 

παράλληλα είναι ένα ισχυρό όπλο στα πλαίσια ενδυνάµωσης της 

οικονοµικής δύναµης των κρατών. 

3) Στην πολιτική: 

 Αποτελεί βασικό συντελεστή ισχύος για τα κράτη, συντελεστής ο οποίος 

ενδυναµώνει τόσο την εσωτερική λειτουργία και διοίκηση, όσο και την 

οικονοµία και κατ’ επέκταση την πολιτική και στρατιωτική ισχύ του 

κράτους σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.391  

Με τη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το κράτος µειώνει το κόστος 

λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα, καταπολέµα τη γραφειοκρατία, ενώ παράλληλα 

παρέχει καλύτερη και άµεση παροχή υπηρεσιών σε ελάχιστο χρόνο συγκριτικά µε τον 

συµβατικό τρόπο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, η χρήση της 

ηλεκτρονικής δηµοκρατίας συµβάλλει στη δηµιουργία ενός κλίµατος συνεργασίας, 

εµπιστοσύνης και διαφάνειας µεταξύ των πολιτών και της εκάστοτε κυβέρνησης και 

θέτει τις βάσεις για τη δηµιουργία κλίµατος ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. 

Τα κράτη-µέλη που δεν θα µπορούν τελικά να έχουν πρόσβαση στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας για την υλοποίηση και χρήση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, θα υποστούν τις συνέπειες της άνισης ανάπτυξης και δεν θα µπορούν 

να θεωρηθούν ανταγωνιστικά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, µε αρνητικά 

αποτελέσµατα σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Ανάµεσα στα 15 

κράτη µέλη της Ε.Ε. διαπιστώνονται ακόµα και σήµερα µεγάλες διαφορές στη 

δυνατότητα πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας αλλά και στην υιοθέτηση 

των πληροφοριακών συστηµάτων. Έτσι είναι δυνατό να αναφερόµαστε στην ύπαρξη 

ενός ευρωπαϊκού ψηφιακού χάσµατος. 

Η P. Norris από το Πανεπιστήµιο του Harvard σε µελέτη της χρησιµοποίησε 

δείκτες πρόσβασης µεταξύ των 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 

1996-1999, προκειµένου να µετρήσει το ψηφιακό χάσµα ανάµεσα στα κράτη-µέλη. 

Ερεύνησε όχι µόνο την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τον αριθµό των διαδικτυακών 

                                                           
391 Μποζίνης A., Ε. Κατσούλη, Ι. Ρεφανίδης, Εφαρµογή και επιπτώσεις της χρήσης των νέων 
τεχνολογιών στις ∆ιεθνείς Σχέσεις ( Οικονοµία –Πολιτική). 
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χρηστών, αλλά κατέγραψε και ένα προφίλ των χρηστών στα πλαίσια της Κοινωνίας 

της Πληροφορίας στην Ευρώπη. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι κατά την περίοδο 

1996-1999 υπάρχει µια σηµαντική απόκλιση πρόσβασης ανάµεσα στα κράτη µέλη 

και πιο συγκεκριµένα µια διεύρυνση του χάσµατος µεταξύ των κρατών µελών του 

Βορρά και του Νότου. 392  

Οι Corrocher & Ordanini χρησιµοποίησαν δείκτες πρόσβασης για να 

µετρήσουν το ψηφιακό χάσµα µεταξύ των κρατών, προτείνοντας ένα νέο τρόπο 

µέτρησης. Ωστόσο, δεν κατέγραψαν το σύνολο των κρατών της Ε.Ε., αλλά έκαναν τις 

συγκριτικές µετρήσεις τους µεταξύ Ιταλίας, Γαλλίας, Γερµανίας, Ισπανίας, 

Φινλανδίας, Νορβηγίας, Ηνωµένου Βασιλείου και ΗΠΑ-Ιαπωνίας, µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει κενό έρευνας όσον αφορά τα 15 κράτη της Ε.Ε. 393 

Προκειµένου να διαπιστωθούν και να µετρηθούν αυτές οι διαφορές µεταξύ 

των 15 κρατών µελών, θα αναλύσουµε δείκτες πρόσβασης στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας που σχετίζονται µε τη δυνατότητα επίτευξης των δέκα στόχων στα 

πλαίσια της υλοποίησης της πρωτοβουλίας eEurope 2005. 

Ο Pascal Boniface ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου ∆ιεθνών 

Σχέσεων και Στρατηγικών (Institute de Relations Internationales et Strategigues -

IRIS) στο Παρίσι, δίνει έµφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών ως βασικού 

εργαλείου προώθησης τόσο της οικονοµικής ανάπτυξης µέσω του ηλεκτρονικού 

εµπορίου, όσο και της πολιτιστικής διπλωµατίας για τα κράτη τα οποία έχουν 

ενσωµατώσει τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η 

πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ σε αυτό τον τοµέα τεκµηριώνεται ιστορικά µε τη 

δηµιουργία και εµπορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου στις 

αρχές της δεκαετίας του ’90, τόσο στο επίπεδο του hardware όσο και του λογισµικού 

(software). Ας µην ξεχνάµε το γεγονός ότι η επίσηµη πλέον γλώσσα του διαδικτύου 

όσον αφορά τη χρήση και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και 

τον προγραµµατισµό είναι η αγγλική. 

Ο Pascal Boniface προκειµένου να δώσει µια καλύτερη εικόνα του 

τεχνολογικού χάσµατος αναφέρει: «Οι φτωχές χώρες από την πλευρά τους βρίσκονται 

σχεδόν αποκλεισµένες από αυτήν την παγκόσµια οικονοµία όπου κυριαρχούν οι 
                                                           
392 Pippa Norris, "The internet in Europe: A new North-South Divide?", The Harvard International 
Journal of Press/Politics 5(1), pp. 1-12, 2000. 
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τεχνολογίες της πληροφορικής. Μια αναφορά του προγράµµατος των Ηνωµένων 

Εθνών για την ανάπτυξη του 1999 καταδεικνύει την περιθωριοποίηση αυτή. Έτσι, 

διαθέτοντας το 19% του παγκόσµιου πληθυσµού, οι 29 χώρες του Οργανισµού για την 

Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) καλύπτουν το 91% των χρηστών του 

διαδικτύου (οι Αµερικανοί µόνο αντιπροσωπεύουν το 50%). Για δισεκατοµµύρια 

ανθρώπινα όντα, τα σύνορα εξακολουθούν να είναι ανυπέρβλητα». 394 

Ο Γεώργιος Α. Παπανδρέου σε εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσµιας 

Συνόδου για την Κοινωνία της Πληροφορίας στη Γενεύη στις 11 ∆εκεµβρίου 2003, 

ως υπουργός Εξωτερικών τότε, αναφέρθηκε στο ψηφιακό χάσµα και τον ψηφιακό 

αναλφαβητισµό λέγοντας τα εξής: «Μπορεί να υπάρχουν πάνω από 550.000.000 

χρήστες του διαδικτύου, αλλά οι τάσεις στον τοµέα χρήσης του διαδικτύου 

αντικατοπτρίζουν τις υπάρχουσες παγκόσµιες ανισότητες, ιδίως όσον αφορά το 

εισοδηµατικό και µορφωτικό επίπεδο. Το παγκόσµιο χωριό δεν είναι και τόσο 

παγκόσµιο, καθώς µόνο το 6% είναι δικτυωµένο». 395 

Ο Γ.Γ. των Ηνωµένων Εθνών Κόφι Ανάν, στα πλαίσια διήµερης συνεδρίασης 

στη Γενεύη, η οποία ήταν αφιερωµένη στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών και στο ρόλο τους στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, 

αναφέρθηκε µε έµφαση στη διεύρυνση του ψηφιακού χάσµατος και τόνισε στην 

οµιλία του ότι η γεφύρωσή του αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για την 

ανθρωπότητα, διότι οι εν λόγω τεχνολογίες αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για την 

οικονοµική ανάπτυξη και τη µάχη ενάντια στη φτώχεια και τις ασθένειες. 396 

Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση στους επιχειρηµατίες να συνεργαστούν 

µε τις κυβερνήσεις των χωρών που υπολείπονται σε τεχνολογική υποδοµή, µε τις 

κοινωνικές οµάδες και τα Ηνωµένα Έθνη, ώστε να βρεθούν καλύτεροι τρόποι 

ένταξης των αναπτυσσόµενων χωρών στην παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία και να 

προετοιµαστούν να προσφέρουν πόρους για την επίλυση του προβλήµατος. 

Παρά το γεγονός ότι η χρήση των πληροφοριακών και επικοινωνιακών 

συστηµάτων δίνει τη δυνατότητα στα κράτη να λάβουν µέρος στη διαδικασία 

                                                                                                                                                                      
393 Corrocher Nicoletta & Ordanini Andrea, "Measuring the digital divide: A framework for the 
analysis of cross-country differences", Journal of Information Technology (17), pp. 9-19, 2002. 
394 Boniface Pascal, Οι πόλεµοι του αύριο, σσ. 177-178. 
395 Παπανδρέου Α. Γεώργιος, ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, http://www.mfa.gr, 
(15/12/03). 
396 ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη on line (∆.Ο.Λ.): Κόφι Ανάν, 18/6/2002. 
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πρωτίστως της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης, έτσι ώστε να αποτελούν µέρος της 

παγκόσµιας κοινότητας ή αλλιώς του παγκόσµιου χωριού, παρατηρούµε ότι τελικά ο 

όρος παγκόσµιο χωριό δεν είναι παρά µια θεωρητική υπόθεση, δεν είναι µια ιδέα 

άµεσα εφαρµόσιµη και πραγµατοποιήσιµη. ∆εν είναι κάτι εφαρµόσιµο διότι τα 

περισσότερα κράτη τα οποία ανήκουν σε αναπτυσσόµενες ή υποανάπτυκτες 

περιφέρειες (Αφρική, Λατινική Αµερική, ασιατικά κράτη) δεν λαµβάνουν µέρος στη 

διαδικασία της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. 

Ένας από τους βασικούς λόγους είναι και η αδυναµία χρήσης και λειτουργίας 

των νέων τεχνολογιών. Ο όρος λοιπόν παγκόσµιο χωριό θα µπορούσε κάλλιστα να 

συµπληρωθεί µε τον όρο “παγκόσµιο χωριό του Βορρά” αφού η χρήση των νέων 

τεχνολογιών επικεντρώνεται στα κράτη δυτικού τύπου που ανήκουν στη γεωγραφική 

περιφέρεια του βορείου ηµισφαιρίου του πλανήτη και πιο συγκεκριµένα στη βόρεια 

Αµερική (ΗΠΑ-Καναδάς), στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις πιο 

αναπτυγµένες τεχνολογικά χώρες τις Ασίας (Ινδία, Κίνα, Ταϊλάνδη, Νότιος Κορέα) 

και τέλος στην Ιαπωνία. 

Η έλλειψη πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας µε τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη χρήση του διαδικτύου αποτελεί βασικό 

ανασταλτικό παράγοντα για τη διεύρυνση και διάχυση πολιτικών πληροφοριών στα 

πλαίσια της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Σύµφωνα µε έρευνα της Hansard Society που έγινε µεταξύ 21-26 Ιουνίου 

2001 στην Μεγάλη Βρετανία µε δείγµα 1.999 πολιτών, µόνο ένα µικρό ποσοστό 

πολιτών - ψηφοφόρων έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές δηµοκρατικές διαδικασίες 

και στις ψηφιακές πολιτικές πληροφορίες. Αυτή η µειονότητα που έχει πρόσβαση 

αποτελείται από άτοµα που ανήκουν σε υψηλά οικονοµικά στρώµατα, έχουν 

σπουδάσει και είναι κατά µέσο όρο άτοµα νεαρά στην ηλικία: µόνο το ένα τρίτο των 

συµµετεχόντων στην έρευνα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην ηλεκτρονική 

αλληλογραφία στο σπίτι, 69% έχουν κινητό τηλέφωνο, 32% χρησιµοποιούν text 

messaging και 13% έχουν πρόσβαση και χρησιµοποιούν τις αµφίδροµες υπηρεσίες 

(interactive services) της ψηφιακής τηλεόρασης (digital TV). Από το συνολικό δείγµα 

των ερωτηθέντων µε πρόσβαση στο διαδίκτυο και χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, µόνο το 18% χρησιµοποίησε τις τεχνολογίες που κατά κάποιο τρόπο 
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σχετιζόντουσαν µε τις εθνικές εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία και το ποσοστό αυτό 

αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο των ατόµων κάτω των 35 ετών.397 

Σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός από το ψηφιακό χάσµα µεταξύ 

των χώρων-µελών της Ε.Ε. των 15, διαπιστώνονται σηµαντικότερες αποκλίσεις από 

τον ευρωπαϊκό µέσο όρο µεταξύ των 10 πρόσφατα εισηγµένων χωρών στην Ε.Ε. Η 

µελέτη έχει δείξει ότι οι 13 υποψήφιες χώρες είχαν κατά µέσο όρο 7 χρήστες 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ανά 100 κατοίκους, σε σύγκριση µε τους 31 χρήστες ανά 

100 κατοίκους στα 15 κράτη µέλη και 65 χρήστες ανά 100 κατοίκους στις ΗΠΑ για 

το έτος 2001. Παράλληλα, οι υποψήφιες τότε χώρες είχαν 8 χρήστες διαδικτύου ανά 

100 κατοίκους, δηλαδή το 1/4 του µέσου όρου της Ε.Ε. για τους 15, και το 1/6 για τις 

ΗΠΑ. Τα παραπάνω νούµερα υποδεικνύουν ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να καταβάλει 

µεγάλες προσπάθειες προκειµένου να επιτύχει το στόχο της, έτσι ώστε να καταστεί η 

πιο ανταγωνιστική οικονοµία βασισµένη στη γνώση σε όλο τον κόσµο έως το έτος 

2010. Σηµειώνεται ότι η µελέτη έδειξε ότι πιο κοντά στον ευρωπαϊκό µέσο όρο 

βρίσκονται η Μάλτα, η Κύπρος και η Σλοβενία.398 

 

                                                           
397 Coleman Steven, "Online Campaigning", Parliamentary Affairs, 54, pp. 679-688, 2001. 
398 http://www.in.gr, (5/6/2002). 
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4.3.6 Κατηγοριοποίηση δεικτών του ψηφιακού χάσµατος. 
 

Κατηγοριοποιήσαµε µια σειρά από δείκτες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για την καταγραφή του ψηφιακού χάσµατος σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

1. ∆είκτες οι οποίοι αναφέρονται άµεσα στην καταµέτρηση του ψηφιακού 

χάσµατος, λόγω του ότι µπορούν να µας δώσουν αποτελέσµατα και εικόνα για 

τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

2. ∆είκτες οι οποίοι αναφέρονται έµµεσα στην καταµέτρηση του ψηφιακού 

χάσµατος, διότι υποδηλώνουν την τεχνολογική υποδοµή και το υπόβαθρο, το 

οποίο µε τη σειρά του δηµιουργεί τη δυνατότητα για την πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και 

3. ∆είκτες οι οποίοι αναφέρονται έµµεσα στο οικονοµικό υπόβαθρο (οικονοµική 

πολιτική στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας) κάθε κράτους, 

σύµφωνα µε το οποίο δηµιουργούνται οι κατάλληλες εκείνες προϋποθέσεις 

για την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών από τα κράτη και δίνει στους 

πολίτες τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

Κάθε δείκτης µπορεί να δίνεται ως συγκεκριµένος αριθµός (χρηστών 

διαδικτύου, κατοχή Η/Υ), αλλά και ως ποσοστού επί του πληθυσµού (%). 
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Σύµφωνα µε τις ανωτέρω κατηγοριοποιήσεις συνοψίζουµε τους εξής  

χαρακτηριστικούς δείκτες: 

1) ∆είκτες άµεσης καταµέτρησης του ψηφιακού χάσµατος: 

Ηνωµένα Έθνη 399 U.N. statistics Division: 

Millennium Indicators 

Χρήστες διαδικτύου Internet users (ITU estimates) 

Χρήστες διαδικτύου ανά 100 κατοίκους  Internet users per 100 population (ITU 
estimates) 

Κατοχή Η/Υ Personal computers (ITU estimates) 

Κατοχή Η/Υ ανά εκατό κατοίκους   Personal computers per 100 population (ITU 
estimates) 

Ευρωπαϊκό τµήµα για την ανάπτυξη 
της τηλε-εργασίας400 

Τηλεπικοινωνίες και πρόσβαση 

(EUROPEAN TELEWORK 
DEVELOPMENT) 

Telecommunication And Penetration 

∆είκτης ψηφιοποίησης Rate Of Digitalisation 1991-1996 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γραµµές ISDN Computers And ISDN Lines 

Κατοχή Η/Υ ανά 1.000 κατοίκους Computers Per 1000 Inhabitants 1995-1997 

Κατοχή Η/Υ ανά ποσοστό εργαζοµένων PCs As % Of White Collar Workers 1996-1997 

∆ιαδίκτυο Internet 

Η/Υ συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο ανά 1000 
κατοίκους 

Computer (Hosts) Connected To Internet Per 
1000 Inhabitants 1992-1998 

Χρήστες διαδικτύου Estimates of the Number of Internet Users 1998 

Συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο Domains Connected To Internet 1993-1998 

Πορεία προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Moving into the Information Age - 
International Benchmarking Study 1998 

Κατοχή Η/Υ ανά 100 κατοίκους PCs per 100 population, European Union 
countries, EU average and USA, 1998 

Πόσοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι έχουν 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην Ευρώπη. 

How many Parliamentarians in Europe have an 
email address? 

Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 
στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 

OECD :Information and Communications 
Statistics 

∆είκτες για την υποδοµή του διαδικτύου Internet Infrastructure Indicators 

Πρόσβαση και χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών εντός της οικίας 

Access to and Use of Information Technologies 
at Home 

 

                                                           
399 Ηνωµένα Έθνη, Τµήµα στατιστικών µελετών (U.N. statistics Division: Millennium Indicators) 
http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_source_xrxx.asp?source_code=36, 26/11/04. 
400 European Telework Development, Statistics relating to information technology in EU and other 
selected countries, http://www.eto.org.uk/eustats/index.htm, 26/11/04. 
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2) ∆είκτες έµµεσης καταµέτρησης του ψηφιακού χάσµατος 

Ηνωµένα Έθνη U.N. statistics Division: Millennium Indicators 

Τηλεφωνικές γραµµές και χρήστες κινητών 
τηλεφώνων 

Telephone lines and cellular subscribers (ITU 
estimates) 

Τηλεφωνικές γραµµές και κινητά ανά 100 
κατοίκους 

Telephone lines and cellular subscribers per 100 
population (ITU estimates) 

Ευρωπαϊκό τµήµα για την ανάπτυξη 

της τηλε-εργασίας 

Τηλεπικοινωνίες και πρόσβαση 

EUROPEAN TELEWORK DEVELOPMENT 

Telecommunication And Penetration 

Βασικές γραµµές ανά 100 κατοίκους Main Lines Per 100 Inhabitants 1990-1997 

Κινητά τηλέφωνα ανά 100 κατοίκους Mobile Phones Per 100 Inhabitants 1991-1998 

Βασικές γραµµές και κινητά τηλέφωνα ανά 100 
κατοίκους 

Total Main Lines and Mobile 'Phones Per 100 
inhabitants 1996 - Graph Only 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γραµµές ISDN Computers And ISDN Lines 

Γραµµές ISDN ανά 1000 συµβατικές γραµµές ISDN Lines Per 1000 Main Lines 1996-1997 

∆ιαδίκτυο Internet 

Ειδική χρήση των ΤΠΕ και ειδικές προσδοκίες 
από την τηλέ-εργασία 

Executive use of technologies and executive 
expectations about telework 

Έρευνα για τις 7 πλουσιότερες χώρες και την 
πρόοδο στην κοινωνία της πληροφορίας 

UK Government study of G7 countries: 
benchmarking progress to the Information Society 

∆είκτης για την ανθρώπινη ανάπτυξη Human Development Index 1997 - Graph Only 

Πηγές για την οικονοµία της γνώσης (ψηφιακή 
οικονοµία) 

Resources for the information economy 

Οργανισµός για την Ασφάλεια  και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 

OECD :Information and Communications 
Statistics 

Μερίδιο υψηλών και χαµηλών δεξιοτήτων στα 
σχετικά µε ΤΠΕ επαγγέλµατα στην Ε.Ε. και τις 

ΗΠΑ, 1999 

Share of high and low skills within the ICT-
related occupations in the European Union and 

the United States, 1999  

Μερίδιο κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών 
ΤΠΕ σε σχέση µε τη συνολική οικιακή 

κατανάλωση, 1999. 

Share of consumption of ICT goods and services 
in total household consumption, 1999  

Υψηλά εξειδικευµένοι εργαζόµενοι στις ΤΠΕ και 
γενικά στην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ 

High-skilled ICT workers and high-skilled 
workers in the European Union and the United 

States  

Πατέντες ΤΠΕ ως ποσοστό των συνολικών 
εθνικών πατεντών, για τα χρόνια 1990-98. 

ICT patents as a percentage of total national 
patents filed at the EPO, for priority years 1990, 

1998  

B2C ενηµερωµένα στατιστικά ηλεκτρονικού 
εµπορίου 

Business-to-consumer e-commerce statistics - an 
update 

Ο τοµέας του λογισµικού: Στατιστικό προφίλ για 
επιλεγµένες χώρες του ΟΑΣΕ. 

The Software Sector: A Statistical Profile for 
Selected OECD Countries 

Μέτρηση του ηλεκτρονικού εµπορίου: ∆ιεθνές 
εµπόριο λογισµικού 

Measuring Electronic Commerce: International 
Trade in Software 
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3) Οικονοµικοί δείκτες έµµεσης καταµέτρησης του ψηφιακού χάσµατος 

EUROPEAN TELEWORK DEVELOPMENT Information and Communications  Markets 

and Trends 

Τηλεπικοινωνίες ως µέρος του ΑΕΠ % Telecommunications % of GDP 1980-1995 

Τεχνολογίες πληροφορικής 

ως µέρος του ΑΕΠ% Ε.Ε. και ΗΠΑ 

Information Technology (IT) % GDP, EU and 

USA 1992-98 

∆απάνες σε τεχνολογίες πληροφορικής, Ευρώ 

ανά κεφαλή, Ε.Ε. και ΗΠΑ 

IT Expenditure, Euros Per Capita, EU and USA, 

1993-1998 

Αθροιστική διαφορά σε επίπεδα επένδυσης, Ε.Ε. 

και ΗΠΑ 

Cumulative difference in investment levels, EU 

and USA, 1993-1998 

∆απάνη σε ΤΠΕ ανά χώρα, ευρώ ανά κεφαλή ICT Expenditure, Euro Per Capita, by country, 

1998 

Συγκριτική χρήση διαδικτύου, σχετικά µε το 

ΑΕΠ κατά κεφαλή 

Comparative Internet take-up, relative to per 

capita GDP, 1999 

Γενική δαπάνη σε έρευνα και ανάπτυξη, ως µέρος 

του ΑΕΠ %. 

Total Expenditure On R&D 1995, % of GDP - 

Graph Only 

Πίνακας αποστάσεων στη διαδικτυωµένη 

οικονοµία 

Table of distances in the Networked Economy 

Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 

OECD : 

Information and Communications Statistics401 

∆είκτης για την επένδυση σε τεχνολογίες 

πληροφορικής στις χώρες του ΟΑΣΕ 

Data - ICT investment in OECD countries, 1980-

2000 

∆είκτης επένδυσης σε λογισµικό  

 στις χώρες του ΟΑΣΕ 

Data - Software investment in OECD countries, 

1980-2000  

∆είκτης επένδυσης και κατανάλωσης σε ΤΠΕ ως 

µέρος του ΑΕΠ 

Data - Investment in and consumption of ICT as a 

share of GDP, 1999  

∆είκτης επένδυσης σε ΤΠΕ ως περιουσιακό 

στοιχείο στις χώρες του ΟΑΣΕ 

Data - ICT investment by asset in OECD 

countries, 2000  

 

                                                           
401 OECD:Information and Communications Statistics, 
http://www.oecd.org/statisticsChannelList/0,2711,en_2825_499582_1_119656_1_1_1,00.html, 
26/11/04. 
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4.3.7 ∆είκτες πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας για τα 
15 κράτη 
Για τη µέτρηση πρόσβασης των 15 κρατών µελών της Ε.Ε. στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας χρησιµοποιούµε επίσηµους δείκτες από την Παγκόσµια Τράπεζα, την 

Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), από τη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών 

(ΙΤU) και τα Hνωµένα Έθνη (UN). 

4.3.7.1 Κατοχή και χρήση Η/Υ ανά 1.000 κατοίκους (World Bank402) 
Ένας από τους βασικούς δείκτες αποτελεί η κατοχή ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ανάµεσα στους πολίτες των κρατών της Ε.Ε. Η κατοχή και η χρήση των 

υπολογιστών (hardware), όσο και η χρήση του κατάλληλου λογισµικού (software) και 

περιφερειακών (εκτυπωτές, modem) απαιτεί ένα σηµαντικό χρηµατικό ποσό τόσο για 

τη λειτουργία όσο και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, έτσι ώστε να µπορούν οι πολίτες και 

οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

ΧΩΡΕΣ 1995 2001 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2002 
 σε εκατοµ. 

ΑΥΣΤΡΙΑ 161,6 335,4 8,1 

ΒΕΛΓΙΟ 177,5 232,8 10,3 

ΓΑΛΛΙΑ 146,9 337,0 59,4 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 178,4 382,2 82,5 

∆ΑΝΙΑ 271,1 540,3 5,4 

ΕΛΛΑ∆Α 33,5 81,2 10,6 

Η.Β. 201,3 366,2 58,9 

ΙΣΠΑΝΙΑ 61,2 168,2 41,2 

ΙΤΑΛΙΑ 83,7 194,8 57,9 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - 517,3 0,44 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 200,1 428,4 16,1 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 55,4 117,4 10 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 248,9 561,2 8,9 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 231,8 423,5 5,2 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 183,0 390,7 3,9 

Μέσος όρος Ε.Ε. 159,6 338,4 Σύνολο: 378,84 

ΗΠΑ 328,1 625,0 288,4 
 

Πίνακας 8: Κατοχή και χρήση Η/Υ ανά 1000 κατοίκους για τις 15 χώρες της Ε.Ε. 

                                                           
402 World Bank, ICT in a glance tables, 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20459133~men
uPK:1192714~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html (15/12/04).  
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∆ιάγραµµα 3: Κατοχή και χρήση Η/Υ ανά 1000 κατοίκους 

Για το έτος 2001 και µε ευρωπαϊκό µέσο όρο 159,6 κατόχους ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ανά 1.000 κατοίκους, µόνο η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η 

Ιταλία µένουν κάτω από το µέσο όρο. Το µεγαλύτερο ποσοστό το παρουσιάζει η 

∆ανία µε δεύτερη τη Σουηδία, ενώ το κατώτερο ποσοστό το κατέχει η Ελλάδα µε 

33,5 ανά 1.000 κατοίκους. Συγκριτικά µε τις ΗΠΑ, ο µέσος όρος των 15 κρατών της 

Ε.Ε. για το έτος 1995 είναι σχεδόν υποδιπλάσιος, µε τις ΗΠΑ να έχουν ένα µέσο όρο. 

328,1 Η/Υ ανά 1.000 κατοίκους.  

Για το έτος 2001 και µε µέσο όρο 338,4 κατόχους Η/Υ η Αυστρία, σε 

αντίθεση µε το 1995, για ελάχιστο ποσοστό δεν καταφέρνει να φτάσει το µέσο όρο, 

ενώ το ίδιο συµβαίνει µε το Βέλγιο και τη Γαλλία. Σταθερά κάτω από τον ευρωπαϊκό 

µέσο όρο βρίσκουµε την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, σε 

αντίθεση µε τη ∆ανία και τη Σουηδία που συνεχίζουν να κατέχουν τα πρωτεία στην 

Ε.Ε. και να παραµένουν σε σταθερά επίπεδα αρκετά πάνω από το µέσο όρο. 

Εντύπωση προκαλεί το ποσοστό του Λουξεµβούργου µε 517,3, ενώ το χαµηλότερο 

ποσοστό συνεχίζει να κατέχει η Ελλάδα µε µόλις 81,2 Η/Υ ανά 1.000 κατοίκους. 

Συγκριτικά πάλι µε τις ΗΠΑ για το έτος 2001 ο ευρωπαϊκός µέσος όρος (338,4) είναι 

σχεδόν ο µισός από αυτόν των ΗΠΑ (625,0). 
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4.3.7.2 Ποσοστό νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι 
(Level of Internet access – households-Eurostat: 7/3/2006 )403.  

Το ποσοστό αφορά άτοµα ηλικίας µεταξύ 16 και 74. 

 2002 2003 2004 

E.E.  (15 κράτη) 39 43 46 

Ε.Ε.  (25 κράτη ) -  43 

Ευρωζώνη 36 40 44 

Αυστρία 33 37 45 

Βέλγιο - - - 

Γαλλία 23 31 34 

Γερµανία 46 54 60 

∆ανία 56 64 69 

Ελλάδα 12 16 17 

Η.Β. 50 55 56 

Η.Π.Α - 55 - 

Ιρλανδία - 36 40 

Ισπανία - 28 34 

Ιταλία 34 32 34 

Λουξεµβούργο 40 45 59 

Ολλανδία 58 61 65 

Πορτογαλία 15 22 26 

Σουηδία - - - 

Φιλανδία 44 47 51 

 

Πίνακας 9: Ποσοστό νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι 

 

                                                           
403 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL
&screen=detailref&language=en&product=Yearlies_new_science_technology&root=Yearlies_new_sci
ence_technology/I/I5/ir031 
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∆ιάγραµµα 4: Ποσοστό νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο από το σπίτι 

Μια πρώτη γενική παρατήρηση είναι η αύξηση των νοικοκυριών που έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο από 39% σε 46% (αύξηση της τάξεως του + 7%) µέσα σε 

µια τριετία για τα 15 κράτη µέλη της Ε.Ε.  

Για το 2002 και µε µέσο ευρωπαϊκό όρο 39% ( για τα 15 κράτη-µέλη) η 

Ολλανδία κατέχει την πρώτη θέση µε 58%, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

Ελλάδα µε 12%. 

Αντίστοιχα για το 2003 την πρώτη θέση κατέχει η ∆ανία µε 64%, µε δεύτερη 

την Ολλανδία (61%) και στην τελευταία πάλι την Ελλάδα µε 16% από το 14%. Για το 

2002 ο µέσος ευρωπαϊκός όρος από 39% αυξήθηκε στο 43% (+4). Σχετικά µε τις 

ΗΠΑ ο µέσος όρος. της Ε.Ε. των 15 είναι χαµηλότερος κατά 12 % (43 της Ε.Ε. έναντι 

55 των ΗΠΑ), ενώ για τις χρονιές 2002 και 2004 δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. 

Τέλος, για το 2004 και µε µέσο όρο στην Ε.Ε. 46% (+3), η ∆ανία εµφανίζει το 

µεγαλύτερο ποσοστό διείσδυσης µε 69% (+5), και την τελευταία θέση κατέχει η 

Ελλάδα µε 17% (+1). Παρατηρούµε ότι από τα 15 κράτη µέλη της Ε.Ε. µόνο 6 είναι 

πάνω από το µέσο όρο της Ε.Ε. (46%) που είναι η ∆ανία, η Ολλανδία, η Γερµανία, το 

Λουξεµβούργο, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Φιλανδία. 

Συµπερασµατικά µπορούµε να διακρίνουµε την υπεροχή των κρατών που 

βρίσκονται γεωγραφικά στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη σε σχέση µε την νότια 

Ευρώπη και ειδικότερα τα κράτη µέλη της Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, 

Γαλλία, Πορτογαλία όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι. Το 
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ψηφιακό χάσµα µεταξύ βορρά νότου όσον αφορά την πρόσβαση των πολιτών στο 

διαδίκτυο από το σπίτι παραµένει και διευρύνεται, ενώ όσον αφορά ειδικά την 

Ελλάδα, αυτή βρίσκεται στην τελευταία θέση των 15 κρατών της Ε.Ε. για όλες τις 

συγκρίσιµες χρονιές (2002, 2003, 2004).  

4.3.7.3 ∆ια βίου εκπαίδευση (eurostat 31/12/2003)404 
ΧΩΡΕΣ 2001 2002 

ΑΥΣΤΡΙΑ 8,2 7,5 

ΒΕΛΓΙΟ 7,3 6,5 

ΓΑΛΛΙΑ 2,7 2,7 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5,2 5,8 

∆ΑΝΙΑ 17,8 18,4 

ΕΛΛΑ∆Α 1,4 1,2 

Η.Β. 21,7 22,3 

ΙΣΠΑΝΙΑ 4,9 5,0 

ΙΤΑΛΙΑ 5,1 4,6 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,3 7,7 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 16,3 16,4 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3,3 2,9 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 17,5 18,4 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 19,3 18,9 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ - 7,7 

Μέσος όρος Ε.Ε. 8,4 8,5 

 

Πίνακας 10: Ποσοστό (%) των ατόµων µεταξύ 25-64 ετών τα οποία 

επανεκπαιδεύτηκαν 

                                                           
404 Ο δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό των ατόµων µεταξύ 25-64 ετών τα οποία έλαβαν µέρος στην 
εκµάθηση και µόρφωση κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εβδοµάδων της έρευνας. Πηγή Eurostat, 
http://europa.eu.int/comm/eurostat/public/datashop/print-product/EN?catalogue (20/10/04) και 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL
&p_product_code=KS-NP-05-040 (15/12/04).  
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∆ιάγραµµα 5: ∆ια βίου εκπαίδευση 

Η δια βίου εκπαίδευση (life long learning) είναι ένα πρόγραµµα δράσης 

προκειµένου να µπορούν οι πολίτες, εργαζόµενοι και επαγγελµατίες, να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αλλαγών στο εργασιακό τους περιβάλλον µε τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών. Με αυτό τον τρόπο κάθε πολίτης θα έχει τη 

δυνατότητα να µάθει να λειτουργεί και να χειρίζεται τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε 

να µπορεί να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις των καιρών και να αποκτήσει 

τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή µορφωτικού επιπέδου, 

έτσι ώστε τελικά να γίνει πιο παραγωγικός και αποδοτικός, αλλά και να έχει συνεχή 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας.  

Η δια βίου εκπαίδευση επιτυγχάνεται µε διάφορα σεµινάρια, επιδοτούµενα ή 

µη, κρατικά ή από ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα οποία αφορούν ενηµέρωση και 

εξάσκηση σε θέµατα χρήσης νέων πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογιών. 

Η ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. θεωρείται 

απαραίτητη για τους πολίτες, ώστε όχι µόνο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

εποχής της οικονοµίας της γνώσης, αλλά και προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα κλίµα 

κοινωνικής συνοχής, αφού έτσι δεν θα δηµιουργηθούν τεχνολογικές και οικονοµικές 

ελίτ ανάµεσα στους πολίτες ενός κράτους. 

Για το έτος 2002 στα πλαίσια της Ε.Ε. των 15 µπορούµε να εξάγουµε τα εξής 

συµπεράσµατα: µε ευρωπαϊκό µέσο όρο για το 2002 στο 8,5%, για τη δια βίου 

εκπαίδευση που αποτελεί δείκτη µέτρησης του επί τοις εκατό ποσοστού των πολιτών 
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ηλικίας από 25 έως 64, οι οποίοι έλαβαν µέρος στην εκπαίδευση νέων τεχνολογιών, 

κατά τη διάρκεια της έρευνας µόνο τέσσερις χώρες (∆ανία, Φινλανδία, Σουηδία και 

Ηνωµένο Βασίλειο) µπόρεσαν να ξεπεράσουν τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Το 

χαµηλότερο ποσοστό κατέχει η Ελλάδα µε 1,2%, ενώ το µεγαλύτερο το κατέχει το 

Ηνωµένο Βασίλειο µε 22,3%. Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι χώρες της Μεσογείου 

(Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα) απέχουν σηµαντικά από το µέσο 

όρο της Ε.Ε. ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται στις σκανδιναβικές χώρες. 

Στο µέσο όρο πλησιάζει η Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο µε 7,7%, ενώ αµέσως µετά 

στην κατάταξη ακολουθεί η Αυστρία µε 7,5%. 

Όσον αφορά τα συγκριτικά ποσοστά για τις χρονιές 2001 και 2002, 

παρατηρούµε µείωση του ποσοστού για το Βέλγιο (-0,8%), την Ελλάδα (-0,2%), την 

Ιταλία (-0,5%), την Πορτογαλία (-0,4%) και τη Φινλανδία (-0,4%), ενώ τη 

µεγαλύτερη µείωση την παρουσιάζει η Αυστρία (-0,7%). Τη µεγαλύτερη αύξηση 

ποσοστού παρουσιάζει το Λουξεµβούργο µε +2,4% και ακολουθούν η Σουηδία µε 

+0,9%, η Μεγάλη Βρετανία µε +0,6% και η ∆ανία µε +0, 6%. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 

 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  212 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

4.3.7.4 Κυβερνητική επένδυση για τα πληροφοριακά συστήµατα ως µέρος (%) 

του ΑΕΠ-(ICT expenditure - IT expenditure As a percentage of GDP) 

(πηγή:Eurostat). 405 (Για το Λουξεµβούργο δεν υπάρχουν στατιστικά 

στοιχεία). 

 2002 2003 2004 

EU (15 countries) 3.2 3.1 3.0 

EU (25 countries) : : 3.0 

Ζώνη του ευρώ 2.9 2.7 2.7 

Αυστρία  3.1 3.0 3.0 

Βέλγιο  3.1 2.9 2.9 

Γαλλία 3.5 3.3 3.3 

Γερµανία  3.1 3.0 3.1 

∆ανία  3.6 3.5 3.5 

Ελλάδα 1.4 1.3 1.3 

Η.Π.Α. 4.7 4.6 4.6 

Ηνωµένο Βασίλειο 4.7 4.2 4.2 

Ιρλανδία  2.3 2.0 2.1 

Ισπανία  1.8 1.8 1.7 

Ιταλία  2.1 2.0 1.9 

Ολλανδία 4.1 3.8 3.8 

Πορτογαλία  2.2 2.1 2.0 

Σουηδία  4.9 4.5 4.4 

Φινλανδία  3.7 3.6 3.7 

 
Πίνακας 11: Επενδύσεις ανά κράτος σε τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών ως ποσοστό του ΑΕΠ 
 

                                                           
405  (ICT expenditure - IT expenditure As a percentage of GDP) Annual data on expenditure for IT 
hardware, equipment, software and other services as a percentage of GDP. NB: GDP= Gross Domestic 
Product.: 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL
&screen=detailref&language=en&product=Yearlies_new_science_technology&root=Yearlies_new_sci
ence_technology/I/I5/ir071 
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∆ιάγραµµα 6: Επενδύσεις ανά κράτος σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
ως ποσοστό του ΑΕΠ 

 

Για το έτος 2002 και µε µέσο όρο το 3,2% του ΑΕΠ η Σουηδία κατέχει την 

πρώτη θέση στις επενδύσεις ΤΠΕ µε ένα ποσοστό της τάξεως του 4.9%. Η Ελλάδα 

για το έτος 2002 βρίσκεται κάτω από τον µέσο όρο και επενδύει ένα ποσοστό της 

τάξεως του 1,4% ενώ βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης για το 2002. Οι 

ΗΠΑ (4,7%) υπερτερούν κατά 1,5% από τον µέσο όρο των 15 κρατών για το έτος 

2002.  

Αντίστοιχα για το 2003 και ενώ ο µέσος όρος των 15 είναι µειωµένος (από 

3,2% σε 3,1%) την πρώτη θέση συνεχίζει να κατέχει η Σουηδία µε ένα ποσοστό της 

τάξεως του 4,5%  (-0,4) ενώ την τελευταία θέση συνεχίζει να κατέχει η Ελλάδα µε 

1,3 (-0,1). Για το ίδιο έτος µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι τις τρεις τελευταίες 

θέσεις της κατάταξης των 15, κατέχουν χώρες της νότιας Ευρώπης και ειδικότερα της 

Μεσογείου (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα). Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υπερέχουν από τον 

µέσο ευρωπαϊκό όρο των 15 µε 4,6% προς 3,1%.  

Τέλος για το 2004 η Σουηδία συνεχίζει να κατέχει των πρώτη θέση µε 4,6% (-

0,1 από 2003) και η Ελλάδα την τελευταία µε 1,3%. Στην τελευταία τριάδα 

συνεχίζουν να βρίσκονται χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα) ενώ ο 

µέσος όρος (3,0) έχει µειωθεί κατά 0,1%, και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υπερέχουν κατά 

1,6%. 

Συµπερασµατικά τα κράτη µέλη που ανήκουν στη βόρεια Ευρώπη 

(σκανδιναβικές χώρες) επενδύουν µεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ στις ΤΠΕ σε σχέση 

µε τις χώρες του νότου και ειδικότερα της Μεσογείου, δηµιουργώντας έτσι µεγάλες 
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ανισότητες στη χρήση και εφαρµογή των πληροφοριακών και επικοινωνιακών 

συστηµάτων ανάµεσα στα 15 κράτη µέλη της Ε.Ε. 

Το ψηφιακό χάσµα µεταξύ των κρατών µελών της Ε.Ε. δεν δείχνει να 

µειώνεται αλλά παραµένει σταθερό. Σε κάθε περίπτωση οι ΗΠΑ υπερτερούν σταθερά 

από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Τέλος, η Ελλάδα παραµένει (2002, 20003, 2004) 

σταθερά στην τελευταία θέση ανάµεσα στα 15 κράτη-µέλη της Ε.Ε. όσον αφορά το 

ποσοστό επένδυσης ως µέρος του ΑΕΠ στις ΤΠΕ. 
 

4.3.7.5 Χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους πολίτες 

(E-government usage by individuals - total ).406 

Ο δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό πολιτών ηλικίας από 16 µέχρι και 74 που 

έχουν χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο για επικοινωνία µε τις δηµόσιες αρχές, τους 3 

τελευταίους µήνες. Ο λόγος χρήσης ήταν εύρεση πληροφοριών από τις επίσηµες  

κυβερνητικές ιστοσελίδες, συµπλήρωση και χρήση επίσηµων φορµών, µεταφορά 

αιτηµάτων και ερωτήσεων µέσω επίσηµης φόρµας. 

 EU (25 countries) 2002 2003 2004 
Αυστρία  11 20 21 
Βέλγιο  : : : 
Γαλλία  : : : 
Γερµανία 17 26 33 
∆ανία  37 40 44 
Ελλάδα  : : 8 
Η.Π.Α. : 23 : 
Ηνωµένο Βασίλειο : 21 22 
Ιρλανδία : : 14 
Ισπανία : : : 
Ιταλία  : : : 
Λουξεµβούργο 16 28 45 
Ολλανδία : : : 
Πορτογαλία : : 13 
Σουηδία 42 44 39 
Φινλανδία 34 40 45 

 
Πίνακας 12: Ποσοστό των πολιτών (%) που κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης  

                                                           
406 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL
&screen=detailref&language=en&product=Yearlies_new_science_technology&root=Yearlies_new_sci
ence_technology/I/I5/ir111 
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∆ιάγραµµα 7: Ποσοστό των πολιτών (%) που κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης  

 

Αν και τα στοιχεία τα οποία δίνονται από την Eurostat δεν είναι 

ολοκληρωµένα για τα 15 κράτη µέλη, µπορούµε να διακρίνουµε για το 2004 ότι η 

Ελλάδα συγκριτικά µε τα άλλα 9 κράτη βρίσκεται στην τελευταία θέση µε 8% ενώ 

την πρώτη θέση κατέχει η Φινλανδία µε 45%. Από τον συγκεκριµένο δείκτη 

µπορούµε να συµπεράνουµε το γεγονός ότι η εφαρµογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και η χρήση της από τους πολίτες της Ε.Ε. και ειδικότερα στην 

Ελλάδα βρίσκεται ακόµα σε αρχικό στάδιο. 

Το µικρό ποσοστό των πολιτών που επικοινωνούν µε τις δηµόσιες υπηρεσίες 

και τους οργανισµούς µέσω του διαδικτύου µπορεί να αυξηθεί µέσω: 

 Της αύξησης των προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης (life long 

learning indicator).  

 Της αύξησης των κονδυλίων για επένδυση των ΤΠΕ στις δηµόσιες 

υπηρεσίες και τους οργανισµούς . 

 Τη δηµιουργία ενός ειδικού κυβερνητικού προγράµµατος 

πληροφόρησης των πολιτών για τα πλεονεκτήµατα χρήσης της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  
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4.3.7.6 ∆ιαθεσιµότητα  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης – Η διαθεσιµότητα στο 

διαδίκτυο 20 βασικών δηµόσιων υπηρεσιών  (E-government on-line 

availability - Online availability of 20 basic public services). 407 

Ο δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό 20 βασικών υπηρεσιών που είναι πλήρως 

διαθέσιµες στο διαδίκτυο. Για παράδειγµα εάν σε ένα κράτος 13 από τις 20 υπηρεσίες 

είναι διαθέσιµες 100% στο διαδίκτυο και µια υπηρεσία δεν θεωρείται λειτουργική 

(π.χ. δεν υπάρχει) τότε ο δείκτης είναι 13/19 που βγάζει αποτέλεσµα 68,4%. Η 

µέτρηση βασίστηκε σε δείγµα από επίσηµους κυβερνητικούς διαδικτυακούς τόπους 

(web sites) µετά από σύµφωνία µε τα κράτη-µέλη της Ε.Ε.  

 

 2002 2003 2004 
EU (15 countries) 36 45 49 
EU (25 countries) : : 41 
Αυστρία  20 68 72 
Βέλγιο  25 35 35 
Γαλλία  35 45 50 
Γερµανία  35 40 47 
∆ανία  61 72 58 
Ελλάδα  32 32 32 
Η.Π.Α.  : : : 
Ηνωµένο βασίλειο  33 50 59 
Ιρλανδία 50 56 50 
Ισπανία  40 40 55 
Ιταλία  35 45 53 
Λουξεµβούργο 5 15 20 
Ολλανδία  21 26 32 
Πορτογαλία  32 37 40 
Σουηδία  67 67 74 
Φινλανδία  50 61 67 

 
Πίνακας 13: Η διαθεσιµότητα στο διαδίκτυο 20 βασικών δηµόσιων υπηρεσιών 

 

                                                           
407http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTA
L&screen=detailref&language=en&product=Yearlies_new_science_technology&root=Yearlies_new_s
cience_technology/I/I5/ir100 (7/3/2006). 
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∆ιάγραµµα 8: Η διαθεσιµότητα στο διαδίκτυο 20 βασικών δηµόσιων υπηρεσιών 

 

Για το έτος 2004 και µε ευρωπαϊκό µέσο όρο στα 15 κράτη µέλη το 49%, την 

πρώτη θέση κατέχει η Σουηδία µε 74% και τη δεύτερη θέση κατέχει η Αυστρία µε 

72%, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται το Λουξεµβούργο µε 20%. Η Ελλάδα 

βρίσκεται στην προτελευταία θέση µαζί µε την Ολλανδία µε 32%.  

Από το 2002 και µέχρι το 2004 τη µεγαλύτερη αύξηση έχει η Αυστρία από 

20% στο 72% (+52), ενώ χαρακτηριστική είναι η µείωση του ποσοστού της ∆ανίας 

(2002-2004) από το 61% στο 58% (-3),  ενώ για την Ελλάδα χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι για όλες τις χρονιές (2002, 2003, 2004) το ποσοστό της παραµένει 

αµετάβλητο (32%). 

Τέλος, ο ευρωπαϊκός µέσος όρος αυξάνεται κατά ένα ποσοστό της τάξεως του 

+9 (2002-2003) και του +5 (2003-2004), ενώ παρουσιάζει µια συνολική αύξηση την 

τριετία 2002-2004 της τάξεως των +13 µονάδων. 
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4.3.8 Κοινωνία της Πληροφορίας και λόγοι ύπαρξης του ψηφιακού 
χάσµατος στην Ελλάδα 
 

Για την καταµέτρηση του ψηφιακού χάσµατος, εκτός από τους δείκτες χρήσης 

των νέων τεχνολογιών και των πληροφοριακών συστηµάτων, η χρήση και η ανάλυση 

ερωτηµατολογίων µπορεί να δώσει σηµαντικές πληροφορίες για την κατάσταση και 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιφέρεια. 

Η παρουσίαση και η ανάλυση των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου 

(παράλληλα µε τη χρήση των δεικτών ΤΠΕ) έχουν ως κύριο σκοπό την κατανόηση 

των ειδικών λόγων για τους οποίους οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν 

έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και δεν χρησιµοποιούν στην 

καθηµερινότητά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές,. 

Η ανάλυση στη συγκεκριµένη περίπτωση έγινε στα αποτελέσµατα τα οποία 

εξήχθησαν από έρευνα (βάσει ερωτηµατολογίου) στην Ελλάδα από την εταιρεία 

δηµοσκοπήσεων και έρευνας V·Project Research Consulting Α.Ε. (VPRC) 408 µε 

ανάθεση από την Ε∆ΕΤ. Από τη συνολική έρευνα αναλύουµε µέρος των δεικτών και 

όχι το σύνολό τους. 

Η έρευνα έλαβε χώρα κατά τη χρονική περίοδο από 21 Οκτωβρίου έως 23 

Νοεµβρίου 2005. 

Θέµα : ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ  

"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" 

 Ανάθεση: Ε∆ΕΤ (Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) 

 Πληθυσµός: 15 ετών και άνω 

 ∆είγµα: 2.741 άτοµα 

 Περιοχή: Το σύνολο της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων των νήσων 

Αιγαίου και Ιονίου  

 Μέθοδος: Πολυσταδιακή στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία, 

αντιπροσωπευτική του συνολικού πληθυσµού της χώρας 

                                                           
408VPRC, http://www.v-prc.gr/2/1232/index_gr.html, & ebusiness Forum : http://e-
businessforum.gr/index.php?op=modload&modname=Sitemap&action=sitemapviewpage&pageid=83 
(3/3/2006). 
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΚΑΙ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"  

 

 2002 2003 2004 2005 
Μη χρήστες Η/Υ     
∆εν το χρειάζοµαι 38,6 41 34,9 35 

∆εν έχω ασχοληθεί ποτέ 
µε Η/Υ 

27,3 27,8 31,4 28,3 

∆εν µε ενδιαφέρει 22,1 20,6 23,7 24,2 
Η χρήση του είναι 

δύσκολη 
2,2 2,4 3,1 2,6 

Είναι ακριβός 3,7 3,6 3,1 2,6 
∆εν υπάρχουν 

εφαρµογές για τις 
ανάγκες µου 

3,8 2,1 1,7 2 

Άλλο 2 2,1 1,7 2,8 
∆Γ/∆Α 0,2 0,4 0,3 2,5 

 

Πίνακας 15: Μη χρήση Η/Υ  2002-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 9: Μη χρήση Η/Υ 2002-2005 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών στην Ελλάδα για το 2005 δηλώνει ότι 

δεν χρειάζεται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (35%), ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 

28,3%, δηλώνει ότι δεν έχει ασχοληθεί ποτέ στη ζωή του µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Αξιοσηµείωτο είναι το ποσοστό που δηλώνει οικονοµικής φύσεως λόγους (2,6%) για 

41

27,8

20,6

2,4

3,6

2,1

2,1

34,9

31,4

23,7

3,1

3,1

1,7

1,7

35

28,3

24,2

2,6

2,6

2

2,8

2

3,8

3,7

2,2

22,1

27,3

38,6

∆εν το χρειάζοµαι

∆εν µε ενδιαφέρει

Είναι ακριβός

Άλλο 2002 2003 2004 2005
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τη µη κατοχή Η/Υ, το οποίο σε σχέση µε το 2002 µειώνεται (-1,8 µονάδες). Επίσης, 

ένα µικρό ποσοστό της τάξεως του 2,6% δηλώνει την έλλειψη εξειδικευµένων 

γνώσεων ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσµατικά τον Η/Υ. 

Το συµπέρασµα που µπορούµε να εξάγουµε από την έρευνα είναι ότι οι 

Έλληνες στο µεγαλύτερο ποσοστό τους δεν έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, διότι δεν 

έχουν ακόµα πειστεί για τη χρησιµότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τις 

υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει, αλλά και λόγω έλλειψης ενασχόλησης µε τον 

Η/Υ µέχρι τώρα.  

Χρήση διαδικτύου κατά βαθµίδα εκπαίδευσης 

 A B C D E 
Χρήση 

διαδικτύου 
κατά βαθµίδα 
εκπαίδευσης  

2001 2002 2003 2004 2005 

Κατώτερη  0,5 0,7 0,9 0,9 0,9 
Μέση  10,2 19,3 25,3 21,7 21,1 

Ανώτερη  32,1 42 47,6 50,9 52,6 
 

Πίνακας 15: Χρήση διαδικτύου κατά βαθµίδα εκπαίδευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 10: Χρήση διαδικτύου κατά βαθµίδα εκπαίδευσης 

 

Βασικό συµπέρασµα από τα αποτελέσµατα της έρευνας όσον αφορά τη χρήση 

του διαδικτύου ανά µορφωτικό επίπεδο είναι ότι για το 2005 πάνω από το 50% των 

χρηστών ανήκουν στην ανώτερη µορφωτική βαθµίδα. Από το 2001 µέχρι το 2006 οι 
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χρήστες µε ανώτερο µορφωτικό επίπεδο αυξήθηκαν από 32,1% σε 52,6% (+63,86%), 

ενώ αντίστοιχα στις άλλες βαθµίδες το ποσοστό µεταξύ του 2001 και 2005 αυξήθηκε 

κατά 106,86% για τη µέση εκπαίδευση και κατά 80% για την κατώτερη εκπαίδευση. 

Η δια βίου εκπαίδευση µέσα από συνεχή σεµινάρια εκµάθησης Η/Υ και 

χρήσης του διαδικτύου (life long learning) µπορεί να µειώσει το χάσµα µεταξύ 

πολιτών µε χαµηλή και µέση εκπαίδευση και να αυξήσει το ποσοστό χρηστών του 

διαδικτύου στην Ελλάδα.. 

 

 A B C D 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2002 2003 2004 2005 

Μη χρήστες διαδικτύου 212 άτοµα 203 άτοµα 179 άτοµα 214 άτοµα 
∆εν το χρειάζοµαι 23,1 30,7 29,3 27 

∆εν υπάρχει σύνδεση στο 
διαδίκτυο 

30,8 25 19,6 18,5 

∆εν έχω ασχοληθεί ποτέ 
µε το διαδίκτυο 

10,9 14,6 12,4 17,3 

∆εν µε ενδιαφέρει 16,2 15,6 15,8 12,3 
Είναι πολύ ακριβό 9,2 4,2 10,3 7,6 
∆εν υπάρχει Η/Υ 2,5 4,3 4,2 2,7 
Η χρήση του είναι 

δύσκολη 
2 1,1 2,1 1,3 

Υπάρχουν προβλήµατα µε 
τους ISP 

0,4  1 0,4 

Άλλος λόγος 3,4 3 3,6 12 
∆Γ/∆Α 1,3 1,5 1,7 0,9 

 

Πίνακας 16: Κυριότεροι λόγοι για τη µη χρήση του διαδικτύου 2002-2005 
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∆ιάγραµµα 11: Κυριότεροι λόγοι για τη µη χρήση του διαδικτύου 2002-2005 
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Ως βασικός λόγος µη χρήσης του διαδικτύου στην Ελλάδα το 2005 µε ένα 

ποσοστό της τάξεως του 18,5%, είναι το ότι δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, 

ποσοτό το οποίο µειώνεται σε σχέση µε το 2002 (-12,3). Ένας άλλος βασικός λόγος 

για ένα ποσοστό που αγγίζει 27% είναι ότι πιστεύει πως πραγµατικά δεν το 

χρειάζεται στην καθηµερινή του ζωή και στην εργασία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

µόνο ένα µικρό ποσοστό (7,6 %) επικαλείται για τη µη πρόσβαση στο διαδίκτυο 

οικονοµικής φύσεως λόγους. Ένα ακόµα µικρότερο ποσοστό αναφέρει ότι δεν έχει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή 

(2,7%). 

Από την ανάλυση αυτή µπορούµε να ενισχύσουµε το συµπέρασµα ότι οι 

Έλληνες δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατ’ επέκταση στην ηλεκτρονική 

πληροφορία και επικοινωνία, διότι δεν έχουν ακόµα πειστεί για τη χρησιµότητα του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και της χρήσης του διαδικτύου.  

Στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής θα µπορούσε να υπάρχει ένα 

πρόγραµµα ενηµέρωσης των πολιτών από τα ΜΜΕ, για τα πλεονεκτήµατα χρήσης 

του διαδικτύου όσον αφορά τόσο τις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις, αλλά και για 

την επικοινωνία τους µε τους δηµόσιους φορείς και τις δηµόσιες υπηρεσίες 

(ηλεκτρονική διακυβέρνηση).  

4.3.9 Συµπεράσµατα κεφαλαίου 
 

Η εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - ηλεκτρονικής δηµοκρατίας 

αποτελούν χρήσιµα εργαλεία για την οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη του κράτους 

και των πολιτών. Παγκόσµιοι κυβερνητικοί οργανισµοί όπως ο ΟΗΕ, η Παγκόσµια 

Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσµια Ένωση Επικοινωνιών αλλά και η Ε.Ε. έχουν θέσει 

ως κύριο στόχο την προώθηση την νέων τεχνολογιών και την εφαρµογή τους σε 

πολιτικό και οικονοµικό-κοινωνικό επίπεδο στα κράτη ως όπλο κατά της φτώχειας 

και θεµέλιο λίθο της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι νέες τεχνολογίες έδωσαν στην 

οικονοµία µια νέα ηλεκτρονική µορφή (ψηφιακή ή νέα οικονοµία), ενοποιώντας τις 

παγκόσµιες χρηµατιστηριακές και οικονοµικές αγορές, καθιστώντας έτσι τις νέες 

τεχνολογίες βασικό στοιχείο της παγκοσµιοποίησης. Τα κράτη τα οποία δεν θα έχουν 

πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα 

περιθωριοποιηθούν από τα παγκόσµια οικονοµικά και τεχνολογικά δρώµενα και 

εξελίξεις. 
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Ανάµεσα σε 15 από τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και µε βάση ενδεικτικούς δείκτες 

πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας παρατηρούµε µεγάλες ανισότητες. 

Ειδικότερα, παρατηρούµε ψηφιακό χάσµα µεταξύ των κρατών του βορρά και του 

νότου, µε τα σκανδιναβικά κράτη όπως η Φινλανδία, η ∆ανία και η Σουηδία να 

υπερτερούν κατά πολύ έναντι των κρατών της κεντρικής Ευρώπης και ακόµα 

περισσότερο των κρατών της Μεσογείου.  

Συµπερασµατικά, µπορούµε να υποστηρίξουµε το γεγονός ότι τα 15 αυτά 

κράτη-µέλη της Ε.Ε. χωρίζονται σε τρεις µεγάλες περιφέρειες, µε βάση τους δείκτες 

πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας: 

1. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκονται τα βόρεια κράτη της Ε.Ε. και ειδικότερα τα 

σκανδιναβικά. 

2. Στο µεσαίο επίπεδο, µε µέτρια ως καλή πρόσβαση, βρίσκονται τα κράτη της 

δυτικής και κεντρικής Ευρώπης. 

3. Και στο κατώτερο επίπεδο µε δείκτες κάτω του ευρωπαϊκού µέσου όρου 

βρίσκονται τα κράτη του νότου και της Μεσογείου. 

Αυτή η ανισότητα πρόσβασης στη χρήση των νέων τεχνολογιών και της 

πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας 

Ε.Ε. πολλαπλών ταχυτήτων, η οποία έχει διευρυνθεί ακόµα περισσότερο µε δέκα νέα 

κράτη-µέλη. Ως λύση προτείνεται η κατάλληλη οικονοµική πολιτική στα πλαίσια της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας και η δηµιουργία του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου, 

τόσο από την πλευρά της Ε.Ε. όσο και από τα κράτη µέλη, προκειµένου να 

διατηρήσουν και να αναδείξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την πιο ανταγωνιστική 

οικονοµία σε διεθνές επίπεδο. 

Ειδικότερα, η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους ουραγούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όσον αφορά την κατοχή ηλεκτρονικών υπολογιστών και την πρόσβαση - 

χρήση του διαδικτύου. 

Αν και το Ελληνικό Σύνταγµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, στο Άρθρο 

5α. παρ. 2 χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που 

διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους 

αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 
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9, 9 Α, και 19», 409 η Ελλάδα έχει ένα ποσοστό πρόσβασης από το σπίτι στο διαδίκτυο 

της τάξεως του17 % για το 2004, ενώ ο µέσος όρος της Ε.Ε. είναι 46%. 

Η αδυναµία πρόσβασης στο διαδίκτυο από τους Έλληνες πολίτες και όχι 

µόνο, αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την εδραίωση και τη λειτουργία 

της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, ως βασικό δοµικό στοιχείο διεύρυνσης και αύξησης 

της δηµοκρατικής συµµετοχής. 

Οι βασικοί λόγοι για τη µη πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις πληροφορίες του 

διαδικτύου στην Ελλάδα είναι οι εξής: 

1. Η ηλικία. Ένας από τους βασικότερους και σηµαντικότερους παράγοντες για 

την πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ο ηλικιακός παράγοντας. Οι χρήστες των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι στην πλειοψηφία άτοµα νεαρής ηλικίας, σε 

αντίθεση µε τους µεσήλικες και τους ηλικιωµένους, το ποσοστό πρόσβασης 

των οποίων είναι σχεδόν µηδενικό. 

2. Το µέσο οικογενειακό εισόδηµα. Τα άτοµα µε υψηλό και µεσαίο 

οικογενειακό εισόδηµα µπορούν να αποκτήσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

να έχουν γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε σύγκριση µε τα άτοµα που 

ανήκουν σε χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις. 

3. Το µορφωτικό επίπεδο. Τα άτοµα τα οποία στην πλειοψηφία τους αποτελούν 

τους χρήστες του διαδικτύου, είναι άτοµα τα οποία έχουν υψηλό µορφωτικό 

επίπεδο (τριτοβάθµια εκπαίδευση). Αντίθετα, τα άτοµα µε χαµηλό µορφωτικό 

επίπεδο (πρωτοβάθµια) δεν κατέχουν τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις οι 

οποίες θεωρούνται βασικό στοιχείο για τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 

και για την πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

4. Η έλλειψη πληροφόρησης των Ελλήνων πολιτών για τη χρησιµότητα, τις 

εφαρµογές και τα πλεονεκτήµατα χρήσης του διαδικτύου.  

Το ψηφιακό χάσµα σε διεθνές επίπεδο δηµιουργεί αντίξοες συνθήκες για την 

προώθηση και εφαρµογή των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όσον 

αφορά την ηλεκτρονική δηµοκρατία και τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να προσφέρει 

στους πολίτες-ψηφοφόρους, η ύπαρξη του ψηφιακού χάσµατος αποτελεί βασικό 

ανασταλτικό παράγοντα, εφόσον δηµιουργεί µια νέα µορφή περιθωριοποιηµένων 

πολιτών στα πλαίσια µια µορφής δηµοκρατίας, τους ηλεκτρονικούς µετοίκους. 

                                                           
409 http://www.gsis.gr/ggps_main.html (20/12/05).  
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Ο Lamy Pascal αναφερόµενος στην ύπαρξη του ψηφιακού χάσµατος 

υποστηρίζει ότι «στο εσωτερικό των κοινωνιών µας, και ανάµεσά τους, η παγκόσµια 

οικονοµία και οι τεχνολογίες πληροφόρησης πολλαπλασιάζουν τις προοπτικές µιας 

καλύτερης ζωής, αλλά και τους αυξηµένους κινδύνους της συγκέντρωσης του πλούτου 

και της πρόσβασης στη γνώση προς όφελος ενός περιορισµένου αριθµού».410 

Αν ισχύει το ερώτηµα που θέτει ο Larry Siedentop, σύµφωνα µε τον οποίο το 

σηµερινό δίληµµα της δηµοκρατίας είναι ότι «δεν θέλουµε να είµαστε µόνο 

καταναλωτές αλλά και πολίτες» σε µια δηµοκρατική κοινωνία, οι κυβερνήσεις µε 

κατάλληλες οικονοµικές και πολιτικές ενέργειες πρέπει να µειώσουν το ψηφιακό 

χάσµα µε σκοπό την επιτυχηµένη εφαρµογή της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας. 411 

Η µαζική συµµετοχή των πολιτών σε µια µορφή ηλεκτρονικής δηµοκρατίας 

θεωρείται θεµελιώδες στοιχείο για πλήρη και επιτυχηµένη εφαρµογή, αφού όπως 

υποστηρίζουν και οι Geraint Parry and Moyser George412 σε οποιαδήποτε ερευνητική 

προσπάθεια για την καταµέτρηση του επιπέδου δηµοκρατίας η συµµετοχή των 

πολιτών παραµένει ο βασικός δείκτης της δηµοκρατίας.  

Η ηλεκτρονική δηµοκρατία είναι πολιτικό και τεχνολογικό δηµιούργηµα των 

ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ο Zbigniew Brzezinski αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η 

Αµερική και η Ευρώπη από κοινού λειτουργούν ως άξονας της παγκόσµιας 

σταθερότητας, κινητήρια δύναµη της παγκόσµιας οικονοµίας, καθώς και ως πυρήνας 

του παγκόσµιου πνευµατικού δυναµικού και της τεχνολογικής προόδου. Εξίσου 

σηµαντικό είναι το γεγονός ότι διαθέτουν τα πιο επιτυχηµένα δηµοκρατικά συστήµατα 

του κόσµου». 413 

Η Αµερική είναι η χώρα στην οποία ξεκίνησε το διαδίκτυο στην αρχική του 

µορφή, ενώ από την Ευρώπη και συγκεκριµένα από την Ελλάδα ξεκίνησε η 

δηµοκρατία ως µορφή πολιτεύµατος. Παρόλα ταύτα η Ευρώπη παραµένει πίσω στην 

κούρσα υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών και των εφαρµογών τους σε σχέση µε τις 

ΗΠΑ. Τα κράτη -µέλη της Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, µέσα από τα 

προγράµµατα δράσης πρέπει να µειώσουν το ψηφιακό χάσµα ανάµεσα στους πολίτες 

                                                           
410 Lamy Pascal, Η Ευρώπη στην πρώτη γραµµή, σ. 218. 
411 Siedentop Larry, Democracy in Europe, p.61. 
412 Geraint Parry & Moyser George, More Participation, More Democracy? pp. 44-62, στο Beetham 
David, Defining and Measuring Democracy. 
413 Brzezinski Zbigniew, Η γεωστρατηγική τριάδα, η συµβίωση µε την Κίνα, τη Νέα Ευρώπη και τη 
Ρωσία, σ. 49. 
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τους, να ενσωµατώσουν τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και να τις 

χρησιµοποιήσουν ως συντελεστές ισχύος και ανάπτυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5.1 Εισαγωγή 
 

Στο παρόν κεφάλαιο περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

 Μια περιληπτική παρουσίαση του πλαισίου έρευνας. 

 Τους περιορισµούς στους οποίους υπόκειται η παρούσα διατριβή. 

 Τη συµβολή της έρευνας. 

 Τις επιπτώσεις της έρευνας. 

 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

5.2 Παρουσίαση του πλαισίου έρευνας 
 

Ζούµε στην εποχή της µεταβιοµηχανικής επανάστασης ή αλλιώς στην εποχή 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η χρήση των νέων τεχνολογιών και των 

πληροφοριακών συστηµάτων έχουν επιφέρει αλλαγές σε κοινωνικό, οικονοµικό και 

πολιτικό επίπεδο παγκοσµίως. Η εµφάνιση όρων όπως ψηφιακές κοινότητες (digital 

communities), ηλεκτρονικοί πολίτες (e-citizens), ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-

governance), ηλεκτρονική οικονοµία (e-economy) και διαδικτυακή πολιτική (e-

diplomacy & e-politics), αντικατοπτρίζουν και αντιπροσωπεύουν τις ραγδαίες 

αλλαγές από τη χρήση των ΤΠΕ στα ανωτέρω επίπεδα. Η ευρεία χρήση των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (information evolution), συνέπεσε 

χρονικά µε το τέλος του ψυχρού πολέµου (1990) και το τέλος του υπαρκτού 

σοσιαλισµού. Αυτό είχε ως άµεση συνέπεια τη διεύρυνση του δυτικού τρόπου 

οικονοµίας, η οποία χαρακτηρίζεται από τον άκρατο ανταγωνισµό και την 

φιλελευθεροποίηση της αγοράς.. Οι νέες τεχνολογίες σε παράλληλη δράση µε τη 

φιλελεύθερη και καπιταλιστικού τύπου οικονοµία, έδωσαν ιδιαίτερη ώθηση στην 

έντονη αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονοµιών και ειδικότερα των 

χρηµατιστηριακών αγορών, λόγω της µείωσης του κόστους επικοινωνίας. 

Μέσα σε ένα συνεχές ανταγωνιστικό περιβάλλον (λόγω της 

παγκοσµιοποίησης) και παρά τις συνεχείς πιέσεις (οικονοµικές, κοινωνικές, 

πολιτικές) που δέχεται από το διεθνές σύστηµα, το κράτος παραµένει ένας ισχυρός 
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παράγοντας δράσης και συνεχίζει να λειτουργεί µε σκοπό την ανάπτυξη µέσα σε µια 

διεθνή οικονοµία χωρίς σύνορα.  

Οι εθνικές κυβερνήσεις θεωρούνται αρµόδιες για τη διατήρηση της ασφάλειας 

και της οικονοµικής ευηµερίας των πολιτών τους, καθώς επίσης και για την 

προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων και του περιβάλλοντος µέσα στα εθνικά 

τους σύνορα.  

Κάτω από την πίεση της παγκοσµιοποίησης, η πολιτική (για τη διατήρηση της 

ασφάλειας) µπορεί να πραγµατοποιηθεί από το κράτος µέσω των πολιτικών σχεδίων 

ολοκλήρωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, και µέσω των διακυβερνητικών 

οργανώσεων όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Παγκόσµια Τράπεζα και ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου. Η πολιτική δραστηριότητα µπορεί επίσης να 

ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα µέσω των παγκόσµιων µετακινήσεων και ΜΚΟ. Οι 

αστικές οργανώσεις κοινωνίας ενεργούν σε παγκόσµια κλίµακα µε τη διαµόρφωση 

συµµαχιών µέσα από οργανώσεις άλλων χωρών, µε τη χρησιµοποίηση των 

συστηµάτων παγκόσµιων επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την πίεση των διεθνών 

οργανισµών, αντί της εργασίας µέσω των εθνικών κυβερνήσεών τους.414 

Σε απάντηση των διεθνών πιέσεων, τα κράτη χρησιµοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ως συντελεστή οργανωτικής, 

οικονοµικής – πολιτικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ως συνδετικό κρίκο µε τις 

διεθνείς οικονοµικές χρηµαταγορές. 

Ειδικότερα, η χρήση των νέων τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα στο κράτος 

να αποκτήσει µια νέα ηλεκτρονική µορφή και ένα ψηφιακό πρόσωπο µε σκοπό πιο 

ευέλικτες, λιγότερο χρονοβόρες και µε µικρότερο κόστος υπηρεσίες προς τους 

πολίτες του. Η οργανωτική µορφή του κράτους και ο τρόπος διακυβέρνησης 

λαµβάνουν µια νέα ηλεκτρονική µορφή, αυτή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσα 

από την οποία το κράτος έχει την ευκαιρία να λειτουργήσει πιο αποτελεσµατικά και 

δηµοκρατικά. Οι δηµοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν ως κύριο σκοπό τη 

δηµιουργία ενός κλίµατος διαφάνειας, αλληλοσυνεργασίας και συµµετοχής των 

πολιτών-ψηφοφόρων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ψηφιοποιούνται. Η 

υιοθέτηση και η αποτελεσµατική «λειτουργία της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας» σε ένα 

κράτος έχει ως κύριο σκοπό τη διεύρυνση της συµµετοχής των πολιτών – 

ψηφοφόρων στα δηµοκρατικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες ενός κράτους: στη 
                                                           
414 Global Policy Organization, http://www.globalpolicy.org/globaliz/politics/index.htm (20/12/04).  
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διαδικασία των εκλογών, στη δηµιουργία ενός εποικοδοµητικού δηµόσιου διαλόγου 

(public sphere) µεταξύ των πολιτών και των εκλεγµένων εκπροσώπων τους, αλλά και 

των άλλων νοµοθετικών και εκτελεστικών σωµάτων του κράτους. 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών και πιο συγκεκριµένα του διαδικτύου δίνει τη 

δυνατότητα στους πολίτες – ψηφοφόρους να ενηµερωθούν καθηµερινά και όλο το 

εικοσιτετράωρο για τις εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις. Έτσι τα κράτη πλέον 

χάνουν το πλεονέκτηµα της κατευθυνόµενης και ελεγχόµενης παροχής πληροφοριών 

στους πολίτες, η οποία στόχευε στον αποτελεσµατικό έλεγχο και τη χαλιναγώγηση 

των κοινωνικών µαζών. Οι κυβερνήσεις δεν είναι πλέον σε θέση να ελέγξουν ούτε 

τον τόπο παροχής υπηρεσιών (από το διαδίκτυο), αλλά ούτε και την ποσότητα των 

πληροφοριών. Η αδυναµία ελέγχου του άναρχου (ως προς τον τρόπο λειτουργίας και 

τη δοµή) διαδικτύου, αποτελεί ένα από τα παράδοξα του διαδικτύου, αφού µέσα από 

την άναρχη δοµή του αναδύεται η δηµοκρατικότητά του, λόγω της ελεύθερης 

πρόσβασης των πολιτών στις πολιτικές πληροφορίες και τις διαδικασίες. 

Ακόµα και εάν µια κυβέρνηση µπορέσει να χαλιναγωγήσει και να ελέγξει τις 

ηλεκτρονικές πηγές πληροφοριών (δηµοσιογραφικές και κυβερνητικές ιστοσελίδες) 

στο σύνολό τους, η παγκόσµια φύση του διαδικτύου µπορεί να δώσει τη λύση, αφού 

υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες διεθνείς πηγές ηλεκτρονικής 

πληροφόρησης που ξεπερνούν τα ελεγχόµενα νοητά σύνορα πληροφορίας των 

κρατών. 

Σύµφωνα µε τον Anthony Giddens415 «τα σύνορα των εθνών έχουν σχεδόν 

παντού ξεκαθαριστεί και κατοχυρωθεί στο πλαίσιο διεθνών διαδικασιών. Στη νέα 

εποχή της πληροφορίας η εδαφική επικράτεια δεν έχει πλέον την ίδια σηµασία που είχε 

για τα εθνικά κράτη στο παρελθόν. Η τεχνογνωσία και η ανταγωνιστικότητα µετράνε 

περισσότερο από τους φυσικούς πόρους, ενώ η έννοια της κυριαρχίας έχει γίνει 

οµιχλώδης και πολυσήµαντη». 

Στην παρούσα διατριβή ερευνήθηκε και αναλύθηκε η χρήση των ΤΠΕ στις 

διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις. Ειδικότερα, ερευνήθηκε η χρήση των 

ΤΠΕ ως θεµέλιου λίθου για την ολοκλήρωση της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και 

τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στη διακυβέρνηση και τις πολιτικές διαδικασίες στο 

εσωτερικό των κρατών. 

                                                           
415 Giddens Anthony, Ο Τρίτος ∆ρόµος, σ. 194. 
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5.3 Συνοπτική παρουσίαση της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στη διεθνή βιβλιογραφία δεν εντοπίζονται ειδικές 

επιστηµονικές αναφορές ή ερευνες για τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στις διεθνείς 

οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις. Οι επιστηµονικές αναλύσεις και οι έρευνες 

περιορίζονται στη µονοµερή ανάλυση της χρήσης νέων τεχνολογιών στη διαδικασία 

της παγκοσµιοποίησης (µέσω των ηλεκτρονικών υπεραγορών και στα πλαίσια της 

Νέας Οικονοµίας) ή στη βοηθητική φύση του διαδικτύου ως µέσου διεύρυνσης και 

διεθνοποίησης του παγκόσµιου εµπορίου και των διεθνών οικονοµικών συναλλαγών. 

Στα πλαίσια της βιβλιογραφικής έρευνας εντοπίσαµε ελάχιστα επιστηµονικά 

συγγράµµατα τα οποία πραγµατεύονται ειδικά τη χρήση των ΤΠΕ στις οικονοµικές 

διεθνείς σχέσεις µε ειδική αναφορά στην παγκοσµιοποίηση και στις διεθνείς 

πολιτικές σχέσεις µε ειδική αναφορά στην ηλεκτρονική δηµοκρατική διακυβέρνηση. 

Η διεθνής βιβλιογραφία ερευνά µονοµερώς τις εφαρµογές και τις επιπτώσεις 

των ΤΠΕ στο ευρύτερο σύνολο των πολιτικών διαδικασιών όπως η διπλωµατία 

(digital diplomacy), στον τρόπο διακυβέρνησης (e-governance), στις πολιτικές 

διαδικασίες (domestic web politics) των κρατών, όπως οι εκλογικές διαδικασίες (e-

elections), στις δηµοκρατικές διαδικασίες (e-democracy) και τέλος στην πολιτική 

επικοινωνία (e-political communication).  

Στις προαναφερθείσες επιστηµονικές έρευνες δεν γίνεται αναφορά στη 

διασύνδεση της γενικότερης ηλεκτρονικής πολιτικής (Ιnternet politics) και της 

παγκοσµιοποίησης. 

Όσον αφορά την ελληνική βιβλιογραφία µέχρι και σήµερα δεν υπάρχει 

επιστηµονική αναφορά που να ερευνά και να αναλύει τις επιπτώσεις των ΤΠΕ γενικά 

στις ∆ιεθνείς Σχέσεις και ειδικά στις διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις. 

Παράλληλα, η ελληνική βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται από έλλειψη επιστηµονικών 

µελετών και αναλύσεων στο αντικείµενο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της 

ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, το οποίο αποτελεί ένα νέο επιστηµονικό τοµέα. Το 

µοναδικό βιβλίο που πραγµατεύεται και αναφέρεται ειδικά στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση εκδόθηκε µόλις πρόσφατα.416 Τέλος, δεν υπάρχει επιστηµονική 

αναφορά και έρευνα που να πραγµατεύεται το επιστηµονικό πεδίο της ηλεκτρονικής 
                                                           
416 Μποµπόρτσης Σ. Ανδρέας, Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, ο Μετασχηµατισµός των 
Λειτουργιών και Υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Ψηφιακή Εποχή, Αύγουστος 2005.  
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δηµοκρατίας ως µέρος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, παρά µόνο αποσπασµατικές 

αναφορές στα πλαίσια άλλων ερευνητικών πεδίων ( ΜΜΕ και ΚτΠ, συµµετοχική 

δηµοκρατία). 

Από την ανάλυση της βιβλιογραφίας επιβεβαιώθηκαν τα ακόλουθα 

συµπεράσµατα: 

 Η διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία γενικά δεν ερευνά τη χρήση και 

τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στις διεθνείς σχέσεις. 

 Ειδικότερα, δεν ερευνά τις εφαρµογές των ΤΠΕ στις διεθνείς 

οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις. 

 Η διεθνής βιβλιογραφία εξετάζει τα επιστηµονικά αυτά πεδία 

µεµονωµένα, δηλαδή τη χρήση των ΤΠΕ στις οικονοµικές σχέσεις ως 

µέρος της παγκοσµιοποίησης και την εφαρµογή των ΤΠΕ στη 

διακυβέρνηση (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) και όχι ως σύνολο 

αλληλοεξαρτώµενο και αλληλοσυνδεόµενο.  

 Παράλληλα, στην Ελλάδα εντοπίζεται κενό βιβλιογραφίας στο 

ακαδηµαϊκό πεδίο των ∆ιεθνών Σχέσεων και των νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών. 

 Τέλος, σηµαντικό κενό εντοπίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία όσον 

αφορά την έρευνα της ηλεκτρονικής δηµοκρατικής διακυβέρνησης µε 

ειδική αναφορά στους ηλεκτρονικούς κοινοβουλευτικούς 

εκπροσώπους στα πλαίσια της ηλεκτρονικής δηµοκρατικής 

επικοινωνίας. 

5.4 Περιορισµοί της εργασίας 
 
Η παρούσα διατριβή ερευνά δύο συγκεκριµένα επιστηµονικά πεδία που 

υπάγονται στον ευρύτερο χώρο των ∆ιεθνών Σχέσεων και της Πολιτικής Επιστήµης: 

της παγκοσµιοποίησης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η έλλειψη 

βιβλιογραφίας που πραγµατεύεται και ερευνά γενικά τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στις 

∆ιεθνείς Σχέσεις και ειδικότερα στις οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις µας δίνει τη 

δυνατότητα της επικέντρωσης στα δύο ακαδηµαϊκά πεδία που επιλέξαµε από το 

σύνολο των πεδίων που υπάγονται στην επιστήµη των ∆ιεθνών Σχέσεων. Άλλα 

επιστηµονικά πεδία που θα µπορούσαν να ερευνηθούν στα πλαίσια των διεθνών 
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οικονοµικών σχέσεων είναι η χρήση των ΤΠΕ ειδικά στις διεθνείς χρηµατιστηριακές 

αγορές, στο ηλεκτρονικό εµπόριο και τη µεταφορά κεφαλαίων µε ηλεκτρονική 

µορφή, καθώς και σε άλλα επιστηµονικά πεδία που υπάγονται στα πλαίσια της Νέας 

Οικονοµίας και των διεθνών οικονοµικών σχέσεων. Αντίστοιχα, στο επιστηµονικό 

πεδίο των διεθνών πολιτικών σχέσεων θα µπορούσαµε να ερευνήσουµε και να 

επικεντρωθούµε στη χρήση της ψηφιακής διπλωµατίας και την εδραίωση της 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε διπλωµατικό επίπεδο. 

Οι περιορισµοί της διατριβής όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στις διεθνείς 

οικονοµικές σχέσεις εντοπίζονται και στα κενά της βιβλιογραφίας που αναφέρονται 

στην παγκοσµιοποίηση ως έννοια και ως διαδικασία. 

Ειδικότερα, µέχρι και σήµερα για την παγκοσµιοποίηση δεν υπάρχει ένα 

αποδεκτός ορισµός. Ορίζουµε την παγκοσµιοποίηση ως «µια ροή δυνάµεων 

πολλαπλών µορφών (πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτιστικών), οι 

οποίες διαπερνούν τα κράτη και οι δυνάµεις αυτές µε τη σειρά τους εµποτίζονται 

και επηρεάζονται από τα δοµικά στοιχεία (οικονοµική-πολιτική-κοινωνική 

κατάσταση) του κάθε κράτους. Στη συνέχεια, οι δυνάµεις αυτές (της 

παγκοσµιοποίησης) απλά εµπλουτισµένες, ή και αλλοιωµένες σε µικρό ή µεγάλο 

βαθµό, αναπτύσσονται σε κάποιο άλλο κράτος µεταγγίζοντάς του όλα τα 

τροποποιηµένα δυναµικά στοιχεία τους». 

Λόγω των πολλαπλών µορφών της παγκοσµιοποίησης δεν µπορεί να υπάρξει 

αποτελεσµατική µέτρηση των δυνάµεών της ή του (ποσοτικού) βαθµού εισχώρησης 

και συµµετοχής ενός κράτους στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης. Παράλληλα, 

δεν µπορεί να γίνει αποτελεσµατικός έλεγχος και µέτρηση του βαθµού ενσωµάτωσης 

και χρήσης των νέων τεχνολογιών στις πολιτικές διαδικασίες (ψηφιοποίηση των 

πολιτικών διαδικασιών).417 Η δυσκολία αυτή δεν µας δίνει την άµεση δυνατότητα 

µιας αποτελεσµατικής ποσοτικής διασύνδεσης και συγκριτικής µελέτης όσον αφορά 

το βαθµό εισχώρησης ενός κράτους στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης, µε 

ταυτόχρονη µέτρηση του βαθµού της ψηφιοποίησης των πολιτικών διαδικασιών του 

κράτους, άρα ενός τρόπου πολιτικής παγκοσµιοποίησης. 

Ο περιορισµός αυτός θα µπορούσε να ελέγξει την πιθανή υπόθεση εργασίας 

ότι «η µεγαλύτερη και βαθύτερη (ποιοτικά και ποσοτικά) συµµετοχή ενός κράτους 

                                                           
417 Αν και οι διεθνείς οργανισµοί όπως τα Ηνωµένα Έθνη κάθε χρόνο δηµοσιοποιούν έρευνες (reports) 
για τη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Global e-Gov Report), δεν υπάρχουν ακόµα 
ολοκληρωµένες έρευνες για την ποσοτική µέτρηση χρήσης της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας. 
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στη διαδικασία της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης οδηγεί στην αύξηση της 

ψηφιοποίησης των δηµοκρατικών και των πολιτικών διαδικασιών». 

Η παρούσα διατριβή, λόγω του περιορισµού των αποτελεσµατικών 

συγκριτικών στοιχείων, περιορίζεται στη θεωρητική προσέγγιση προκειµένου να 

περιγράψει και να αναλύσει τη διασύνδεση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της 

παγκοσµιοποίησης. 

Όσον αφορά τη µέτρηση του ψηφιακού χάσµατος στα πλαίσια της χρήσης των 

ΤΠΕ στις διεθνείς πολιτικές σχέσεις ως συντελεστή ισχύος για οικονοµική, κοινωνική 

και πολιτική ανάπτυξη και στα πλαίσια της πρόσβασης ενός κράτους στη διαδικασία 

της παγκοσµιοποίησης, οι περιορισµοί που εντοπίζονται είναι οι εξής: για τη µέτρηση 

του ψηφιακού χάσµατος, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο κεφάλαιο αυτό, υπάρχει 

πλήθος στατιστικών δεικτών. Οι συγκεκριµένοι δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν 

(Eurostat, World Bank), για την ανάλυση του ψηφιακού χάσµατος στην Ελλάδα 

θεωρούµε ότι είναι βασικοί, ενώ παράλληλα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και 

άλλοι επικουρικοί δείκτες µικρότερης ή µεγαλύτερης σηµασίας µε σκοπό την 

αποτελεσµατικότερη καταγραφή και µέτρηση του ψηφιακού χάσµατος. 

Οι δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν (δεν µετρήθηκαν στα πλαίσια της διατριβής) 

έχουν ως κύριο σκοπό να δώσουν µια εικόνα του βαθµού ενσωµάτωσης των ΤΠΕ 

στην Ελλάδα  ως : 

 Θεµέλιου λίθου της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και του διεθνούς 

ανταγωνισµού  

 Συντελεστή ισχύος στη σύγχρονη πολιτική σκηνή  

 Και ως βασικού στοιχείου ενδυνάµωσης του συµπεράσµατος για την 

ανάδυση της αρχαίας αθηναϊκής αγοράς µε ηλεκτρονική µορφή 

(ψηφιακοί µέτοικοι και ψηφιακή αριστοκρατία). 
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5.5 Συµβολή της διατριβής 
 

Αντικείµενο έρευνας της παρούσας διατριβής σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

αποτέλεσε η χρήση και οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στις διεθνείς 

οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις. Ερευνήθηκε και αναλύθηκε ο τρόπος µε τον οποίο 

οι νέες τεχνολογίες όχι µόνο ολοκληρώνουν την οικονοµική παγκοσµιοποίηση, αλλά 

και ο τρόπος µε τον οποίο η οικονοµική παγκοσµιοποίηση οδηγεί στην ψηφιοποίηση 

του τρόπου δηµοκρατικής διακυβέρνησης (ηλεκτρονική δηµοκρατική διακυβέρνηση) 

των κρατών. 

Ως µελέτη περίπτωσης ερευνήθηκε η εφαρµογή και η χρήση της 

δηµοκρατικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Ειδικότερα, επειδή στην 

Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόµα επίσηµες ηλεκτρονικές ψηφοφορίες418 όπως σε άλλα 

κράτη µέσω διαδικτύου ή µέσω χρήσης ηλεκτρονικής κάλπης (ΗΠΑ 2004, Ινδία 

2004), εστιάστηκε στην έρευνα χρήσης του διαδικτύου ως µέσου πολιτικής 

επικοινωνίας µε τους δηµοκρατικά εκλεγµένους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. 

Παράλληλα, ερευνήθηκε και αναλύθηκε, µετά από συγκριτική µελέτη 

στατιστικών δεικτών, το ψηφιακό χάσµα και οι λόγοι ύπαρξης του επονοµαζόµενου 

ψηφιακού αναλφαβητισµού στην Ελλάδα. 

Η βασική συµβολή της διατριβής είναι η: 

o Η διασύνδεση της οικονοµικής και πολιτικής παγκοσµιοποίησης µέσω 

της χρήσης των ΤΠΕ. 

o Η χρήση των ΤΠΕ ως νέου συντελεστή ισχύως των κρατών.   
 

o Η µελέτη περίπτωσης της εφαρµογής και χρήσης της ηλεκτρονικής 

δηµοκρατικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. 

o Οι επιπτώσεις του ψηφιακού χάσµατος ως βασικού προβλήµατος για 

την εδραίωση µιας αποτελεσµατικής ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, και η 

ανάδυση µιας αρχαίας Αθηναϊκής αγοράς µε ψηφιακή µορφή. 

Η παρούσα διατριβή επιχείρησε να καλύψει και να γεφυρώσει το χάσµα 

µεταξύ των διεθνών σχέσεων και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής που µέχρι και 

σήµερα δεν έχει αναλυθεί και ερευνηθεί επαρκώς τόσο από τη διεθνή αλλά και την 

ελληνική βιβλιογραφία. 
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Ελέγχοντας τις δύο υποθέσεις εργασίας καταλήξαµε στα εξής συµπεράσµατα:  

Όσον αφορά τη βασική υπόθεση εργασίας για το εάν «Η οικονοµική 

παγκοσµιοποίηση προωθεί την πολιτική παγκοσµιοποίηση»  η απάντηση είναι 

καταφατική, εφόσον αυτό επιτυγχάνεται µέσω της ψηφιοποίησης των πολιτικών 

και δηµοκρατικών διαδικασιών και αφού η ψηφιοποίηση διαπερνά τα νοητά 

σύνορα των κρατών. 

Η καταφατική απάντηση στον έλεγχο της βασικής υπόθεσης εργασίας 

επιτυγχάνεται από την επίσης καταφατική απάντηση όσον αφορά τον έλεγχο της 

επικουρικής υπόθεσης εργασίας, δηλαδή ότι: «Τα κράτη, ενσωµατώνοντας τις 

ΤΠΕ ώστε να ανταποκριθούν στα διεθνή οικονοµικό ανταγωνισµό, ψηφιοποιούν 

τις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες». 

Όσον αφορά τις βασικές ερευνητικές ερωτήσεις της διατριβής, οι απαντήσεις 

στις οποίες καταλήξαµε µέσω της κριτικής ανάλυσης της βιβλιογραφίας είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Γιατί οι ΤΠΕ αποτελούν θεµέλιο λίθο της οικονοµικής  παγκοσµιοποίησης; 

 Γιατί µειώνουν το κόστος επικοινωνίας µεταξύ των διεθνών 

οικονοµικών δρώντων. 

 Γιατί το διεθνές χρηµατιστηριακό κεφάλαιο µε ψηφιακή µορφή 

διευκολύνει τις κερδοσκοπικές κινήσεις σε οποιαδήποτε διεθνή 

οικονοµική ή πολιτική εξέλιξη. Οι κερδοσκοπικές αυτές κινήσεις 

αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της φιλελεύθερης παγκόσµιας 

οικονοµίας καπιταλιστικού τύπου που επικράτησε µετά το τέλος 

του ψυχρού πολέµου. 

 Γιατί ενοποιούν τις παγκόσµιες αγορές µε «το πάτηµα ενός 

κουµπιού» και δηµιουργούν έντονες τάσεις οικονοµικής 

αλληλεξάρτησης. 

                                                                                                                                                                      
418 Για την εκλογή εκπροσώπων στο Ελληνικό ή το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.  
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2. Με ποιο τρόπο οι νέες τεχνολογίες ψηφιοποιούν τις πολιτικές  δηµοκρατικές 

διαδικασίες των κρατών; 

Η χρήση των ΤΠΕ στις σύγχρονες πολιτικές διαδικασίες υπό τον όρο της 

ηλεκτρονικής δηµοκρατίας (e-democracy) έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

 Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες (επίσηµες ή ανεπίσηµες).  

 Ηλεκτρονική πολιτική ενηµέρωση.  

 Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ως µέσου αµφίδροµης 

επικοινωνίας. 

 Ηλεκτρονικά φόρουµ συζητήσεων πολιτών στα πλαίσια 

ηλεκτρονικού δηµόσιου διαλόγου (e-public sphere).  

3. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του ψηφιακού χάσµατος (digital divide) στα πλαίσια 

της ηλεκτρονικής δηµοκρατικής διακυβέρνησης (electronic democratic 

governance);  

 Η δηµιουργία των ηλεκτρονικών µετοίκων και της ηλεκτρονικής 

αριστοκρατίας µε αποτέλεσµα να κάνουµε λόγο για την ανάδυση 

µιας νέας αρχαίας αθηναϊκής αγοράς µε ψηφιακή µορφή. 

Από τον έλεγχο των υποθέσεων και των ερευνητικών ερωτήσεων καταλήξαµε 

συµπερασµατικά στη δηµιουργία ενός περιγραφικού µοντέλου που αναφέρεται στη 

διασύνδεση της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και της πολιτικής παγκοσµιοποίησης 

ως αποτέλεσµα της χρήσης των ΤΠΕ στις διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  237 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

5.6 Συµπεράσµατα κεφαλαίου 
 

Το νέο διεθνές πολιτικό σκηνικό µετά το τέλος του ψυχρού πολέµου είχε ως 

αποτέλεσµα την επικράτηση του φιλελευθερισµού και της ανοικτής αγοράς ως 

οικονοµικής θεωρίας στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις και τις συναλλαγές. Η 

διεθνοποίηση της παραγωγής, η επεκτατική οικονοµική στρατηγική των πολυεθνικών 

εταιρειών και ο µερικός έλεγχος της παγκόσµιας οικονοµίας από τους διεθνείς 

οικονοµικούς οργανισµούς, έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση του οικονοµικού 

ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών. 

Η διαδικασία της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης (economic globalization 

process), η οποία στηρίζεται στα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, σε 

συνδυασµό µε την ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών, έχει ως αποτέλεσµα την κατακόρυφη αύξηση της οικονοµικής 

αλληλεξάρτησης των κρατών και ειδικότερα των εθνικών χρηµατιστηριακών αγορών. 

Η εµφάνιση και λειτουργία των παγκόσµιων ηλεκτρονικών αγορών έχει ως κύριο 

χαρακτηριστικό τη δυνατότητα πρόσβασης, επεξεργασίας και µετάδοσης της 

οικονοµικής πληροφορίας σε πραγµατικό χρόνο. Βασικός σκοπός των ηλεκτρονικών 

χρηµαταγορών (financial e-markets) στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης είναι η 

άµεση και έγκαιρη ανταπόκριση - αντίδραση των παγκόσµιων οικονοµικών δρώντων 

στις διεθνείς οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις. Το πλεονέκτηµα λήψης και 

µετάδοσης των πληροφοριών µέσω των νέων τεχνολογιών προσδίδει µια ηγετική 

θέση στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής ως θεµέλιο λίθο της οικονοµικής 

παγκοσµιοποίησης. 

Η µείωση του κόστους επικοινωνίας και η νοητή κατάρρευση των εθνικών 

συνόρων των κρατών µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία του παγκόσµιου χωριού, 

ενισχύουν τη λειτουργικότητα και τη σηµασία χρήσης των ΤΠΕ στις διεθνείς 

οικονοµικές συναλλαγές. 

Η ενσωµάτωση και η χρήση των ΤΠΕ προωθείται από το διεθνές οικονοµικό 

σκηνικό ως βασικό εργαλείο (ή συνδετικό κρίκο) που θα δώσει τη δυνατότητα στα 

κράτη να λάβουν µέρος στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης και στις υπηρεσίες της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

Η διαδικασία της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης προωθεί τις νέες 

τεχνολογίες και παράλληλα προωθείται από αυτές µε τους εξής τρόπους: 
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1. Μέσω των πολυεθνικών εταιρειών (µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας). 

2. Μέσω των διεθνών οργανισµών, ως δοµικό «εργαλείο» (structural tool) για 

την οικονοµική ανάπτυξη των κρατών και την πρόσβαση στη διαδικασία της 

παγκοσµιοποίησης. Η προώθηση χρήσης των ΤΠΕ από τα κράτη γίνεται 

διαµέσου της δηµιουργίας προγραµµάτων δράσης (ICT Task Forces). 

3. Μέσω των ίδιων των κρατών µε κύριο σκοπό να ανταποκριθούν στις συνεχώς 

αυξανόµενες οικονοµικές εξελίξεις. 

4. Λόγω των διεθνών οικονοµικών και πολιτικών πιέσεων που δέχονται τα 

κράτη από το νέο σκηνικό που διαµορφώθηκε µετά το τέλος του ψυχρού 

πολέµου. Το νέο διεθνές σκηνικό χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των 

ΗΠΑ ως οικονοµικού, πολιτικού, στρατιωτικού και τεχνολογικού ηγέτη. 
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5.6.1 Κράτη και ΤΠΕ 
 

Τα κράτη, προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

παγκοσµιοποίησης και του διεθνούς πολιτικού ανταγωνισµού, ενσωµατώνουν τις νέες 

τεχνολογίες ως συντελεστή ισχύος και ανάπτυξης.  

Η ενσωµάτωση και η χρήση των νέων τεχνολογιών από τα κράτη λόγω του 

διεθνούς οικονοµικού ανταγωνισµού στο εσωτερικό τους, µεταλλάσσει και 

ψηφιοποιεί τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές πολιτικές σχέσεις ενός 

κράτους. 

Η χρησιµοποίηση των όρων IntraGov (Governmental use of ICT on Internal 

Politics and Relations) και ExtraGov (Governmental use of ICT on External Politics 

and Relations) έχει ως κύριο σκοπό να ταξινοµήσει και να εκφράσει τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις εσωτερικές και εξωτερικές 

πολιτικές σχέσεις των κρατών. 

Η επικοινωνία και η επεξεργασία της πληροφορίας αποτελούσαν πάντα 

βασικά στοιχεία για την επιτυχηµένη άσκηση της διπλωµατίας, αλλά και δοµικά 

στοιχεία για την επιτυχηµένη άσκηση πολυδιάστατης διπλωµατίας. Όπως τονίζει και 

ο Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος «κρίσιµης σηµασίας, τόσο στο (πολιτικό) marketing 

όσο και στον προγραµµατισµό δράσης στην εσωτερική και στη διεθνή σκηνή είναι η 

συγκέντρωση και η αξιολόγηση πληροφοριών. Η αξιόπιστη και ενήµερη πληροφόρηση 

για την κατάσταση και δυναµική της αγοράς αποτελεί το θεµέλιο λίθο µιας πετυχηµένης 

στρατηγικής marketing και της αποδοτικότητας που τη συνοδεύει». 419 

Η χρήση των ΤΠΕ στις εξωτερικές σχέσεις των κρατών, στην άσκηση της 

πολυµερούς διπλωµατίας και προώθησης των εθνικών πολιτικών και οικονοµικών 

συµφερόντων διαµορφώνει ένα νέο σκηνικό όσον αφορά την άσκηση της 

διπλωµατίας (digital diplomacy). Μέσα από τη δηµιουργία και την αποτελεσµατική 

λειτουργία (συχνή ενηµέρωση των ιστοσελίδων και χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου) των επίσηµων κυβερνητικών ιστοσελίδων, µπορεί να επιτευχθεί η 

αποτελεσµατική προώθηση των συµφερόντων κάθε κράτους. Η πολιτική προπαγάνδα 

και οι πολιτικοί-διπλωµατικοί ελιγµοί στα πλαίσια άσκησης της εξωτερικής πολιτικής 

(διαβήµατα και ενηµέρωση), η προώθηση της οικονοµικής διπλωµατίας (Ελλάδα – 

Ολυµπιακοί Αγώνες 2004), η θρησκευτική (Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία), αλλά και 
                                                           
419 Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης, Πολιτικό Μάρκετινγκ, Λόµπι και ∆ιπλωµατία, σ. 25. 
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η πολιτισµική διπλωµατία έχουν πλέον νέους τρόπους για την προώθηση των στόχων 

τους και των επιδιώξεών τους σε παγκόσµιο επίπεδο µέσω του διαδικτύου.  

Όσον αφορά τις αλλαγές στο εσωτερικό των κρατών, η διακυβέρνηση ως 

µέρος της πολιτικής επιστήµης αποκτά πλέον ηλεκτρονική µορφή (e-governance) και 

η κυβέρνηση εµφανίζει ένα νέο ψηφιακό πρόσωπο (digital face of government) 

απέναντι στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Η χρήση των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων δίνει τη 

δυνατότητα εκπλήρωσης και ενός άλλου στόχου - όρου για την αποτελεσµατική 

λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης και του δηµόσιου τοµέα: αυτού της µείωσης της 

γραφειοκρατίας, η οποία αποτελεί φαινόµενο των κρατών δυτικού τύπου. 

Το φαινόµενο της γραφειοκρατίας έχει ως αποτέλεσµα τη χρονοβόρα 

διαδικασία συναλλαγής και διεκπεραίωσης των υποθέσεων µεταξύ κράτους και 

πολιτών - επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός κλίµατος δυσαρέσκειας 

και δυσπραγίας, την οικονοµική και διοικητική στασιµότητα, αλλά και τη 

δυσλειτουργία των δηµόσιων οργανισµών, τα οποία έχουν πολλές φορές όχι µόνο 

οικονοµικό αλλά και πολιτικό κόστος. 

Η καθυστέρηση έκδοσης πιστοποιητικών απαραίτητων για τη διεκπεραίωση 

οικονοµικών συναλλαγών ανάµεσα στους ίδιους τους πολίτες, αλλά και ανάµεσα 

στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το κράτος, µπορεί να επιφέρει σηµαντικές 

αρνητικές οικονοµικές συνέπειες. 

Ένας κρατικός µηχανισµός µε χρονοβόρες διαδικασίες αποτελεί εµπόδιο για 

την οικονοµική ανάπτυξη ενός κράτους. Η προσπάθεια µείωσης της γραφειοκρατίας, 

ιδιαίτερα στα κράτη καπιταλιστικού τύπου, µε σκοπό τη µείωση των οικονοµικών 

ατασθαλιών και την αύξηση του ελέγχου των συναλλαγών µεταξύ των οικονοµικών 

φορέων µέσα σε ένα κράτος, αποτελεί βασικό στόχο και σκοπό για κάθε κυβέρνηση. 

Παράλληλα όµως, η γραφειοκρατική διαδικασία που αφορά την ψήφιση νέων νόµων 

- νοµοσχεδίων για τη δηµιουργία ενός κλίµατος οικονοµικής ανάπτυξης, προόδου και 

ώθησης της οικονοµίας είναι χρονοβόρα. Αυτή η καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσµα 

να µην γίνονται επενδύσεις (νέες επιχειρήσεις), να επικρατεί κλίµα απαισιοδοξίας 

µεταξύ των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, αλλά και να µην δηµιουργούνται 

νέες θέσεις εργασίας. 
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Η χρήση των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων δίνει τη 

δυνατότητα στην εκάστοτε κυβέρνηση να µεταρρυθµίσει και να εκσυγχρονίσει τον 

τρόπο λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα. 

Η χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει ως κύριο σκοπό: 

1) Τη µείωση του κόστους λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα. 

2) Τη µείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και των πολιτών.  

3) Την αύξηση της παραγωγικότητας του δηµόσιου τοµέα και των υπηρεσιών. 

4) Την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και 

5) Την αύξηση της εµπιστοσύνης των πολιτών στον τρόπο λειτουργίας και την 

αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων υπηρεσιών σε κάθε χώρα. 

Η χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω της χρήσης των 

πληροφοριακών συστηµάτων που αποτελεί ένα µέρος της επανασύστασης της 

κυβέρνησης (reinventing government) µπορεί να επιφέρει σηµαντικά οικονοµικά 

πλεονεκτήµατα σε κάθε κυβέρνηση από τη µείωση της γραφειοκρατίας και των 

ελεγκτικών µηχανισµών του κράτους. 

5.6.2 Ηλεκτρονική δηµοκρατική διακυβέρνηση 
 

Η σύγχρονη κυβέρνηση µε τη χρήση των ΤΠΕ έχει ως σκοπό όχι µόνο την 

παροχή δηµόσιων υπηρεσιών µε το ελάχιστο δυνατό κόστος, αλλά και τη διατήρηση 

ενός αποτελεσµατικού συστήµατος διακυβέρνησης, ώστε να δηµιουργήσει και να 

συντηρήσει τις κατάλληλες συνθήκες οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η 

δηµιουργία ενός σταθερού πολιτικού κλίµατος, η σταθεροποίηση και η εγκαθίδρυση 

της δηµοκρατικής συνοχής µέσα σε ένα κράτος µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά 

στην ανάπτυξη του ίδιου του κράτους αλλά και των πολιτών, δηµιουργώντας σχέσεις 

διαφάνειας, εµπιστοσύνης και συνεργασίας. 

Κάθε κράτος προσπαθεί µέσα σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο και 

ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες 

προκειµένου να αναπτυχθεί οικονοµικά και πολιτικά χρησιµοποιώντας πλέον τις ΤΠΕ 

ως συντελεστή ισχύος και ανάπτυξης. Η δηµοκρατική συµµετοχή και η διεύρυνση 

της δηµοκρατικής διαδικασίας έχει ως κύριο σκοπό τη δηµιουργία ενός κλίµατος 

εµπιστοσύνης στις σχέσεις µεταξύ κράτους και πολιτών-ψηφοφόρων. Τα θεµελιώδη 

στοιχεία για την επίτευξη του απωτέρου στόχου είναι η ελεύθερη έκφραση των 
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πολιτών, η ανταλλαγή απόψεων και η εδραίωση ενός εποικοδοµητικού διαλόγου 

µεταξύ πολιτείας και πολιτών για τη σωστή λήψη αποφάσεων. Η χρήση των 

πληροφοριακών συστηµάτων για «περισσότερη και αποτελεσµατικότερη 

δηµοκρατία» αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τους πολίτες και την πολιτεία, 

επιδιώκοντας τη συλλογική λήψη αποφάσεων και τη µείωση του «δηµοκρατικού 

ελλείµµατος». 

Η ηλεκτρονική δηµοκρατία στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

προσφέρει στους πολίτες την on-line πρόσβαση στις κυβερνητικές πολιτικές 

πληροφορίες και πολιτικές αποφάσεις και παράλληλα τη δυνατότητα επικοινωνίας µε 

τους εκλεγµένους εκπροσώπους µέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Το σύστηµα της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, το οποίο επικρατεί σήµερα 

στο σύνολο των δυτικών και αναπτυγµένων οικονοµικά κρατών, έχει δείξει τα 

αδύνατα σηµεία του. Μέσα σε ένα κράτος στο οποίο υπάρχουν πολιτικά κόµµατα, 

οικονοµικές και πολιτικές ελίτ και διάφορες κοινωνικές οµάδες, υπάρχει µια συνεχής 

σύγκρουση συµφερόντων και συνεχής προσπάθεια ανάληψης της εξουσίας. Έτσι 

λοιπόν, πολλές φορές η κάθε κοινωνική ή και πολιτική οµάδα για ξεχωριστούς 

λόγους η κάθε µία προσπαθεί να επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις προς όφελός της, 

µε θεµιτά ή αθέµιτα µέσα, διαβρώνοντας έτσι τις δηµοκρατικές δοµές και τους 

θεσµούς. Η πολιτική απάθεια, η έντονη δυσπιστία για τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και τον τρόπο λειτουργίας των πολιτικών κοµµάτων, η αποχή από τις 

εκλογές και τα πολιτικά δρώµενα οφειλεται κατά µεγάλο ποσοστό στη δηµιουργία 

πελατειακών σχέσεων µεταξύ των οικονοµικών - κοινωνικών ελίτ και της πολιτικής 

εξουσίας (κυβέρνηση, κόµµατα). 

Οι παραδοσιακές σχέσεις στηρίζονταν στην πληροφόρηση των πολιτών για 

σηµαντικές ή µη αποφάσεις για τα πολιτικά και οικονοµικά δρώµενα µέσω των 

παραδοσιακών µέσων επικοινωνίας όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφηµερίδες 

και τα περιοδικά. Σε αυτή την περίπτωση, η µόνη δυνατότητα επηρεασµού, 

κατάθεσης ενστάσεων ή προτάσεων προς συζήτηση δεν ήταν εφικτή, µε αποτέλεσµα 

τις συνεχείς κινητοποιήσεις και απεργίες για τη διεκδίκηση αιτηµάτων. Η δικαιολογία 

των κινητοποιήσεων πήγαζε από το γεγονός ότι τα άµεσα ενδιαφερόµενα και 

εµπλεκόµενα µέλη ή δεν είχαν την σωστή πληροφόρηση ή δεν µπόρεσαν να 

καταθέσουν προτάσεις προς συζήτηση, οι οποίες θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν 

µερικά βασικά αιτήµατά τους. 
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Η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και του διαδικτύου, αποτελεί 

ένα βασικό εργαλείο για τη διεύρυνση της πολιτικής ενηµέρωσης και της πολιτικής 

συµµετοχής στα κοινά και τις πολιτικές-οικονοµικές εξελίξεις και δρώµενα.  

Με τη χρήση και την εφαρµογή της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, οι πολίτες 

µπορούν πλέον να ενηµερωθούν µέσα από τις επίσηµες κυβερνητικές ιστοσελίδες για 

τις προθέσεις και τις αποφάσεις της νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. 

Παράλληλα µπορούν να συµµετέχουν σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για να 

εκφράσουν την άποψή τους για επίµαχα θέµατα, αλλά και να επικοινωνήσουν µεταξύ 

τους, αναπτύσσοντας δηµόσιο ηλεκτρονικό διάλογο. 

Βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την επιτυχηµένη εφαρµογή της 

ηλεκτρονικής δηµοκρατίας είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων 

(επίσηµα ή ανεπίσηµα δηµοψηφίσµατα για την καταγραφή της κοινής γνώµης), 

καθώς και η ύπαρξη του ψηφιακού χάσµατος. 

Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων είναι βασικό και απαραίτητο 

στοιχείο για την ταυτοποίηση, τον έλεγχο και την εξακρίβωση των προσωπικών 

στοιχείων. Η εξακρίβωση αυτή έχει ως κύριο σκοπό να µην υποκλαπούν ευαίσθητα 

προσωπικά δεδοµένα ή να µην αλλοιωθούν αποτελέσµατα σε περίπτωση επίσηµων 

ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για την εκλογή εκπροσώπων (βουλευτών). 

Το ψηφιακό χάσµα αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την 

πρόσβαση και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, δηµιουργώντας έτσι ένα 

περιβάλλον ηλεκτρονικής πολιτικής περιθωριοποίησης. Οι πολίτες-ψηφοφόροι δεν 

µπορούν να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες (επίσηµες ή ανεπίσηµες) 

και στην ηλεκτρονική πληροφόρηση για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 

5.6.3 Ηλεκτρονικοί κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στην Ελλάδα 
 

Με τον όρο άµεση δηµοκρατία εννοούµε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 

εθνικό επίπεδο από τους ίδιους τους πολίτες µέσω δηµοψηφισµάτων για 

συγκεκριµένα εθνικά, κοινωνικά, πολιτικά ζητήµατα. Ο συγκεκριµένος τρόπος λήψης 

αποφάσεων δεν είναι άµεσα εφαρµόσιµος σήµερα και δεν συναντάται συχνά λόγω 

της χρονοβόρας και δύσκολης διαδικασίας καταµέτρησης των ψήφων, ειδικά σε 

πολυάριθµα κράτη. 
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Αντίθετα, σήµερα στις δυτικού τύπου (φιλελεύθερες) δηµοκρατίες συναντάµε 

το σύστηµα της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας που στηρίζεται στην εκλογή 

πολιτικών εκπροσώπων (βουλευτές), έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν σε όλα τα 

εκτελεστικά, πολιτικά και νοµοθετικά σώµατα ενός κράτους τους πολίτες, µε πιο 

εύκολες και γρήγορες εκλογικές διαδικασίες. 

Το ψηφιακό χάσµα ως βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την 

αποτελεσµατική εδραίωση της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας δεν υπάρχει µόνο ανάµεσα 

στους πολίτες ενός κράτους, αλλά και ανάµεσα στους ίδιους στους εκλεγµένους 

κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το οποίο σήµερα 

αποτελεί µέσο για την αποτελεσµατική εδραίωση πολιτικής επικοινωνίας µε στόχο τη 

µείωση του δηµοκρατικού ελλείµµατος, φαίνεται ότι δεν αξιοποιείται πλήρως από το 

σύνολο των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. 

Ειδικότερα, στην Ελλάδα µόνο το 75% των Ελλήνων κοινοβουλευτικών 

εκπροσώπων έχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ παραµένει άγνωστη η 

συχνότητα χρήσης του ως µέσου επικοινωνίας από τους βουλευτές. Αντίθετα, στο 

σύνολό τους οι Έλληνες ευρωβουλευτές έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου.  

5.6.4 Από την οικονοµική παγκοσµιοποίηση στην 
παγκοσµιοποίηση της πολιτικής 

 
Ελέγχοντας τη βασική και την επικουρική υπόθεση εργασίας στην παρούσα 

διατριβή καταλήξαµε σε ένα τελικό θεωρητικό περιγραφικό µοντέλο-πλαίσιο. 

Αναλυτικότερα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι διεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί και 

το διεθνές οικονοµικό σύστηµα, το οποίο µετά το τέλος του ψυχρού πολέµου 

χαρακτηρίζεται από την φιλελευθέρου τύπου οικονοµία, αποτελούν τις βασικές 

κινητήριες δυνάµεις της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. 

Η παράλληλη χρήση των νέων τεχνολογιών στις διεθνείς οικονοµικές 

συναλλαγές έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την ψηφιοποίηση του παγκόσµιου 

(χρηµατιστηριακού) κεφαλαίου και τη µείωση του κόστους επικοινωνίας. Η 

δηµιουργία των παγκόσµιων ηλεκτρονικών υπέρ-αγορών και η ψηφιακή µεταφορά 

κεφαλαίων δηµιουργεί µια τεχνητή ανάγκη στα κράτη για ενσωµάτωση των νέων 

τεχνολογιών ως βασικού δοµικού συστατικού, προκειµένου να λάβουν µέρος στη 
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διαδικασία της παγκοσµιοποίησης µε σκοπό την οικονοµική ανάπτυξη και να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διεθνούς οικονοµικού ανταγωνισµού. 

Η µεταφορά των νέων τεχνολογιών και η ενσωµάτωσή τους από τα κράτη 

γίνεται µέσω των πολυεθνικών επιχειρήσεων (µεταφορά τεχνογνωσίας και 

τεχνολογίας) και από τους διεθνείς οργανισµούς (ICT Τask Forces). 

Η ενσωµάτωση και η χρήση των ΤΠΕ από τα κράτη έχουν ως κύριο σκοπό: 

1. Τη µείωση του κόστους επικοινωνίας µε άλλους δρώντες του διεθνούς  

συστήµατος (κράτη, διεθνείς οργανισµοί). 

2. Την άµεση ανταπόκριση (σε πραγµατικό χρόνο) στις διεθνείς οικονοµικές 

εξελίξεις και στις µεταβολές του διεθνούς οικονοµικούς σκηνικού. 

3. Την εισαγωγή ξένων κεφαλαίων σε ηλεκτρονική µορφή (χρηµατιστήριο). 

4. Την πρόσβαση στα οιαδήποτε πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη 

διαδικασία της παγκοσµιοποίησης. 

Η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών από τα κράτη ως συντελεστή ισχύος 

και οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά και ως συνδετικού κρίκου µε τη διαδικασία της 

οικονοµικής παγκοσµιοποίησης, έχει ως αποτέλεσµα την ενσωµάτωση και τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών στις πολιτικές διαδικασίες και τη διακυβέρνηση του κράτους. 

Ειδικότερα στην πολιτική, οι έννοιες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της 

ηλεκτρονικής δηµοκρατίας αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές που έχει επιφέρει η χρήση 

των νέων τεχνολογιών στον τρόπο διακυβέρνησης. Το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο χρησιµοποιούνται πλέον από τις κυβερνήσεις ως µέσα διεύρυνσης της 

δηµοκρατικής συµµετοχής και ενδυνάµωσης των δηµοκρατικών διαδικασιών και 

θεσµών. 

Η χρήση των ΤΠΕ στις δηµοκρατικές διαδικασίες ψηφιοποιεί τα βασικά 

δηµοκρατικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων δηµοκρατιών (ηλεκτρονική 

δηµοκρατία). 

Τα χαρακτηριστικά της ψηφιοποίησης των δηµοκρατικών διαδικασιών ενός κράτους 

είναι τα εξής: 

1. Οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. 

2. Η πολιτική ενηµέρωση µέσω των επίσηµων κυβερνητικών ιστοσελίδων και 

των ηλεκτρονικών ΜΜΕ.  
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3. Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ως µέσου αµφίδροµης επικοινωνίας 

µεταξύ των πολιτών (ηλεκτρονικά φόρουµ συζητήσεων) µε τους εκλεγµένους 

εκπροσώπους (ηλεκτρονικοί κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι). 

Η ψηφιοποίηση αυτή των δηµοκρατικών και κατ' επέκταση των πολιτικών 

διαδικασιών, έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την παγκοσµιοποίηση του τρόπου 

διακυβέρνησης και της πολιτικής των κρατών. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω του 

διαδικτύου αφού οι δρώντες του διεθνούς συστήµατος (άλλα κράτη, διεθνείς 

οργανισµοί, διεθνείς οργανώσεις πολιτών, µη κυβερνητικοί οργανισµοί) µπορούν 

πλέον να αποκτήσουν αµφίδροµη επικοινωνία µε ηλεκτρονική µορφή και να 

ενηµερώνονται για τις πολιτικές εξελίξεις και τις δηµοκρατικές διαδικασίες στο 

εσωτερικό των κρατών.  
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Σχήµα 8: Από την οικονοµική παγκοσµιοποίηση στην  

παγκοσµιοποίηση της πολιτικής µέσω της χρήσης των ΤΠΕ 
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5.6.5 Επιπτώσεις στην πραγµατικότητα: Η παγκοσµιοποίηση της 
αρχαίας Αθηναϊκής αγοράς και οι ψηφιακοί µέτοικοι 

 
Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται στη σηµασία χρήσης των νέων 

τεχνολογιών ως βασικό στοιχείο για την επέκταση και διεύρυνση της διαδικασίας της 

παγκοσµιοποίησης. Παράλληλα, οι επίσηµες τοποθετήσεις και οι διακηρύξεις των 

διεθνών οργανισµών (ΟΗΕ, Παγκόσµια Τράπεζα) αναφέρονται στη σηµασία της 

χρήσης των ΤΠΕ ως µια δυναµική κατά της φτώχειας και ως ένα σηµαντικό εργαλείο 

για την οικονοµική ανάπτυξη των κρατών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνουν στην 

ενσωµάτωση των ΤΠΕ από κράτη που βρίσκονται τόσο σε διαδικασία µετάβασης 

(ανατολική Ευρώπη) όσο και για τα αναπτυσσόµενα κράτη σε συγκεκριµένες 

γεωγραφικές περιφέρειες (Αφρική, Λατινική Αµερική, ασιατικά κράτη). 

Η διεθνής βιβλιογραφία τονίζει τη δυναµικότητα των ΤΠΕ ως σηµαντικό 

εργαλείο που θα µειώσει το κόστος λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών και θα 

πατάξει την αχαλίνωτη γραφειοκρατία, θα συµβάλει στη διεύρυνση των 

δηµοκρατικών διαδικασιών και στη δηµιουργία ενός κλίµατος διαφάνειας και 

συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων, πολιτών και κυβέρνησης. 

Κύριος ανασταλτικός παράγοντας όµως όλων των πλεονεκτηµάτων από τη 

χρήση και την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών σε όλους τους προαναφερθέντες 

τοµείς – στόχους για την επίτευξη των τελικών σκοπών, αποτελεί η ανισότητα 

πρόσβασης.  

Αρκετά κράτη χαρακτηρίζονται από την αδυναµία ενσωµάτωσης των 

πληροφοριακών συστηµάτων στο εσωτερικό τους, λόγω κοινωνικών, πολιτικών και 

οικονοµικών συνθηκών. Αυτό έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την ανισότητα πρόσβασης 

στις υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, στη νέα ή ψηφιακή οικονοµία και 

στη διαδικασία της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. 

Αν και ο όρος της παγκοσµιοποίησης αναφέρεται σε διαδικασίες 

(οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές) σε παγκόσµιο επίπεδο, τελικά δεν 

έχει και τόσο άµεση εφαρµογή, ενώ ο όρος φαίνεται να είναι αδόκιµος, λόγω της µη 

συµµετοχής των κρατών στο σύνολό τους σε αυτήν τη διαδικασία εξαιτίας του 

ψηφιακού χάσµατος, αφού η χρήση των ΤΠΕ αποτελεί δοµικό στοιχείο για την 

πρόσβαση στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης. 
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Ο Paul Hirst τονίζει αναλυτικά τις ανισότητες που διαφαίνονται στις 

διαδικασίες και τη συµµετοχή των κρατών στην παγκόσµια οικονοµία: «Η διεθνής 

οικονοµία µε κανένα γενικώς αποδεκτό τρόπο δεν µπορεί να νοηθεί ως παγκόσµια. 

Κυριαρχείται, µάλλον, από τις συναλλαγές των πλούσιων χωρών του ΟΟΣΑ. Οι ροές 

του διεθνούς εµπορίου και των επενδύσεων επικεντρώνουν σε µεγάλο βαθµό στα τρία 

µεγάλα εµπορικά µπλοκ: της Ε.Ε., της Ιαπωνίας και της NAFTA (North America Free 

Treatment Agreement). Αυτή η κατάσταση είναι απίθανο να αλλάξει». 420 

Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και ο Robert Gilpin: «Βεβαίως στην πορεία 

του 20ού αιώνα όντως σηµειώθηκε µεγάλη αύξηση στην ταχύτητα και στο απόλυτο 

µέγεθος των χρηµατοοικονοµικών ροών που διασχίζουν τα εθνικά σύνορα. Εντούτοις, 

ο οικονοµικός αντίκτυπος της παγκοσµιοποίησης έχει µείνει σε µεγάλο βαθµό 

περιορισµένος στην Τριάδα (τις Ηνωµένες Πολιτείες, τη δυτική Ευρώπη και την 

Ιαπωνία) και στις αναδυόµενες αγορές της ανατολικής Ασίας». 421  

Ο παγκόσµιος καπιταλισµός και η φιλελευθεροποίηση της διεθνούς 

οικονοµίας, προωθούνται µε την ιδέα και τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης. Σε 

ένα κόσµο που πρόσφατα µόλις (1990) κινήθηκε στο σύνολό του προς το 

καπιταλιστικό µοντέλο της οικονοµίας και της ελεύθερης αγοράς, η παράλληλη 

προσπάθεια για αποτελεσµατική λειτουργία της δηµοκρατίας συνεχίζει να παραµένει 

ένα δύσκολος στόχος για τα αναπτυσσόµενα κράτη αλλά και για τα αναπτυγµένα 

κράτη της ∆ύσης. 

Οι έννοιες της δηµοκρατίας και της ελεύθερης αγοράς, σύµφωνα µε τον Lester 

Thurow, είναι δύο έννοιες τόσο σηµαντικές αλλά τόσο αντίθετες σήµερα: «Η 

δηµοκρατία και ο καπιταλισµός αντιπροσωπεύουν πολύ διαφορετικές πεποιθήσεις για 

την κατανοµή εξουσίας. Η δηµοκρατία πιστεύει στην εντελώς ίση κατανοµή πολιτικής 

εξουσίας – κάθε άνθρωπος και µια ψήφος, ενώ ο καπιταλισµός πιστεύει ότι είναι 

καθήκον των οικονοµικά ικανών να βγάλουν εκτός παιχνιδιού τον ανίκανο και να τον 

οδηγήσουν στην οικονοµική εξαφάνιση». 422  

 

                                                           
420 Hirst Paul, Η ∆ιεθνής Οικονοµία δεν είναι Παγκόσµια, σσ. 89-96. 
421 Gilpin Robert, Η Πρόκληση του Παγκόσµιου Καπιταλισµού, Η παγκόσµια Οικονοµία τον 21ο Αιώνα, 
σ. 354. 
422 Thurow Lester, Το Μέλλον του Καπιταλισµού, σ. 354. 
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Το παράδοξο της διαµάχης µεταξύ δηµοκρατίας και ίσων δικαιωµάτων των 

ατόµων, καθώς και µεταξύ ελεύθερης αγοράς και ανισοκατανοµής, εντοπίζεται στο 

γεγονός ότι τα κράτη όπως οι ΗΠΑ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελούν 

τους πρωτεργάτες στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης αποκαλούνται, και βάσει 

διαδικασιών και θεσµών είναι δηµοκρατικά κράτη. Το µόνο δηµόσιο αγαθό το οποίο 

διαµοιράζεται ισοµερώς είναι η ψήφος ανάµεσα στους πολίτες και αυτό ίσως να 

αποτελεί πολυτέλεια για κάποιες ακόµα µειονότητες στο εσωτερικό των ΗΠΑ. 

Μέσα σε ένα «διεθνές» οικονοµικό πεδίο οι ανισότητες όχι µόνο συνεχίζουν 

να υπάρχουν αλλά και να διευρύνονται τόσο ανάµεσα στα κράτη όσο και στους 

πολίτες των κρατών. Το κοινό χαρακτηριστικό της σηµερινής παγκόσµιας οικονοµίας 

και της δηµοκρατίας είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών και η ανισότητα 

πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας αλλά και στις υπηρεσίες της.  

Η χρήση του διαδικτύου τόσο για επιχειρηµατικούς και εµπορικούς σκοπούς 

αλλά και ως µέσου για τη διεύρυνση και ενδυνάµωση των δηµοκρατικών διαδικασιών 

και θεσµών, µε κύριο σκοπό τη δηµιουργία ενός κλίµατος οικονοµικής, κοινωνικής 

και πολιτικής ανάπτυξης και συνεργασίας, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά για τις 

µεταβιοµηχανικές κοινωνίες ή Κοινωνίες της Γνώσης. 

Ανισότητες πρόσβασης σήµερα υπάρχουν τόσο µεταξύ των κρατών στη 

διαδικασία της παγκοσµιοποίησης, αλλά και µεταξύ πολιτών όσον αφορά τις 

ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και την ηλεκτρονική πολιτική ενηµέρωση. 

Η αδυναµία πρόσβασης τόσο από πλευράς των κρατών στην ηλεκτρονική 

οικονοµική παγκοσµιοποίηση όσο και των πολιτών στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής 

δηµοκρατίας, µας ωθεί στην υιοθέτηση ενός διεθνοποιηµένου µοντέλου της αρχαίας 

αθηναϊκής αγοράς µε ψηφιακή µορφή. 

Η ύπαρξη του ψηφιακού χάσµατος λόγω της µη χρήσης των νέων 

τεχνολογιών από τα κράτη και τους πολίτες, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας 

τεχνολογικής άρχουσας τάξης και τη διάσπαση των κρατών-πολιτών σε δύο βασικές 

κατηγορίες στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας: αυτή της ηλεκτρονικής 

αριστοκρατίας που έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και των ηλεκτρονικών µετοίκων. 

Όπως υποστηρίζει και ο Νόαµ Τσόµσκι, «τώρα υπάρχουν δύο λειτουργίες σε 

µία δηµοκρατία, η ειδικευµένη τάξη, οι υπεύθυνοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει 

την εκτελεστική λειτουργία, που σηµαίνει ότι αυτοί σκέφτονται, σχεδιάζουν και 

καταλαβαίνουν τα κοινά συµφέροντα. Μετά είναι και το ζαλισµένο κοπάδι, το οποίο 
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έχει και αυτό µια λειτουργία στη δηµοκρατία. Η λειτουργία του σε µια δηµοκρατία είναι 

να αποτελεί τους θεατές και όχι τους συµµετέχοντες στη δράση». 423 

Σε µια ηλεκτρονική δηµοκρατία οι θεατές είναι φυσιολογικό να παραµείνουν 

αυτοί οι πολίτες και τα κράτη που χαρακτηρίζονται από µικρό βαθµό πρόσβασης 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας, ενδυναµώνοντας έτσι το µοντέλο της αρχαίας 

αθηναϊκής αγοράς µε ηλεκτρονική µορφή και την ανάδυση των ηλεκτρονικών 

µετοίκων.  

Το συγκεκριµένο µοντέλο θεωρούµε ότι είναι παγκόσµιο, διότι ούτε όλα τα 

κράτη έχουν ολοκληρωµένη πρόσβαση, αλλά ούτε και οι πολίτες (ακόµα και των 

αναπτυγµένων κρατών) έχουν στο σύνολό τους πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Είναι κατανοητό ότι στα κράτη τα οποία δεν έχουν εσωτερικεύσει και δεν 

χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής στις δηµοκρατικές τους 

διαδικασίες, οι εσωτερικές τους πολιτικές διαδικασίες δεν ψηφιοποιούνται και δεν 

υπάρχει πολιτική παγκοσµιοποίηση (ηλεκτρονική πολιτική παγκοσµιοποίηση). 

Οι σηµερινές χαρακτηριστικές οµοιότητες µεταξύ της οικονοµικής 

παγκοσµιοποίησης της σύγχρονης δηµοκρατίας και της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας 

όσον αφορά την ανισότητα πρόσβασης µπορούν εύκολα να κατανοηθούν από τον 

ακόλουθο πίνακα: 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ  

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ 

 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΜΕΤΟΙΚΟΙ 

 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

(∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ) 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Πίνακας 12: Ανισότητες πρόσβασης κρατών και πολιτών 

                                                           
423 Chomsky Noam, Ramsey Clark, Edward W. Said, Νέα τάξη - Μυστικά και Ψέµατα, σελ 19. 
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5.7 Προτάσεις πολιτικής 
 

Το ψηφιακό χάσµα αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την 

εδραίωση και την επιτυχηµένη εφαρµογή της ηλεκτρονικής δηµοκρατικής 

διακυβέρνησης, αλλά και βασικό ανασταλτικό παράγοντα για τα πλεονεκτήµατα που 

απορρέουν από τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης. 

Τα κράτη προκειµένου να επιτύχουν µια αποτελεσµατική διεύρυνση των 

δηµοκρατικών διαδικασιών και αποτελεσµατική εκµετάλλευση των υπηρεσιών από 

την Κοινωνία της Πληροφορίας, πρέπει να επικεντρωθούν στους εξής στόχους: 

 Στην αύξηση των κονδυλίων για την εκµάθηση χρήσης των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών όχι µόνο στους νέους αλλά 

και στα µεγαλύτερα σε ηλικία άτοµα (δια βίου εκπαίδευση). 

 Στην αύξηση των κονδυλίων για την εισαγωγή των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στα σχολεία και στις δηµόσιες υπηρεσίες, αλλά και στην 

αναβάθµιση (hardware-software) των υπαρχόντων πληροφορικών 

συστηµάτων. 

 Στη µείωση του κόστους πρόσβασης στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες της ΚτΠ και στις ασθενέστερες 

οικονοµικες τάξεις. 

 Στην αύξηση των προγραµµάτων εκµάθησης και ενηµέρωσης από την 

εκάστοτε κυβέρνηση για τις δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική 

δηµοκρατία. 

 Στην αύξηση των επενδύσεων κάθε κράτους για την καλύτερη 

τεχνολογική-επικοινωνιακή υποδοµή (οπτικές ίνες, ADSL) που µπορεί να 

προσφέρει γρήγορη και αποτελεσµατική πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Όσον αφορά την επιτυχηµένη λειτουργία της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας και 

τη χρήση του διαδικτύου ως µέσου πολιτικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας, µε 

απώτερο σκοπό την αύξηση της συµµετοχής των πολιτών στα κοινά, προτείνουµε: 

 Τη δηµιουργία ειδικής κυβερνητικής ιστοσελίδας που να είναι 

αποκλειστικά και µόνο για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, µε κύριο σκοπό τη 

µέτρηση της κοινής γνώµης. Τα αποτελέσµατα θα εξετάζονται από 

ειδικούς στατιστικολόγους και αναλυτές οι οποίοι µπορούν να εξάγουν 

χρήσιµα επιστηµονικά συµπεράσµατα από την ανάλυση των στοιχείων. 
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 Η κυβερνητική ιστοσελίδα να είναι διαθέσιµη στους πολίτες όχι µόνο από 

το σπίτι ή τον εργασιακό τους χώρο, αλλά και από ειδικούς χώρους, όπως 

τα κυβερνητικά κιόσκια. Τα κιόσκια θα είναι σε συνεχή σύνδεση για την 

καταγραφή των αποτελεσµάτων και πρέπει να είναι στελεχωµένα µε 

άτοµα τα οποία µπορούν να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους στα άτοµα 

και τις ειδικές οµάδες που δεν γνωρίζουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

 ∆ηµιουργία ειδικού δικτύου για  ψηφοφορίες όχι µόνο από Η/Υ αλλά και 

µέσω της χρήσης των ψηφιακών µέσων και των νέων τεχνολογιών, όπως 

τα κινητά τρίτης γενιάς και τις τηλεοράσεις αµφίδροµης επικοινωνίας. 

 Κυβερνητική διαφηµιστική καµπάνια για την ύπαρξη και τη λειτουργία 

των επίσηµων κυβερνητικών ιστοσελίδων και των υπηρεσιών που 

προσφέρουν από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης όπως, εφηµερίδες, 

ραδιόφωνο και τηλεόραση. 

 ∆ηµιουργία και πληροφόρηση του κοινού για επίσηµο κυβερνητικό 

ιστοχώρο, όπου οι πολίτες θα µπορούν να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή 

τους και να επικοινωνήσουν µε άλλα άτοµα µε στόχο τον εποικοδοµητικό 

ηλεκτρονικό πολιτικό διάλογο (e-public dialogue).  

 Την πληροφόρηση των πολιτών-ψηφοφόρων για τη δυνατότητα χρήσης 

του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ως µέσου για την πολιτική επικοινωνία 

µε τους εκλεγµένους εκπροσώπους τους. 

 Την υποχρεωτική κατοχή και χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από 

όλους τους εκλεγµένους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. 

 Ηλεκτρονική διασύνδεση των εκλεγµένων εκπροσώπων σε διεθνές 

επίπεδο (global e-parliament)424, προκειµένου να αντιµετωπιστούν 

αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που απορρέουν από διεθνείς κρίσεις και 

καταστάσεις (τροµοκρατία, φυσικές καταστροφές). 

 

                                                           
424 Global e-Parliament, http://www.e-parl.net:7001/eparliament/welcome.do (2/1/06).  
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5.8 Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 
 

Αν και µέχρι σήµερα η προσπάθεια ποσοτικής καταµέτρησης του βαθµού 

δηµοκρατίας θεωρείται δύσκολη, θα µπορούσε να προταθεί ένας ποσοτικός βαθµός 

µέτρησης της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας. 

Η χρησιµοποίηση δεικτών (information society indicators), όσον αφορά την 

εφαρµογή και τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής στις σύγχρονες 

δηµοκρατικές διαδικασίες, θα µπορούσε να µας οδηγήσει στη δηµιουργία ενός δείκτη 

ηλεκτρονικής δηµοκρατικής συµµετοχής. 

Ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να 

καταµετρηθεί ποσοτικά η συµµετοχή των πολιτών στις σύγχρονες δηµοκρατικές 

διαδικασίες µέσω της χρήσης των ΤΠΕ. 

Η δηµοκρατία µπορεί να επιτευχθεί µόνο ως επιστέγασµα άλλων κοινωνικών 

και οικονοµικών επιτευγµάτων, δηλαδή µόνο όταν υπάρχει ένα ικανοποιητικό 

οικονοµικό επίπεδο ανάπτυξης. 425 

Έτσι η πιθανή ποσοτική ανάλυση του βαθµού ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, θα 

µπορεί να θεωρηθεί ως χρήσιµο βοήθηµα προκειµένου να ελεγχθεί η υπόθεση 

εργασίας: «η µεγαλύτερη συµµετοχή των πολιτών στην ηλεκτρονική δηµοκρατία, 

οδηγεί στην ανάπτυξη της οικονοµίας ενός κράτους» ή και το αντίθετο, εάν δηλαδή 

«η οικονοµική ανάπτυξη οδηγεί στην αύξηση συµµετοχής στις ηλεκτρονικές 

δηµοκρατικές διαδικασίες».  

Παράλληλα, η αδυναµία αποτελεσµατικής µέτρησης της παγκοσµιοποίησης 

δεν µας επιτρέπει να συνδέσουµε ποσοτικά το βαθµό πρόσβασης κάθε κράτους στη 

διαδικασία της παγκοσµιοποίησης και της αύξησης ή µη της συµµετοχής στις 

ηλεκτρονικές δηµοκρατικές διαδικασίες. 

Πιθανή µελλοντική µέτρηση όσον αφορά το βαθµό συµµετοχής του κράτους 

στην παγκοσµιοποίηση θα µπορούσε να αποτελέσει το έναυσµα για άµεση ποσοτική 

σύγκριση της συµµετοχής των κρατών στην οικονοµική παγκοσµιοποίηση και του 

βαθµού ψηφιοποίησης των πολιτικών και δηµοκρατικών διαδικασιών (η ευρύτερη 

συµµετοχή των κρατών στην παγκοσµιοποίηση, οδηγεί στην αύξηση της 

ηλεκτρονικής δηµοκρατίας). 

                                                           
425 Kaplan D. Robert, Η Επερχόµενη Αναρχία, σ. 105. 
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Τέλος, µελλοντικό θέµα για έρευνα είναι η µελέτη του κόστους µιας 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας (µε οθόνες 

αφής στα εκλογικά κέντρα ή µε απευθείας ψηφοφορία από το σπίτι), σε σχέση µε το 

κόστος των σηµερινών συµβατικών ψηφοφοριών. 
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Rank Order - Internet users  

 

Home  Reference Maps  Appendixes  Download Datafile  

 

 

 
Countries for which no information is available are not included in this list.  

Rank Country Internet users  Date of 
Information 

1 World  604,111,719  NA 

2 European Union  206,032,067  September 2004 

3 United States  159,000,000  2002 

4 China  94,000,000  2004 

5 Japan  57,200,000  2002 

6 Germany  39,000,000  2003 

7 Korea, South  29,220,000  2003 

8 United Kingdom  25,000,000  2002 

9 France  21,900,000  2003 

10 Italy  18,500,000  2003 

11 India  18,481,000  2003 

12 Canada  16,110,000  2002 

13 Brazil  14,300,000  2002 

14 Taiwan  13,800,000  2005 

15 Mexico  10,033,000  2002 

16 Spain  9,789,000  2003 

17 Australia  9,472,000  2002 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2153rank.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/refmaps.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/appendix/appendix-a.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2153rank.txt
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/xx.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ee.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/us.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ch.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ja.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gm.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ks.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/uk.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/fr.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/it.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/in.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ca.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/br.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tw.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mx.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sp.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/as.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/pl.html


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  279 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

19 Malaysia  8,692,100  2003 

20 Netherlands  8,500,000  2003 

21 Indonesia  8,000,000  2002 

22 Thailand  6,971,500  2003 

23 Russia  6,000,000  2002 

24 Turkey  5,500,000  2003 

25 Sweden  5,125,000  2002 

26 Iran  4,300,000  2003 

27 Egypt  4,200,000  2005 

28 Argentina  4,100,000  2002 

29 Romania  4,000,000  2003 

30 Ukraine  3,800,000  2003 

31 Austria  3,730,000  2003 

32 Portugal  3,600,000  2002 

33 Chile  3,575,000  2002 

34 Philippines  3,500,000  2002 

35 Vietnam  3,500,000  2003 

36 Belgium  3,400,000  2002 

37 Hong Kong  3,212,800  2003 

38 South Africa  3,100,000  2002 

39 Peru  2,850,000  2003 

40 Denmark  2,756,000  2002 

41 Colombia  2,732,200  2003 

42 Czech Republic  2,700,000  2003 

43 Finland  2,650,000  2002 

44 Switzerland  2,556,000  2002 

45 Singapore  2,310,000  2002 

46 Norway  2,288,000  2002 

47 New Zealand  2,110,000  2003 

48 Israel  2,000,000  2002 

49 Greece  1,718,400  2003 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/my.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/nl.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/id.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/th.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/rs.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tu.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sw.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ir.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/eg.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ar.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ro.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/up.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/au.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/po.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ci.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/rp.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/vm.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/be.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/hk.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sf.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/pe.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/da.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/co.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ez.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/fi.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sz.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sn.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/no.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/nz.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/is.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gr.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/hu.html


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  280 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

51 Pakistan  1,500,000  2002 

52 Saudi Arabia  1,500,000  2003 

53 Belarus  1,391,900  2003 

54 Slovakia  1,375,800  2003 

55 Venezuela  1,274,400  2002 

56 Ireland  1,260,000  2003 

57 United Arab Emirates  1,110,200  2003 

58 Croatia  1,014,000  2003 

59 Latvia  936,000  2003 

60 Serbia and Montenegro  847,000  2003 

61 Costa Rica  800,000  2002 

62 Morocco  800,000  2003 

63 Nigeria  750,000  2003 

64 Slovenia  750,000  2002 

65 Lithuania  695,700  2003 

66 Bulgaria  630,000  2002 

67 Tunisia  630,000  2003 

68 Jamaica  600,000  2002 

69 Puerto Rico  600,000  2002 

70 Ecuador  569,700  2003 

71 Kuwait  567,000  2003 

72 El Salvador  550,000  2003 

73 Algeria  500,000  2002 

74 Dominican Republic  500,000  2003 

75 Zimbabwe  500,000  2002 

76 Uzbekistan  492,000  2003 

77 Jordan  457,000  2003 

78 Estonia  444,000  2002 

79 Guatemala  400,000  2002 

80 Uruguay  400,000  2002 

81 Lebanon  400,000  2002 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/pk.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sa.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bo.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/lo.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ve.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ei.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ae.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/hr.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/lg.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/yi.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cs.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mo.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ni.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/si.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/lh.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bu.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ts.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/jm.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/rq.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ec.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ku.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/es.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ag.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/dr.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/zi.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/uz.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/jo.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/en.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gt.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/uy.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/le.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ke.html
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83 Azerbaijan  300,000  2002 

84 Sudan  300,000  2003 

85 Bolivia  270,000  2002 

86 Kazakhstan  250,000  2002 

87 Tanzania  250,000  2003 

88 Bangladesh  243,000  2003 

89 Senegal  225,000  2003 

90 Mongolia  220,000  2004 

91 Syria  220,000  2002 

92 Cyprus  210,000  2002 

93 Togo  210,000  2003 

94 Sri Lanka  200,000  2002 

95 Bahrain  195,700  2003 

96 Iceland  195,000  2003 

97 Oman  180,000  2002 

98 Ghana  170,000  2002 

99 Honduras  168,600  2002 

100 Luxembourg  165,000  2002 

101 Libya  160,000  2003 

102 Kyrgyzstan  152,000  2002 

103 Georgia  150,500  2003 

104 Armenia  150,000  2003 

105 Reunion  150,000  2002 

106 Moldova  150,000  2002 

107 Mauritius  150,000  2003 

108 West Bank  145,000  2003 

109 Trinidad and Tobago  138,000  2002 

110 Qatar  126,000  2003 

111 Guyana  125,000  2002 

112 Uganda  125,000  2003 

113 Cuba  120,000  2004 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/aj.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/su.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bl.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/kz.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tz.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bg.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sg.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mg.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sy.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cy.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/to.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ce.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ic.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mu.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gh.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ho.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/lu.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ly.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/kg.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gg.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/am.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/re.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/md.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mp.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/we.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/td.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/qa.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gy.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ug.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cu.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mt.html
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115 Panama  120,000  2002 

116 Paraguay  120,000  2003 

117 Macau  120,000  2003 

118 Barbados  100,000  2003 

119 Yemen  100,000  2002 

120 Macedonia  100,000  2002 

121 Bosnia and Herzegovina  100,000  2002 

122 Cote d'Ivoire  90,000  2002 

123 Nicaragua  90,000  2002 

124 Somalia  89,000  2002 

125 Bahamas, The  84,000  2003 

126 Haiti  80,000  2002 

127 Nepal  80,000  2002 

128 Ethiopia  75,000  2003 

129 Papua New Guinea  75,000  2002 

130 Madagascar  70,500  2003 

131 Benin  70,000  2003 

132 Zambia  68,200  2003 

133 Namibia  65,000  2003 

134 Botswana  60,000  2002 

135 Cameroon  60,000  NA 

136 New Caledonia  60,000  2003 

137 Gaza Strip  60,000  NA 

138 Fiji  55,000  2003 

139 Congo, Democratic Republic of the  50,000  2002 

140 Mozambique  50,000  2002 

141 Guam  50,000  2002 

142 Burkina Faso  48,000  2003 

143 Angola  41,000  2002 

144 Guinea  40,000  2003 

145 Martinique  40,000  2002 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/pm.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/pa.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mc.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bb.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ym.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mk.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bk.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/iv.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/nu.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/so.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bf.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ha.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/np.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/et.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/pp.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ma.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bn.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/za.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/wa.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bc.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cm.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/nc.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gz.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/fj.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cg.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mz.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gq.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/uv.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ao.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gv.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mb.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mi.html


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  283 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

147 Brunei  35,000  2002 

148 French Polynesia  35,000  2002 

149 Gabon  35,000  2003 

150 Bermuda  34,500  2003 

151 Albania  30,000  2003 

152 Belize  30,000  2002 

153 Virgin Islands  30,000  2002 

154 Cambodia  30,000  2002 

155 Burma  28,000  2003 

156 Swaziland  27,000  2003 

157 Faroe Islands  25,000  2002 

158 Iraq  25,000  2002 

159 Mali  25,000  2002 

160 Rwanda  25,000  2002 

161 Gambia, The  25,000  2002 

162 Andorra  24,500  2001 

163 Aruba  24,000  2002 

164 Lesotho  21,000  2002 

165 Cape Verde  20,400  2003 

166 Greenland  20,000  2002 

167 Guadeloupe  20,000  2002 

168 Liechtenstein  20,000  2002 

169 Suriname  20,000  2002 

170 Guinea-Bissau  19,000  2003 

171 Monaco  16,000  2002 

172 Bhutan  15,000  2003 

173 Sao Tome and Principe  15,000  2003 

174 Niger  15,000  2002 

175 Maldives  15,000  2002 

176 Laos  15,000  2002 

177 Grenada  15,000  2002 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bx.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/fp.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gb.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bd.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/al.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bh.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/vq.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cb.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bm.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/wz.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/fo.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/iz.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ml.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/rw.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ga.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/an.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/aa.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/lt.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cv.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gl.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gp.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ls.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ns.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/pu.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mn.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bt.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tp.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ng.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mv.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/la.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gj.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cd.html
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179 Congo, Republic of the  15,000  2003 

180 San Marino  14,300  2002 

181 Burundi  14,000  2003 

182 Saint Lucia  13,000  2002 

183 Dominica  12,500  2002 

184 Seychelles  11,700  2002 

185 Antigua and Barbuda  10,000  2002 

186 Saint Kitts and Nevis  10,000  2002 

187 Mauritania  10,000  2002 

188 Cayman Islands  9,909  2003 

189 Eritrea  9,500  2003 

190 Sierra Leone  8,000  2002 

191 Turkmenistan  8,000  2002 

192 Vanuatu  7,500  2003 

193 Saint Vincent and the Grenadines  7,000  2002 

194 Djibouti  6,500  2003 

195 Gibraltar  6,200  2002 

196 Micronesia, Federated States of  6,000  2002 

197 Comoros  5,000  2003 

198 Central African Republic  5,000  2002 

199 Tajikistan  4,100  2003 

200 British Virgin Islands  4,000  2002 

201 Samoa  4,000  2002 

202 Cook Islands  3,600  2002 

203 French Guiana  3,200  2002 

204 Anguilla  3,000  2002 

205 Tonga  2,900  2002 

206 Solomon Islands  2,200  2002 

207 Kiribati  2,000  2002 

208 Netherlands Antilles  2,000  2000 

209 Equatorial Guinea  1,800  2002 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cf.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sm.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/by.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/st.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/do.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/se.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ac.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sc.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mr.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cj.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/er.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sl.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tx.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/nh.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/vc.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/dj.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gi.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/fm.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cn.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ct.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ti.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/vi.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ws.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cw.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/fg.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/av.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tn.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bp.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/kr.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/nt.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ek.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/rm.html
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211 Tuvalu  1,300  2002 

212 Afghanistan  1,000  2002 

213 Liberia  1,000  2002 

214 Wallis and Futuna  900  2002 

215 Norfolk Island  700  NA 

216 Saint Helena  500  2002 

217 Nauru  300  2002 

This page was last updated on 4 October, 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tv.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/af.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/li.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/wf.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/nf.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sh.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/nr.html
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Από την ιστοσελίδα:CIA World Factbook, 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gr.html, (7/1/2006). 
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Legend: Definition Field Listing Rank Order  
   Introduction    Greece Top of Page  

Background:  
Greece achieved its independence from the Ottoman Empire in 1829. During the 
second half of the 19th century and the first half of the 20th century, it gradually 
added neighboring islands and territories, most with Greek-speaking populations. 
In World War II, Greece was first invaded by Italy (1940) and subsequently 
occupied by Germany (1941-44); fighting endured in a protracted civil war 
between royalist supporters of the king and communist rebels. Following the latter's 
defeat in 1949, Greece was able to join NATO in 1952. A military dictatorship, 
which in 1967 suspended many political liberties and forced the king to flee the 
country, lasted seven years. The 1974 democratic elections and a referendum 
created a parliamentary republic and abolished the monarchy. Greece joined the 
European Community or EC in 1981 (which became the EU in 1992); it became the 
12th member of the euro zone in 2001.  

   Geography    Greece Top of Page  

Location:  
Southern Europe, bordering the Aegean Sea, Ionian Sea, and the Mediterranean 
Sea, between Albania and Turkey  

Geographic 
coordinates:  

39 00 N, 22 00 E  

Map references:  
Europe  

Area:  
total: 131,940 sq km  
land: 130,800 sq km  
water: 1,140 sq km  

Area - comparative:  
slightly smaller than Alabama  

Land boundaries:  
total: 1,228 km  
border countries: Albania 282 km, Bulgaria 494 km, Turkey 206 km, Macedonia 
246 km  

Coastline:  
13,676 km  

Maritime claims:  
territorial sea: 12 nm  
continental shelf: 200-m depth or to the depth of exploitation  

Climate:  
temperate; mild, wet winters; hot, dry summers  

Terrain:  
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mostly mountains with ranges extending into the sea as peninsulas or chains of 
islands  

Elevation extremes:  
lowest point: Mediterranean Sea 0 m  
highest point: Mount Olympus 2,917 m  

Natural resources:  
lignite, petroleum, iron ore, bauxite, lead, zinc, nickel, magnesite, marble, salt, 
hydropower potential  

Land use:  
arable land: 21.1%  
permanent crops: 8.78%  
other: 70.12% (2001)  

Irrigated land:  
14,220 sq km (1998 est.)  

Natural hazards:  
severe earthquakes  

Environment - 
current issues: 

 
air pollution; water pollution  

Environment - 
international 
agreements: 

 
party to: Air Pollution, Air Pollution-Nitrogen Oxides, Air Pollution-Sulfur 94, 
Antarctic-Environmental Protocol, Antarctic-Marine Living Resources, Antarctic 
Treaty, Biodiversity, Climate Change, Climate Change-Kyoto Protocol, 
Desertification, Endangered Species, Environmental Modification, Hazardous 
Wastes, Law of the Sea, Marine Dumping, Ozone Layer Protection, Ship Pollution, 
Tropical Timber 83, Tropical Timber 94, Wetlands  
signed, but not ratified: Air Pollution-Persistent Organic Pollutants, Air Pollution-
Volatile Organic Compounds  

Geography - note:  
strategic location dominating the Aegean Sea and southern approach to Turkish 
Straits; a peninsular country, possessing an archipelago of about 2,000 islands  

   People    Greece Top of Page  

Population:  
10,668,354 (July 2005 est.)  

Age structure:  
0-14 years: 14.4% (male 791,227/female 744,178)  
15-64 years: 66.8% (male 3,561,689/female 3,564,675)  
65 years and over: 18.8% (male 884,497/female 1,122,088) (2005 est.)  

Median age:  
total: 40.5 years  
male: 39.39 years  
female: 41.65 years (2005 est.)  

Population growth 
rate: 

 
0.19% (2005 est.)  

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2020
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2020.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2111
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2111.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2097
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2097.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2146
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2146.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2021
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2021.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2032
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2032.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2033
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2033.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2113
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2113.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gr.html#top
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2119
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2119.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2119rank.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2010
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2010.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2177
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2177.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2002
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2002.html


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  289 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

Birth rate:  
9.72 births/1,000 population (2005 est.)  

Death rate:  
10.15 deaths/1,000 population (2005 est.)  

Net migration rate:  
2.34 migrant(s)/1,000 population (2005 est.)  

Sex ratio:  
at birth: 1.06 male(s)/female  
under 15 years: 1.06 male(s)/female  
15-64 years: 1 male(s)/female  
65 years and over: 0.79 male(s)/female  
total population: 0.96 male(s)/female (2005 est.)  

Infant mortality 
rate: 

 
total: 5.53 deaths/1,000 live births  
male: 6.08 deaths/1,000 live births  
female: 4.94 deaths/1,000 live births (2005 est.)  

Life expectancy at 
birth: 

 
total population: 79.09 years  
male: 76.59 years  
female: 81.76 years (2005 est.)  

Total fertility rate:  
1.33 children born/woman (2005 est.)  

HIV/AIDS - adult 
prevalence rate: 

 
0.2% (2001 est.)  

HIV/AIDS - people 
living with 

HIV/AIDS: 

 
9,100 (2001 est.)  

HIV/AIDS - deaths:  
less than 100 (2003 est.)  

Nationality:  
noun: Greek(s)  
adjective: Greek  

Ethnic groups:  
Greek 98%, other 2%  
note: the Greek Government states there are no ethnic divisions in Greece  

Religions:  
Greek Orthodox 98%, Muslim 1.3%, other 0.7%  

Languages:  
Greek 99% (official), English, French  

Literacy:  
definition: age 15 and over can read and write  
total population: 97.5%  
male: 98.6%  
female: 96.5% (2003 est.)  
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People - note:  
women, men, and children are trafficked to and within Greece for the purposes of 
sexual exploitation and forced labor  

   Government    Greece Top of Page  

Country name:  
conventional long form: Hellenic Republic  
conventional short form: Greece  
local long form: Elliniki Dhimokratia  
local short form: Ellas or Ellada  
former: Kingdom of Greece  

Government type:  
parliamentary republic; monarchy rejected by referendum 8 December 1974  

Capital:  
Athens  

Administrative 
divisions: 

 
51 prefectures (nomoi, singular - nomos) and 1 autonomous region*; Agion Oros* 
(Mt. Athos), Achaia, Aitolia kai Akarmania, Argolis, Arkadia, Arta, Attiki, 
Chalkidiki, Chanion, Chios, Dodekanisos, Drama, Evros, Evrytania, Evvoia, 
Florina, Fokidos, Fthiotis, Grevena, Ileia, Imathia, Ioannina, Irakleion, Karditsa, 
Kastoria, Kavala, Kefallinia, Kerkyra, Kilkis, Korinthia, Kozani, Kyklades, 
Lakonia, Larisa, Lasithi, Lefkas, Lesvos, Magnisia, Messinia, Pella, Pieria, 
Preveza, Rethynnis, Rodopi, Samos, Serrai, Thesprotia, Thessaloniki, Trikala, 
Voiotia, Xanthi, Zakynthos  

Independence:  
1829 (from the Ottoman Empire)  

National holiday:  
Independence Day, 25 March (1821)  

Constitution:  
11 June 1975; amended March 1986 and April 2001  

Legal system:  
based on codified Roman law; judiciary divided into civil, criminal, and 
administrative courts  

Suffrage:  
18 years of age; universal and compulsory  

Executive branch:  
chief of state: President Karolos PAPOULIAS (since 12 March 2005)  
head of government: Prime Minister Konstandinos KARAMANLIS (since 7 March 
2004)  
cabinet: Cabinet appointed by the president on the recommendation of the prime 
minister  
elections: president elected by parliament for a five-year term; election last held 8 
February 2005 (next to be held by February 2010); according to the Greek 
Constitution, presidents may only serve two terms; president appoints leader of the 
party securing plurality of vote in election to become prime minister and form a 
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government  
election results: Karolos PAPOULIAS elected president; number of parlimentary 
votes, 279 out of 300  

Legislative branch:  
unicameral Parliament or Vouli ton Ellinon (300 seats; members are elected by 
direct popular vote to serve four-year terms)  
elections: elections last held 7 March 2004 (next to be held by March 2008)  
election results: percent of vote by party - ND 45.4%, PASOK 40.6%, KKE 5.9%, 
Synaspismos 3.3%; seats by party - ND 165, PASOK 117, KKE 12, Synaspismos 6 

Judicial branch:  
Supreme Judicial Court; Special Supreme Tribunal; all judges appointed for life by 
the president after consultation with a judicial council  

Political parties and 
leaders: 

 
Coalition of the Left and Progress (Synaspismos) [Alekos ALAVANOS]; 
Communist Party of Greece or KKE [Aleka PAPARIGA]; New Democracy or ND 
(conservative) [Konstandinos KARAMANLIS]; Panhellenic Socialist Movement or 
PASOK [Yiorgos PAPANDREOU]; Popular Orthodox Rally [Yeoryios 
KARATZAFERIS]  

Political pressure 
groups and leaders: 

 
General Confederation of Greek Workers or GSEE [Khristos 
POLYZOGOPOLOS]; Federation of Greek Industries or SEV [Odysseas 
KYRIAKOPOULOS]; Civil Servants Confederation or ADEDY [Spyros 
PAPASPYROS]  

International 
organization 

participation: 

 
Australia Group, BIS, BSEC, CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, EU, FAO, G- 
6, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICFTU, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, 
IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, MIGA, MINURSO, NAM 
(guest), NATO, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OPCW, OSCE, PCA, UN, 
UN Security Council (temporary), UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, 
UNMEE, UNMIK, UNOMIG, UPU, WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, 
WToO, WTO, ZC  

Diplomatic 
representation in the 

US: 

 
chief of mission: Ambassador Yeoryios SAVVAIDIS  
chancery: 2221 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008  
telephone: [1] (202) 939-1300  
FAX: [1] (202) 939-1324  
consulate(s) general: Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, 
and Tampa  
consulate(s): Atlanta, Houston, and New Orleans  

Diplomatic 
representation from 

the US: 

 
chief of mission: Ambassador Charles RIES  
embassy: 91 Vasilissis Sophias Avenue, 10160 Athens  
mailing address: PSC 108, APO AE 09842-0108  
telephone: [30] (210) 721-2951  
FAX: [30] (210) 645-6282  
consulate(s) general: Thessaloniki  
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Flag description:  
nine equal horizontal stripes of blue alternating with white; there is a blue square in 
the upper hoist-side corner bearing a white cross; the cross symbolizes Greek 
Orthodoxy, the established religion of the country  

   Economy    Greece Top of Page  

Economy - 
overview: 

 
Greece has a capitalist economy with the public sector accounting for about 40% of 
GDP and with per capita GDP 70% of the leading euro-zone economies. Tourism 
provides 15% of GDP. Immigrants make up nearly one-fifth of the work force, 
mainly in menial jobs. Greece is a major beneficiary of EU aid, equal to about 3.3% 
of annual GDP. The Greek economy grew by about 4.0% for the past two years, 
largely because of an investment boom and infrastructure upgrades for the 2004 
Athens Olympic Games. Despite strong growth, Greece has failed to meet the EU's 
Growth and Stability Pact budget deficit criteria of 3% of GDP since 2000; public 
debt, inflation, and unemployment are also above the eurozone average. Further 
restructuring of the economy will need to include privatizing of several state 
enterprises, undertaking pension and other reforms, and minimizing bureaucratic 
inefficiencies.  

GDP (purchasing 
power parity): 

 
$226.4 billion (2004 est.)  

GDP - real growth 
rate: 

 
3.7% (2004 est.)  

GDP - per capita:  
purchasing power parity - $21,300 (2004 est.)  

GDP - composition 
by sector: 

 
agriculture: 7%  
industry: 22%  
services: 71% (2004 est.)  

Labor force:  
4.4 million (2004 est.)  

Labor force - by 
occupation: 

 
agriculture 12%, industry 20%, services 68% (2004 est.)  

Unemployment rate:  
10% (2004 est.)  

Population below 
poverty line: 

 
NA  

Household income 
or consumption by 

percentage share: 

 
lowest 10%: 3%  
highest 10%: 28.3% (1998 est.)  

Distribution of 
family income - 

Gini index: 

 
35.4 (1998)  

Inflation rate  
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(consumer prices): 2.9% (2004 est.)  

Investment (gross 
fixed): 

 
27% of GDP (2004 est.)  

Budget:  
revenues: $54.39 billion  
expenditures: $64.4 billion, including capital expenditures of NA (2004 est.)  

Public debt:  
112% of GDP (2004 est.)  

Agriculture - 
products: 

 
wheat, corn, barley, sugar beets, olives, tomatoes, wine, tobacco, potatoes; beef, 
dairy products  

Industries:  
tourism; food and tobacco processing, textiles; chemicals, metal products; mining, 
petroleum  

Industrial 
production growth 

rate: 

 
4.1% (2004 est.)  

Electricity - 
production: 

 
47.22 billion kWh (2002)  

Electricity - 
consumption: 

 
47.42 billion kWh (2002)  

Electricity - exports:  
1.1 billion kWh (2002)  

Electricity - 
imports: 

 
4.6 billion kWh (2002)  

Oil - production:  
5,992 bbl/day (2001 est.)  

Oil - consumption:  
405,700 bbl/day (2001 est.)  

Oil - exports:  
84,720 bbl/day (2001)  

Oil - imports:  
468,300 bbl/day (2001)  

Oil - proved 
reserves: 

 
4.5 million bbl (1 January 2002)  

Natural gas - 
production: 

 
35 million cu m (2001 est.)  

Natural gas - 
consumption: 

 
2.021 billion cu m (2001 est.)  

Natural gas - 
exports: 

 
0 cu m (2001 est.)  
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Natural gas - 
imports: 

 
2.018 billion cu m (2001 est.)  

Natural gas - proved 
reserves: 

 
254.9 million cu m (1 January 2002)  

Current account 
balance: 

 
$-8 billion (2004 est.)  

Exports:  
$15.5 billion f.o.b. (2004 est.)  

Exports - 
commodities: 

 
food and beverages, manufactured goods, petroleum products, chemicals, textiles  

Exports - partners:  
Germany 13.2%, Italy 10.3%, UK 7.5%, Bulgaria 6.3%, US 5.3%, Cyprus 4.6%, 
Turkey 4.5%, France 4.2% (2004)  

Imports:  
$54.28 billion f.o.b. (2004 est.)  

Imports - 
commodities: 

 
machinery, transport equipment, fuels, chemicals  

Imports - partners:  
Germany 13.3%, Italy 12.8%, France 6.4%, Netherlands 5.5%, Russia 5.5%, US 
4.4%, UK 4.2%, South Korea 4.1% (2004)  

Reserves of foreign 
exchange and gold: 

 
$7.3 billion (2004 est.)  

Debt - external:  
$67.23 billion (2004 est.)  

Economic aid - 
recipient: 

 
$8 billion from EU (2000-06)  

Currency (code):  
euro (EUR)  
note: on 1 January 1999, the European Monetary Union introduced the euro as a 
common currency to be used by financial institutions of member countries; on 1 
January 2002, the euro became the sole currency for everyday transactions within 
the member countries  

Exchange rates:  
euros per US dollar - 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002), 1.1175 (2001), 
1.0854 (2000)  

Fiscal year:  
calendar year  

   Communications    Greece Top of Page  

Telephones - main 
lines in use: 

 
5,205,100 (2003)  

Telephones - mobile 
cellular: 

 
8,936,200 (2003)  
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Telephone system:  
general assessment: adequate, modern networks reach all areas; good mobile 
telephone and international service  
domestic: microwave radio relay trunk system; extensive open-wire connections; 
submarine cable to offshore islands  
international: country code - 30; tropospheric scatter; 8 submarine cables; satellite 
earth stations - 2 Intelsat (1 Atlantic Ocean and 1 Indian Ocean), 1 Eutelsat, and 1 
Inmarsat (Indian Ocean region)  

Radio broadcast 
stations: 

 
AM 26, FM 88, shortwave 4 (1998)  

Television broadcast 
stations: 

 
36 (plus 1,341 low-power repeaters); also two stations in the US Armed Forces 
Radio and Television Service (1995)  

Internet country 
code: 

 
.gr  

Internet hosts:  
208,977 (2004)  

Internet users:  
1,718,400 (2003)  

   Transportation    Greece Top of Page  

Railways:  
total: 2,571 km (764 km electrified)  
standard gauge: 1,565 km 1.435-m gauge  
narrow gauge: 961 km 1.000-m gauge; 22 km 0.750-m gauge  
dual gauge: 23 km combined 1.435-m and 1.000-m gauges (three rail system) 
(2004)  

Highways:  
total: 117,000 km  
paved: 107,406 km (including 470 km of expressways)  
unpaved: 9,594 km (1999 est.)  

Waterways:  
6 km  
note: Corinth Canal (6 km) crosses the Isthmus of Corinth; shortens sea voyage by 
325 km (2004)  

Pipelines:  
gas 1,166 km; oil 94 km (2004)  

Ports and harbors:  
Agioitheodoroi, Aspropyrgos, Irakleion, Pachi, Peiraiefs, Thessaloniki  

Merchant marine:  
total: 861 ships (1,000 GRT or over) 30,186,624 GRT/52,943,968 DWT  
by type: bulk carrier 296, cargo 65, chemical tanker 47, combination ore/oil 2, 
container 46, liquefied gas 2, passenger 13, passenger/cargo 121, petroleum tanker 
252, roll on/roll off 17  
foreign-owned: 25 (Chile 1, China 1, Cyprus 5, Norway 6, Sweden 1, United 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2124
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2124.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2013
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2013.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2015
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2015.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2154
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2154.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2184
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2184.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2184rank.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2153
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2153.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2153rank.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gr.html#top
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2121
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2121.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2121rank.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2085
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2085.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2085rank.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2093
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2093.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2093rank.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2117
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2117.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2120
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2120.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/notesanddefs.html#2108
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2108.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2108rank.html


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
Αθανάσιος Μποζίνης  296 
Εφαρµογές και Επιπτώσεις των ΤΠΕ στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Πολιτικές Σχέσεις 

Kingdom 11)  
registered in other countries: 2,208 (2005)  

Airports:  
80 (2004 est.)  

Airports - with 
paved runways: 

 
total: 66  
over 3,047 m: 5  
2,438 to 3,047 m: 16  
1,524 to 2,437 m: 20  
914 to 1,523 m: 16  
under 914 m: 9 (2004 est.)  

Airports - with 
unpaved runways: 

 
total: 14  
914 to 1,523 m: 3  
under 914 m: 11 (2004 est.)  

Heliports:  
7 (2004 est.)  

   Military    Greece Top of Page  

Military branches:  
Hellenic Army, Hellenic Navy, Hellenic Air Force (Polemiki Aeroporia, EPA)  

Military manpower 
- military age and 

obligation: 

 
18 years of age for compulsory military service; during wartime the law allows for 
recruitment after reaching January of the year of inductee's 18th birthday, thus 
including 17 year olds; 17 years of age for volunteers; conscript service obligation - 
12 months for the Army and Air Force, 15 months for Navy (2005)  

Military manpower 
- availability: 

 
males age 18-49: 2,459,988 (2005 est.)  

Military manpower 
- fit for military 

service: 

 
males age 18-49: 2,018,557 (2005 est.)  

Military manpower 
- reaching military 

age annually: 

 
males: 58,399 (2005 est.)  

Military 
expenditures - dollar 

figure: 

 
$5.89 billion (2004)  

Military 
expenditures - 

percent of GDP: 

 
4.3% (2003)  

   Transnational 
Issues    Greece Top of Page  

Disputes - 
international: 

 
Greece and Turkey continue discussions to resolve their complex maritime, air, 
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territorial, and boundary disputes in the Aegean Sea; Cyprus question with Turkey; 
Greece rejects the use of the name Macedonia or Republic of Macedonia  

Illicit drugs:  
a gateway to Europe for traffickers smuggling cannabis and heroin from the Middle 
East and Southwest Asia to the West and precursor chemicals to the East; some 
South American cocaine transits or is consumed in Greece; money laundering 
related to drug trafficking and organized crime  
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