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ΘΕΜΑ: Γιατί το Ανοιχτό Κόμμα είναι ανάγκη στην εποχή της Κοινωνικής Αποστασιοποίησης

Αξιότιμη κ. Πρόεδρε,

Η πανδημία του COVID-19 έχει καταδείξει σε όλους μας τη σημασία που έχουν οι ψηφιακές

τεχνολογίες τόσο στο συντονισμό των δράσεων των πολιτών προκειμένου να αποφευχθεί η

περαιτέρω διάδοση του ιού, όσο και η αναγκαιότητά τους για να συνεχιστεί τόσο η οικονομική

δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα, η παροχή υπηρεσιών από το δημόσιο προς τον πολίτη

και η συνέχεια της κοινωνικής δραστηριότητας μέσα από κοινωνικά δίκτυα και ψηφιακά μέσα

επικοινωνίας.

Η  κοινωνική  απομάκρυνση  ή  αποστασιοποίηση  είναι  μια  σειρά  από  μη-φαρμακευτικές

ενέργειες  ελέγχου  λοιμώξεων  που  αποσκοπούν  στη  διακοπή  ή  στην  επιβράδυνση  της

εξάπλωσης μιας μεταδοτικής νόσου. Ο στόχος της κοινωνικής απομάκρυνσης είναι να μειωθεί η

πιθανότητα επαφής μεταξύ των φορέων μιας λοίμωξης και άλλων που δεν έχουν μολυνθεί,

έτσι  ώστε  να  ελαχιστοποιηθεί  η  μετάδοση  των  ασθενειών,  η  νοσηρότητα  και  τελικά  η

θνησιμότητα.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, με τα μέτρα που λαμβάνουμε για να μειώσουμε τους κινδύνους από τη

διάδοση του COVID-19, η πανδημία μας φέρνει αντιμέτωπους με τα σκοτεινότερα σημεία του

διαδικτύου,  την  παραπληροφόρηση,  τα  fake  news,  τον  λόγο  μίσους,  ξενοφοβίας  και

ρατσισμού, αλλά και το ψηφιακό bullying, την ψηφιακή απάτη και τον ψηφιακό εθισμό. Αλλά

και πέρα από τις πλέον αρνητικές πλευρές του διαδικτύου, η πανδημία του COVID-19 μας
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έφερε αντιμέτωπους με το έλλειμμα έστω και βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων σε ένα μεγάλο

μέρος  του  πληθυσμού  που  το  στερεί  όχι  μόνο  από  βασικές  υπηρεσίες,  αλλά  και  από  τη

συμμετοχή στην πολιτική και δημοκρατική ζωή του τόπου.

Επιπλέον, η πανδημία του COVID-19 έφερε και πάλι στο προσκήνιο την ανάγκη να ενισχυθεί και

να  επαυξηθεί  η  διαφάνεια  και  η  λογοδοσία  σε  κάθε  πλευρά  των  προμηθειών  που

πραγματοποιούνται υπό όρους ανάγκης και κατά παρέκκλιση των διαδικασιών προμηθειών

του δημοσίου. Όπως άλλωστε δηλώνει το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι βασικές εγγυήσεις του

“κράτους δικαίου, της κοινοβουλευτικής εποπτείας, του ανεξάρτητου δικαστικού ελέγχου και

των αποτελεσματικών εσωτερικών μέσων, πρέπει να διατηρηθούν ακόμη και σε κατάσταση

έκτακτης ανάγκης”.

Η διεθνής εμπειρία μας διδάσκει ότι σε έκτακτες περιόδους κρίσης η διαφθορά καραδοκεί,

όταν οι θεσμοί υπολειτουργούν και οι εποπτικοί μηχανισμοί ατονούν. Πράγματι, όπως είδαμε

με τον ιό Έμπολα και με τη γρίπη των χοίρων  ,   πάντα κάποιοι επιδιώκουν να κερδοσκοπήσουν

σε  βάρος  των  αναγκών  των  πολλών.  Επίσης,  σε  επίπεδο  Ε.Ε  το 28%  των  περιπτώσεων

διαφθοράς στην υγεία εντοπίζονται στην προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού.

Τώρα, που ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή της κρίσιμης αυτής περιόδου, είναι χρέος μας να

επισημάνουμε την ανάγκη αντιμετώπισης των κινδύνων διαφθοράς, με όπλα τη διαφάνεια, τη

συμμετοχή, τα ανοιχτά δεδομένα και τις νέες τεχνολογίες.

Στη διαδικασία αυτή, αύξησης της διαφάνειας αλλά και της συμμετοχής στους δημοκρατικούς

θεσμούς και στην ουσιαστική συμμετοχή στην πολιτική ζωή, νευραλγικό ρόλο καλούνται να

διαδραματίσουν όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου του τόπου μας.

Σας  απευθύνουμε  αυτή  την  επιστολή  στο  πλαίσιο  των  δράσεων  που  σχεδιάζει  η  Ομάδα

Ανοιχτής Διακυβέρνησης της ΕΕΛΛΑΚ και σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής μας που

σας στείλαμε στις 21 Ιανουαρίου 2020 με αρ. Πρωτ. 39/ΔΣ, προκειμένου να ξεκινήσουμε μαζί

σας διάλογο και να προσφέρουμε πρακτικά τεχνολογικά εργαλεία σε δύο κεντρικούς τομείς

της δραστηριότητάς σας.

Πρώτον, σε σχέση με το πώς μπορείτε να απευθυνθείτε στην κοινωνία και να ενισχύσετε την

πολιτική συμμετοχή στο πλαίσιο του θεσμικού σας ρόλου και της καθημερινής δημοκρατικής

σας  πρακτικής.  Είναι  απαραίτητο  τα  κόμματα  να  διαδραματίσουν  τον  ρόλο  αυτό  και  να

υποστηρίξουν  έναν  ανοιχτό,  περιεκτικό  και  συμμετοχικό  διάλογο  για  όλα  τα  μέλη  της

κοινωνίας, πέρα από την κακοφωνία των fake news και του λόγου μίσους που δηλητηριάζει το

διαδίκτυο.

Δεύτερον, σε σχέση με την ανάπτυξη πολιτικών που μπορούν αφενός να υποστηρίξουν τις

διαφορετικές μορφές διαδικτυακής συμμετοχής στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή

της χώρας και ταυτόχρονα να διασφαλίσουν τα προσωπικά και κοινωνικά μας δικαιώματα

αλλά και να προτείνουν ένα πραγματιστικό μοντέλο ανάπτυξης για την επόμενη ημέρα μετά
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την πανδημία.

Οι υπο-ομάδες των εθελοντών του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών που βρίσκονται στον

πολιτικό σας χώρο, μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση των δράσεών σας σε όλους τους

ανωτέρω τομείς. Προτείνουμε σε μέρα και χρόνο που διευκολύνουν τα στελέχη σας και τα

μέλη  της  ομάδας,  να  οργανωθεί  τηλεδιάσκεψη  ωστε  να  διαμορφωθεί  ένα  πρόγραμμα

επεξεργασίας τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής.

Η διαφάνεια και η δημοκρατική συμμετοχή στις μέρες της κοινωνικής αποστασιοποίησης δεν

είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Οι ανοιχτές τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά

όχι μόνο στον περιορισμό της πανδημίας, αλλά και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της

δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματός μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση

Για την ομάδα ανοιχτής διακυβέρνησης του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

    Ο Πρόεδρος ΔΣ

Διομήδης Σπινέλλης
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