
Stimulate Democracy: Transform Governance Through Technology 

(STIDE) 

1 
 

 

 

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός «Νεολαία για Ανταλλαγή και Κατανόηση» (YEU 

Cyprus), παρατηρώντας τη γενική δυσαρέσκεια των νέων από τη διακυβέρνηση στην 

Κύπρο και την άμεσα συνδεόμενη με αυτή αποχή τους από τις δημοκρατικές διαδικασίες, 

διοργάνωσε το πρόγραμμα «Stimulate Democracy: Transform Governance Through 

Technology (STIDE).   

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η προσέγγιση τρόπων ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στο 

δημοκρατικό πολίτευμα ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά 

στη λήψη αποφάσεων. Οι συμμετέχοντες ήταν νέοι από όλη την Κύπρο ηλικίας 18 με 30 

ετών. 

Το πρόγραμμα χρησιμοποίησε τη μεθοδολογία του Διαρθρωμένου Διάλογου, μια 

διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των νέων και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής  που 

έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι απόψεις των νέων λαμβάνονται υπόψη στη 

διαμόρφωση των πολιτικών που τους αφορούν. Ο Διαρθρωμένος Διάλογος χρησιμοποιεί 

την προσέγγιση εκ των κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach) καθώς και μεθόδους μη-

τυπικής εκπαίδευσης, με κύριο σκοπό να παράγει έγγραφα πολιτικής με ένα σύνολο 

συστάσεων τα οποία θα υιοθετηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από τους επίσημους φορείς.  

 

Στόχος  

Κύριος στόχος  του παρόντος  εγγράφου πολιτικής είναι  να αναδείξει τις απόψεις της 

νεολαίας σχετικά με τους τρόπους χρήσης της τεχνολογίας στον δημόσιο τομέα για την 

ενίσχυση της καλής διακυβέρνησης. 

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομάδες 

προκειμένου να εντοπίσουν τους λόγους της χαμηλής συμμετοχής των Κύπριων πολιτών 

στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και τις Ευρωεκλογές και να προτείνουν τρόπους 

ενίσχυσής της μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην λειτουργία της.  
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Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο 

 
Οι νέοι συμμετέχοντες αρχικά κλήθηκαν να περιγράψουν την υφιστάμενη κατάσταση στην 

Κύπρο σε σχέση με τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες. 

Κατέληξαν στα ακόλουθα: 

 

1.Υψηλά ποσοστά αποχής από τις βουλευτικές εκλογές και τις Ευρωεκλογές 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις βουλευτικές εκλογές του 2016, το ποσοστό αποχής των 

Κύπριων πολιτών από τις εκλογές έφτασε το 33,26% ενώ στις δημοτικές εκλογές του 2016 

η αποχή των Κυπρίων από τις κάλπες έφτασε για πρώτη φορά παγκυπρίως το 45,20%. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση  στη 

χαμηλότερη προσέλευση στις κάλπες. Αξιοσημείωτη είναι η σταδιακή αύξηση των 

ποσοστών αποχής των Κύπριων από τις Ευρωεκλογές · στις ευρωεκλογές του 2004 το 

ποσοστό αποχής είχε ανέλθει στο 27, 5 τις εκατό, το 2009 στο  41 τις εκατό και το 2014 

στο 56 τις εκατό». 

 

2.Έντονο το αίσθημα ότι η ψήφος τους δε θα έχει αντίκτυπο στο αποτέλεσμα των 

εκλογών, έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους Κυβερνώντες και απαξίωση της εκλογικής 

διαδικασίας. 

 

Η γενικότερη απαξίωση της πολιτικής ζωής και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους 

Κυβερνώντες έχει αντίκτυπο στους νέους και αποτελεί ίσως τον βασικότερο λόγο για την 

αποχή τους από τις εκλογές. Πιστεύουν ότι, με τη στάση τους αυτή, απαντούν και 

απορρίπτουν τα κόμματα και την πολιτική τάξη. Εκφράζουν διαμαρτυρία, αγανάκτηση και 

έλλειψη εμπιστοσύνης. Με την αποχή τους αυτή θέλουν να δείξουν ότι κανένας δε 

νοιάζεται γι’ αυτούς και ότι ο καθένας αποσκοπεί στο προσωπικό του συμφέρον. Άρα η 

ψήφος τους δεν έχει νόημα και όποιος κι αν εκλεγεί δε θα κάνει τη διαφορά. Η τελευταία 

αυτή άποψη εκφράζει και το γενικότερο αίσθημα απογοήτευσης των Κύπριων νέων από 

τις δημοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούνται. 

 

3.Υποαντιπροσώπευση νέων στους δημοκρατικούς θεσμούς- χάσμα γενεών 

εκλεγμένων αντιπροσώπων και υποψήφιων και νέων. 

 

Οι νέοι που συμμετείχαν στο συνέδριο εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους γιατί 

ηλικιακά δεν εκπροσωπούνται επαρκώς ούτε στο Ευρωκοινοβούλιο ούτε στη Βουλή της 

χώρας τους. Η ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας, όπου η 

νέοι θα έχουν φωνή και επαρκή αντιπροσώπευση στα κοινά και οι πολιτικοί θα  
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αφουγκράζονται τα προβλήματα των νέων και θα υποστηρίζουν επιτυχημένες πολιτικές 

και στρατηγικές για τους νέους εμφανίζεται επιτακτική. 

 

Προτάσεις για αλλαγή 

Μετά τον εντοπισμό και την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, οι 

συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με διάφορα εργαλεία και επιτυχημένα προγράμματα στα 

οποία χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία για την ενίσχυση της δημοκρατίας. Κατέληξαν σε 

αξιόλογες συστάσεις τρόπων ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη λειτουργία του 

δημοκρατικού πολιτεύματος. Στη συνέχεια, κλήθηκαν να ψηφίσουν τις τρεις καλύτερες 

συστάσεις από αυτές που καταγράφηκαν, οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

 

1.Εισηγούμαστε όπως το Vouliwatch Cyprus1 συμπεριλάβει στην πλατφόρμα του μια 

ακόμη κατηγορία με τον τίτλο «Νόμοι», στην οποία θα υπάρχουν οι υφιστάμενοι 

αλλά και οι προς ψήφιση νόμοι (ανά θεματική) συνοδευόμενοι από επεξηγηματικό 

κείμενο σε κατανοητή για τον απλό πολίτη γλώσσα. 

Πρότασή μας είναι το Vouliwatch Cyprus, ακολουθώντας το πρότυπο του Vouliwatch της 

Ελλάδας να εμπλουτίσει την πλατφόρμα του με τη νέα κατηγορία «Νόμοι», με στόχο την 

όσο το δυνατόν αμεσότερη πρόσβαση και εμπλοκή των πολιτών στην πολιτική και 

νομοθετική πραγματικότητα του τόπου τους. Η εν λόγω πρόταση αφορά σε μελλοντική 

λειτουργικότητα της πλατφόρμας, η οποία προτείνεται να εγκατασταθεί αφού προηγηθεί 

εκτενής εκπαίδευση και κατάρτιση των χρηστών επ’ αυτής.  

2.Εισηγούμαστε όπως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενισχύσει την 

εκπαίδευση σε θέματα ενεργού πολιτότητας των μαθητών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της διενέργειας μαθημάτων και σεμιναρίων σε θέματα 

πολιτότητας στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους μαθητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτό θα επιτευχθεί μέσω της χρήσης της πλατφόρμας 

Vouliwatch Cyprus στην τάξη, όπου οι μαθητές θα παρακολουθούν τις απόψεις κάθε 

βουλευτή ή πολιτικού προσώπου, με παράλληλη επεξήγηση του πολιτικού συστήματος 

και του τρόπου λειτουργίας του από τους καθηγητές τους. 

                                                   
1 Το Vouliwatch Cyprus είναι μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να φέρει κοντά τους πολίτες της 

Κυπριακή Δημοκρατίας με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στο Κυπριακό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να 

ενισχύσει τη συμμετοχή τους στη νομοθετική διαδικασία. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη, μη κομματική, μη 

κερδοσκοπική πρωτοβουλία που λειτουργεί την πλατφόρμα http://vouliwatch.org.cy/platform/ . Παρέχει 

τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αναδεικνύει ζητήματα τοπικού ή εθνικού ενδιαφέροντος, να ελέγχει τους 

βουλευτές και ευρωβουλευτές για την κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα, να τους αξιολογεί, να καταθέτει 

προτάσεις και να συζητά για θέματα πολιτικής επικαιρότητας.  

http://vouliwatch.org.cy/platform/
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Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι νέοι από νεαρή ηλικία να λαμβάνουν την κατάλληλη 

εκπαίδευση για θέματα ενεργού πολιτότητας, κατανοώντας τον τρόπο λειτουργίας της 

δημοκρατίας, την αξία της κοινωνικής συμβίωσης και τη σημασία του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιώματων.  

Θα είναι χρήσιμο για τους μαθητές να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας του 

πολιτικού συστήματος από νεαρή ηλικία και να κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που η ιδιότητα του Κύπριου και Ευρωπαίου πολίτη συνεπάγεται. 

3. Εισηγούμαστε όπως η πλατφόρμα Vouliwatch Cyprus συμπεριλάβει live streaming 

από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές . Επιπλέον, εισηγούμαστε να υπάρχει live 

streaming κατά τη διαδικασία ψήφισης των νομοσχεδίων και να μπορούν οι πολίτες 

να ψηφίζουν μέσω των κοινωνικών δικτύων του Vouliwatch Cyprus αν συμφωνούν ή 

διαφωνούν με την ψήφιση τους. 

Το live streaming από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές θα δώσει άμεση πρόσβαση στους 

πολίτες στις δημοκρατικές διαδικασίες και τον τρόπο λήψης αποφάσεων και με αυτόν 

τον τρόπο θα ενισχύσει τη διαφάνεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ως εκ 

τούτου θα τονώσει την εμπιστοσύνη τους στους δημοκρατικούς θεσμούς. 

Ως προς το δεύτερο σκέλος της πρότασής μας, εισηγούμαστε κάθε νομοσχέδιο να 

συνοδεύεται από μια λέξη-κλειδί (ένα hashtag) που να παραπέμπει στο περιεχόμενο 

αυτού, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους πολίτες να σχολιάζουν το εν λόγω νομοσχέδιο 

και να ψηφίζουν μέσω των κοινωνικών δικτύων του Vouliwatch Cyprus αν συμφωνούν ή 

διαφωνούν με την ψήφιση του. 

 

Αντί Επιλόγου 

Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε ως βάση και να εμπλουτίσουμε με νέες κατηγορίες την 

ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα του Vouliwatch Cyprus καθώς είναι εύχρηστη και αρκετά 

διαδεδομένη στο κυπριακό κοινό. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, η εν λόγω πλατφόρμα θα μπορούσε να συμπεριλάβει 

την κατηγορία «Νόμοι» καθώς και livestreaming από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και 

από τη διαδικασία ψήφισης νόμων, με παράλληλη δυνατότητα σχολιασμού και ψήφισης 

των νομοσχεδίων από τους πολίτες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του 

Vouliwatch Cyprus. 


