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 Ν οµοσχέδια που βγαίνουν σε διαβούλευση, 
σκάνδαλα που συνταράσσουν τη χώρα, 
ιδέες και προτάσεις εκλεγµένων αντιπρο-
σώπων µε τις οποίες συµφωνείς ή και 

συµπεριφορές µε τις οποίες διαφωνείς. Πόσο συχνά 
κάθεσαι µπροστά από την τηλεόραση και παρακο-
λουθείς τουλάχιστον… µε απορία όσα συµβαίνουν 
στη Βουλή; 

Πλέον µπορείς να συµµετέχεις, να ρωτάς, να επι-
κοινωνείς, να αξιολογείς και να ελέγχεις -όσο αυτό 
είναι δυνατό- βουλευτές και ευρωβουλευτές µέσα 
από την ψηφιακή πλατφόρµα Vouliwatch, την ελλη-
νική εκδοχή του ParliamentWatch, που ήδη λειτουρ-
γεί µε επιτυχία σε Ιρλανδία, Γαλλία, Λουξεµβούργο, 
Αυστρία και Γερµανία. Με µότο «∆υναµώνουµε τη 
∆ηµοκρατία», η πλατφόρµα, που λειτουργεί  εδώ και 
1,5 µήνα, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες προ-
κειµένου να πιέσουν για περισσότερη διαφάνεια, να 
καταθέσουν προτάσεις, να ενηµερωθούν για θέµατα 
γενικού πολιτικού ενδιαφέροντος ή προβλήµατα της 
εκλογικής τους περιφέρειας, αλλά να απευθυνθούν 
χωρίς διαµεσολάβηση σε βουλευτές και -γιατί όχι- 
να δουν την ερώτησή τους να φθάνει στη Βουλή 
ως µέσο ελέγχου.

Ολα ξεκίνησαν την περίοδο που ο ιδρυτής του 
Vouliwatch, Αντώνης Σβαρτς, εργαζόταν στη Γερ-
µανία. Εκεί, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τη γερµα-
νική πρωτοβουλία του ParliamentWatch, η οποία 
τον ενθουσίασε και τον ενέπνευσε να φέρει την ιδέα 
και στην Ελλάδα. «Ο κόσµος και ιδιαίτερα οι νέοι 
άνθρωποι έχουν αποµακρυνθεί από τα κοινά και 
η εµπιστοσύνη τους στους δηµοκρατικούς µας θε-
σµούς αλλά και τους εκλεγµένους αντιπροσώπους 
τους έχει κλονιστεί σοβαρά. Η θέληση µας να συµ-
βάλουµε στο να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση και 
να δώσουµε στον Ελληνα πολίτη τη δυνατότητα 
να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο στη δηµοκρατική δι-

αδικασία, προωθώντας παράλληλα τη διαφάνεια 
και τη λογοδοσία, ήταν αυτό που µας ώθησε στη 
δηµιουργία του Vouliwatch», µας εξηγεί η Μαρία 
Ναθαναήλ, που έχει αναλάβει το επικοινωνιακό 
κοµµάτι της προσπάθειας. 

Μια οµάδα που αποτελείται από 6 µόλις άτοµα 
έχει αναλάβει το εγχείρηµα, που µεταξύ άλλων «απαι-
τεί» την εµπιστοσύνη των βουλευτών. «Εχουµε δι-
αρκή επαφή µε τα βουλευτικά γραφεία, αφού τους 
ενηµερώσαµε για την πρωτοβουλία µας καιρό πριν. 
Οργανώσαµε µια ειδική παρουσίαση για να λύσουµε 
απορίες, να επιλύσουµε νοµικά ζητήµατα και να χτί-
σουµε µια σχέση εµπιστοσύνης, περίπου ένα µήνα 
πριν βγούµε στο ∆ιαδίκτυο. Οπως αναµένεται, κάθε 
αντίστοιχη πρωτοβουλία προκαλεί από ενθουσιασµό 
µέχρι καχυποψία, αφού συνεπάγεται περισσότερη 
διαφάνεια αλλά και περισσότερη δουλειά για τα πο-
λιτικά γραφεία», λέει ο Στέφανος Λουκόπουλος, ο 
οποίος µεταξύ άλλων έχει εργασθεί επί σειράν ετών 
σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισµούς.

Η Χρυσή Αυγή 
Βασική λειτουργία της πλατφόρµας είναι ο κοινω-
νικός κοινοβουλευτικός έλεγχος, όπου κάθε πολίτης 
έχει τη δυνατότητα να υποβάλει απευθείας ερωτή-
σεις στους Ελληνες βουλευτές. Χωρίς εξαιρέσεις. «Ως 
οµάδα που διαχειρίζεται ένα πρότζεκτ µε ισχυρή 
θεσµική διάσταση, οφείλουµε να είµαστε αµερόλη-
πτοι και να σεβαστούµε όλους τους βουλευτές και 
ευρωβουλευτές. Στο πλαίσιο αυτό, και από τη στιγµή 
που η Χρυσή Αυγή βρέθηκε στη Βουλή µέσα από 
δηµοκρατικές διαδικασίες, είµαστε υποχρεωµένοι 
να δίνουµε τη δυνατότητα στους χρήστες µας να 
απευθύνουν ερωτήσεις και εκεί. Πάντως, θα ήθελα 
να επισηµάνω ότι βάσει του κώδικα δεοντολογίας 
της πλατφόρµας µας δεν επιτρέπονται σχόλια µε 
ρατσιστικό, σεξιστικό ή προσβλητικό περιεχόµενο. 
Με αυτόν το τρόπο διασφαλίζουµε την ποιότητα του 
διαλόγου που γίνεται στο Vouliwatch», ξεκαθαρίζει 
ο Παναγιώτης Βλάχος.  

Στο διάστηµα που λειτουργεί η πλατφόρµα, υπάρ-

χει µεγάλο ενδιαφέρον από τους χρήστες και µια 
µάλλον «επιφυλακτική» ανταπόκριση από τους βου-
λευτές. «Αν και δεν έχουµε παρουσιάσει επίσηµα 
το Vouliwatch και έχουµε επιλέξει να χτίσουµε τη 
δηµοφιλία του από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 
στην αρχή, τα µηνύµατα είναι παραπάνω από εν-
θαρρυντικά. Μέχρι σήµερα, και σε διάστηµα περί-
που ενός µήνα, έχουµε λάβει πάνω από 170 ερω-
τήσεις αλλά και 31 σχόλια και προτάσεις. Χιλιάδες 
µοναδικοί χρήστες έχουν επισκεφτεί την πλατφόρµα 
µας και η σελίδα µας στο facebook µετρά πάνω από 
3.800 likes. Από την άλλη, βέβαια, η ανταπόκριση 
των βουλευτών και ευρωβουλευτών είναι ακόµη 
επιφυλακτική, αφού βρισκόµαστε στον πρώτο µήνα 
µιας νέας λειτουργίας για την ελληνική πολιτική 
κουλτούρα». 

Μέχρι σήµερα έχουν απαντηθεί 10 ερωτήσεις 
πολιτών από τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο 
Νικολόπουλο, Νίκο Χρυσόγελο, Ντόρα Μπα-
κογιάννη, Κωνσταντίνο Τσίαρα και Θεόδωρο 
Σκυλακάκη. Το ζήτηµα Μπαλτάκου και της σχέ-
σης µε τη Νέα ∆ηµοκρατία ζήτησε να σχολιάσει ο 
κ. Ξανθόπουλος, από την Ντόρα Μπακογιάννη, η 
οποία µεταξύ άλλων απάντησε ότι δεν χαρίζει «τη 
Νέα ∆ηµοκρατία στην Ακροδεξιά», ενώ µέσα στην 
ίδια ηµέρα απάντησε ο Νίκος Νικολόπουλος σε 
ερώτηση για την υποψηφιότητα που βάζει η σύ-
ζυγός του. 

«Σας έστειλα e-mail στη διεύθυνσή σας ως υπουρ-
γού, µήνυµα στο twitter, έστειλα e-mail στο υπουρ-
γείο σας και στο νοµικό τµήµα του, µα απάντηση δεν 
έλαβα», γράφει η κ. Βαρβάρα Ορφανίδου, µόνιµη 
υπάλληλος των διοδίων Μαλγάρων και µε 77% ανα-
πηρία, στον αρµόδιο υπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, 
ρωτώντας τον εάν προστατεύεται από το νέο νόµο 
µε τον οποίο υπάλληλοι των διοδίων µεταφέρονται 
στην Εγνατία Οδό ως αορίστου χρόνου. Εξι µέρες 
αργότερα, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε, διαβεβαιώ-
νοντας την υπάλληλο ότι οι εργαζόµενοι που µετακι-
νούνται δεν απολύονται ούτε τίθενται σε καθεστώς 
κινητικότητας - διαθεσιµότητας. ■

Στο διάστηµα 
της έως τώρα 
λειτουργίας της 
πλατφόρµας 
υπάρχει µεγάλο 
ενδιαφέρον από 
τους χρήστες 
και µια µάλλον 
«επιφυλακτική» 
ανταπόκριση από 
τους βουλευτές

Αντώνης Σβαρτς, Στέφανος Λουκόπουλος, Νάντια ∆ρακούλα, 
Μαρία Ναθαναήλ, Παναγιώτης Βλάχος, Ειρήνη Κωστάκη 
αποτελούν τη συντακτική οµάδα του Vouliwatch.
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