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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία αληρλεχεη, κειεηά, πεξηγξάθεη, θαη εξκελεχεη ηηο κνξθέο 

ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηέινο Ννεκβξίνπ 2011 έσο θαη κέζα Γεθεκβξίνπ 2011, θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δέθα (10) δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ λνκνχ Κηιθίο, ε επηινγή 

ησλ νπνίσλ νξίζζεθε κε ηε κέζνδν ηεο αλαινγηθά ζηξσκαηνπνηεκέλεο ηπραίαο 

δεηγκαηνιεςίαο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 29 θαη‟ επάγγεικα αγξφηεο ηνπ λνκνχ 

Κηιθίο (γεσξγνί θαη θηελνηξφθνη), φπνπ εληνπίζηεθαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία, 

εληφο ησλ δέθα (10) δεκνηηθψλ ελνηήησλ.  

Ζ πξνζέγγηζε πνπ επηιέρζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

έξεπλαο, είλαη ε πνηνηηθή. Γηα ηελ άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξγαιείν ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ελψ γηα ηε κειέηε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

εθαξκφζζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δπν 

εξγαιείσλ αλέδεημε πνηνηηθά αιιά θαη πνζνηηθά κεγέζε γηα ην ςεθηαθφ ράζκα θαη 

ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν.  

Οη θχξηνη άμνλεο ηεο έξεπλαο αθνξνχλ ζηε κειέηε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

επαγγεικαηηθφ, εθπαηδεπηηθφ, ςεθηαθφ, θαη πιεξνθνξηαθφ επίπεδν. Σα δεδνκέλα 

απνθαιχπηνπλ δπν βαζηθέο ηππνινγίεο, ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ.) Ζ πξψηε ηππνινγία αθνξά ζηνλ 

επηρεηξεκαηία αγξφηε θαη πεξηέρεη πέληε (5) ηχπνπο εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι, πνπ είλαη 

απνηέιεζκα ζπλάξηεζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ, ησλ ζρεηηθψλ 

ζηάζεσλ, ηεο κεζφδνπ εθπαίδεπζεο, ηεο επίδξαζεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, 

θαη ηεο επηζπκίαο γηα κειινληηθή εθπαίδεπζε ζε ΣΠΔ. Ζ δεχηεξε ηππνινγία αθνξά 

ζηελ απνθάιπςε ηνπ ηερλνπιεξνθηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ζχγρξνλεο αγξνηηθήο 

επηρείξεζεο, θαη πεξηέρεη ηέζζεξηο (4) θπξίαξρνπο ηχπνπο, πνπ είλαη απνηέιεζκα 

ζπλάξηεζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ επηρεηξεκαηία αγξφηε ζε ΣΠΔ, ηεο δήισζεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ην επίπεδν δεμηνηήησλ ηνπ, θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ 

ηερλνπιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ.  

Οη ζχγρξνλνη αγξφηεο αλαγλσξίδνπλ ηηο ΣΠΔ σο έλα εξγαιείν κεγίζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επηηπρία, θαη αληηκεησπίδνπλ σο θεξδνθφξα 

επέλδπζε ρξφλνπ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε απηέο. Σα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ γηα ηελ 

είζνδφ ηνπο ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν αθνξνχλ ζηε έιιεηςε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, 

ζην θφζηνο αγνξάο πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, θαη ζην ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

μέλσλ γισζζψλ, ελψ είλαη κηθξφο, αιιά ππαξθηφο, ν αξηζκφο ησλ αγξνηψλ πνπ δελ 

αληηιακβάλεηαη σο σθέιηκε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.  

πλνιηθά εληνπίδνληαη ελλέα (9) παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν, θαη ηέζζεξηο (4) κνξθέο ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Φεθηαθφ ράζκα, αγξνηηθή αλάπηπμε, πνηνηηθή έξεπλα, ζπλέληεπμε, 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ.  
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Abstract 

The present postgraduate project detects, studies, describes, and interprets the digital 

divide in Greek rural areas and farming business. The survey was conducted from the 

late November 2011 until mid-December 2011, and held in ten (10) municipal units 

of Kilkis (Central Macedonia, Greece), the selection of which was defined by the 

method of proportionate stratified random sampling. In the study participated 29 

profesional farmers in the prefecture of Kilkis that were selected by random sampling 

that took place within those ten (10) municipal units. 

The chosen approach to investigate the survey subject is the qualitative 

research. For the data collective was utilized the tool of semi-structured interviews, 

and for the study of the interviews was applied the method of content analysis. 

Combining those two tools showed qualitative and quantitative figures on the digital 

divide and the use of new technologies in the Greek rural areas and farming business. 

The main axis of research concerns the study of the participants in a 

professional, educational, digital, and informational level. The data reveal two main 

typologies in relation to the use of Information and Communication Technologies 

(ICT). The first concerns the typology of the entrepreneur farmer and contains five 

(5) types of educational profiles, which is the sum result of a function regarding the 

skill on ICT, the relevant attitudes, method of education, influence of social 

environment and the desire for future training in ICT. The second typology relates to 

the disclosure of the Info-technological nature of modern farming, and contains four 

(4) dominant types, which is the outcome of a function regarding the entrepreneuring 

farmer's skills in ICT, the stating of satisfaction from the skill level and the way of 

managing the Info-technological needs of the company. 

Modern farmers recognize ICT as a tool of great importance to their 

professional success, and treat the training as a time investment. The obstacles they 

encounter for entering the digital era concern the lack of broadband infrastructure, 

the purchasing costs of logistical equipment, a low educational level on foreign 

languages, and a small, but existing,  number of farmers who do not perceive as 

beneficial, the use of ICT. 

Overall, are identified nine (9) modulative factors to the digital divide in 

Greek rural areas and farming business, and four (4) forms of the digital divide.  

 

Keywords: Digital divide, rural development, qualitative research, interview, 

Information and Communication Technologies.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ έιεπζε ηεο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο δηακφξθσζε κηα ζεηξά λέσλ νηθνλνκηθψλ 

ππνδεηγκάησλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο παξαγσγήο. Σν δπλακηθφ θνξηίν απηήο ηεο 

επαλάζηαζεο αιιά θαη ε ξαγδαία ηαρχηεηα εμάπισζήο ηεο, νξίδεη ην δηαξθή 

επαλαθαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ επηξξνήο ηεο ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πξνο φθεινο κηαο απνηειεζκαηηθφηεξεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

Σν ζεκαληηθφηεξν, ίζσο, πξντφλ ηεο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο ζήκεξα, είλαη νη 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, κέζσ 

απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ, αλαπηχζζνπλ νινέλα θαη ζηελφηεξνπο δεζκνχο κε ηελ 

πιεξνθφξεζε, ηελ επηθνηλσλία, θαη ηελ ελεκέξσζε, δεζκνί νη νπνίνη ζπλνδεχνληαη 

απφ ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ζηάζεσλ, θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

ησλ κειψλ ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ ςεθηαθή επαλάζηαζε άιιαμε ηελ έλλνηα 

ηεο πιεξνθνξίαο, ζε ζεκείν πνπ λα κπνξεί λα ραξαθηεξίδεη κηα νιφθιεξε θνηλσλία. 

Ζ πιεξνθνξία δελ είλαη, πιένλ απιψο, έλα κήλπκα ζε θχθισκα, αιιά έρεη κεηεμειηρζεί 

ζε κήλπκα δξάζεο (Κατηαδή-Γνπηηινθ, 2003:39). Χζηφζν ε πξφζβαζε ζε ΣΠΔ, ε 

πηνζέηεζε ζηάζεσλ, θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ δελ είλαη θαζνιηθή ζην ζχλνιν ησλ θνηλσληψλ. Έηζη, 

δηακνξθψλεηαη εθείλν πνπ ζήκεξα νλνκάδεηαη ςεθηαθφ ράζκα.  

ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ρψξν ε πιεξνθνξία, ε ελεκέξσζε, ε επηθνηλσλία 

θαη ε γλψζε δηαδξακαηίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε δηαζθάιηζε ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. Καηά ηνλ Food and Agriculture Organization (FAO, 2003) ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε πξφθιεζε ηεο ελίζρπζεο ησλ αγξνηψλ αιιά θαη ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ αθνξά ζηελ αλάγθε πξφζβαζεο ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζε λέεο 

δεμηφηεηεο, ζηελ αλάγθε αιιαγήο ζηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ, θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

ζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ. Ζ πξφθιεζε απηή πξνυπνζέηεη ηελ πξφζβαζε ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο ΣΠΔ, θαη πξνβιέπεηαη λα δηαδξακαηίζεη απνθαζηζηηθφ 

ξφιν ζηελ πνξεία ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο (Koutsouris, 2006).  

Ζ παξνχζα εξγαζία ζθνπεχεη ζηελ αλίρλεπζε ησλ κνξθψλ ηνπ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν, κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα παξαγσγήο. Χο έξεπλα, παξνπζηάδεη δηηηφ ραξαθηήξα θαηλνηνκίαο, πξψηνλ 
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δηφηη απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηνλ 

ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν, θαη δεχηεξνλ δηφηη ε πξνζπάζεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ ρξήζε εξγαιείσλ πνηνηηθήο έξεπλαο, ζηνηρείν πνπ απνηειεί επίζεο πξσηνηππία.  

Ζ αλίρλεπζε ησλ κνξθψλ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν 

επηρεηξείηαη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ζρέζεο πνπ εκθαλίδνπλ νη ζχγρξνλνη 

επηρεηξεκαηίεο αγξφηεο κε ηηο ΣΠΔ, ηεο απνθάιπςεο ησλ ζηάζεσλ ηνπο απέλαληη 

ζηελ θαηλνηνκία θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηε κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο 

παξειζφληνο, παξφληνο αιιά θαη ηνπ πξνζδνθψκελνπ κέιινληνο ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηηο ΣΠΔ, ζηελ αλίρλεπζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο ζε ΣΠΔ, ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηηο επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο, ζηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληφο ζηε ζρέζε 

ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαη ζηελ απνθάιπςε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πξνθίι ηνπ 

ζχγρξνλνπ αγξφηε θαη ησλ ζχγρξνλσλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δπν κέξε, ηε ζεσξεηηθή θαη ηελ εκπεηξηθή 

πξνζέγγηζε- έξεπλα. Σν πξψην κέξνο δηαξζξψλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα φπνπ 

αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο κε ηε ρξήζε 

πινχζηαο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. Σν δεχηεξν κέξνο δηαξζξψλεηαη, επίζεο, ζε 

ηξία θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο, ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ζηελ εξκελεία ηνπο, θαη ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. εκεηψλεηαη φηη θαη ζην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

πεξηέρεηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο βηβιηνγξαθίαο, ηδηαίηεξα ζην θεθάιαην ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο κηαο νινθιεξσκέλεο 

εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο πξνο ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία.   

πγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην θαη νη 

νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα ην ςεθηαθφ ράζκα, νη παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζε 

πιηθνηερληθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, νη θπξίαξρεο κνξθέο ηνπ, θαζψο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνξθψλ απηψλ.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην αθνξά ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, θαη 

παξνπζηάδνληαη ε έλλνηα θαη ε ιεηηνπξγία ηεο αγξνηηθήο πιεξνθνξίαο, ν ξφινο ηεο 

θαηλνηνκίαο γηα ηελ αγξνηηθή επηρείξεζε, ν ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηελ αγξνηηθή 

αλάπηπμε, νη εθαξκνγέο ΣΠΔ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο, ν 

ξφινο ηεο αγξνηηθήο εθπαίδεπζεο σο εξγαιείν δηάδνζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαη 
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ηέινο παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά εξεπλψλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν. ζνλ αθνξά ηηο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, ζεκεηψλεηαη φηη, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ δηεζλψλ πεξηνδηθψλ (Scopus θ.ιπ.), 

βηβιηνζεθψλ, θαηαζεηεξίσλ, ειεθηξνληθψλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, θαζψο θαη ζηα 

εξγαιεία Google Scholar θαη Google Books κε ζπλζέζεηο ησλ ιεκκάησλ Digital 

Divide, Information and Communication Technology (ICT) adoption, ICT diffusion, 

farm management, livestock management, Greek farmers, rural digital divide, 

Greece, South-East Europe, rural development, ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα 

θαη κε ηε ρξήζε ηειεζηψλ Boolean, δελ εληνπίζηεθε θακία εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ 

λα ζρεηίδεηαη κε ηηο κνξθέο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν. 

Οη έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 2 ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, 

αιιά φρη κε ην ςεθηαθφ ράζκα. 

Σν ηξίην θεθάιαην αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ηνπ λνκνχ Κηιθίο, θαζψο 

απνηειεί ηελ πεξηνρή εληνπηζκνχ ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο. Αξρηθά αλαθέξνληαη 

γεληθά ζηνηρεία γηα ην λνκφ, θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα δηνηθεηηθά θαη 

γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ην νηθνλνκηθφ πξνθίι ηεο πεξηνρήο ζηνλ 

πξσηνγελή, δεπηεξνγελή, θαη ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγξνηψλ ηνπ λνκνχ, θαη 

ηέινο παξνπζηάδεηαη ην δίθηπν επξπδσληθφηεηαο. Ζ παξνπζίαζε ηνπ δηθηχνπ 

επξπδσληθφηεηαο ηνπ λνκνχ Κηιθίο δελ εμππεξεηεί, ηελ παξνχζα εξγαζία, κφλν ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ λνκνχ αιιά απνηειεί ηεθκήξην γηα ηε κειέηε ηνπ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο. Γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ λνκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα έξεπλα κηθξήο 

εκβέιεηαο ηα δεδνκέλα ηεο νπνίαο αληιήζεθαλ θπξίσο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (www.statistics.gr), ηα Γεκφζηα θαη Αλνηθηά 

Γεδνκέλα (http://geodata.gov.gr), θαη ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ (http://www.eett.gr).  

Σν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο. 

Αξρηθά αλαθέξνληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα θαη νη ππνζέζεηο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο κεζνδνινγίαο κέζσ ηεο δηεζλήο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο γηα ηελ πνηνηηθή 

έξεπλα, γηα ηε ζεκειησκέλε ζεσξία, θαη γηα νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

http://www.statistics.gr/
http://geodata.gov.gr/
http://www.eett.gr/
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εζλνγξαθηθφ ραξαθηήξα ηεο έξεπλαο. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ, δειαδή ηα εξγαιεία ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. 

Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν βαζηθφο άμνλαο πάλσ ζηνλ νπνίν 

θηλήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο. 

 ην πέκπην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο. Σν θεθάιαην απηφ απνηειείηαη απφ πέληε επηκέξνπο ελφηεηεο νη νπνίεο 

απνηεινχλ θαη ηνπο πέληε άμνλεο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξά ζηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο.  

Ζ δεχηεξε ελφηεηα ηνπ πέκπηνπ θεθαιαίνπ αθνξά ζηε κειέηε ηνπ 

επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπνπ εθηφο απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ 

βαζηθψλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, κειεηψληαη θαη νη ζηάζεηο ηνπο 

απέλαληη ζηελ επηηπρία, αιιά θαη νη απφςεηο ηνπο γηα ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζην 

αγξνηηθφ επάγγεικα.  

Ζ ηξίηε ελφηεηα ηνπ πέκπηνπ θεθαιαίνπ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ πξνθίι ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Μειεηά ηε ζρνιηθή δηαξξνή θαη ηα αίηηα ηεο, φπνπ απηή ε ππήξμε, 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο κνξθέο εθπαίδεπζεο ζε ΣΠΔ, αληρλεχεη ηηο δεμηφηεηεο ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο, κειεηά ηελ πξφζεζε εθπαίδεπζεο ζε ΣΠΔ, ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ επίδξαζε απηήο ηεο ζρέζεο ζηνπο 

αγξφηεο ηεο έξεπλαο, θαη ηέινο, ηηο κεζφδνπο πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ θάιπςε ηεο 

επηρείξεζήο ηνπο ζε πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο. ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη 

δπν ηππνινγίεο. Ζ πξψηε αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ πξνθίι ηνπ δείγκαηνο ζε ΣΠΔ, 

θαη ε δεχηεξε ζην ηερλνπιεξνθνξηαθφ πξνθίι ησλ ζχγρξνλσλ αγξνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ πέκπηνπ θεθαιαίνπ αληρλεχεηαη ην ςεθηαθφ 

πξνθίι ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο, κειεηάηαη ην δίθηπν επξπδσληθφηεηαο ζηηο 

δεκνηηθέο ελφηεηεο φπνπ εληνπίζηεθαλ νη αγξφηεο, θαη παξνπζηάδεηαη ε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ζε ΣΠΔ θαη ζε άιιν ςεθηαθφ εμνπιηζκφ ζηα λνηθνθπξηά 

ηνπο. ε απηήλ ηελ ελφηεηα εηζάγεηαη ε θαηλνηφκνο έλλνηα ηεο e-ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

πνπ απνηειεί ζπλάξηεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ ζε ΣΠΔ θαη ηεο ζπρλφηεηαο 

ρξήζεο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ, κεηξήζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ 

αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ αγξνηψλ ζε ηξεηο κεηαβιεηέο ηνπ 
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Δurostat model for a community survey on ICT usage in households and by 

individuals (Δurostat Μodel Questionnaire (V2.1), 2006). Σέινο, ζε απηήλ ηελ 

ελφηεηα, παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο ησλ e-ιεηηνπξγηθψλ αγξνηψλ γηα ηελ 

σθειηκφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο δσή.  

Ζ πέκπηε ελφηεηα ηνπ πέκπηνπ θεθαιαίνπ αθνξά ζην πιεξνθνξηαθφ πξνθίι 

ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο θαη κειεηά ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζε ζέκαηα 

πιεξνθφξεζεο-ελεκέξσζεο θαη ηηο επηιεγφκελεο πεγέο. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη νη 

ειεθηξνληθέο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ, θαη κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ εληνπίδνληαη νη νκάδεο 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηέο, φπνπ απνηειεί άιιε κηα έξεπλα αιιά κηθξφηεξεο 

εκβέιεηαο, ελψ κειεηάηαη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ αγξνηψλ ζηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο 

δηαβνπιεχζεηο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα θνηλά.  

 ην έθην, θαη ηειεπηαίν, θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, αλαπηχζζνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ, δηαηππψλνληαη νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο, θαη ηέινο αλαπηχζζεηαη 

ζπδήηεζε θαη κειεηψληαη νη δπλαηφηεηεο ηεο επηπιένλ δηεξεχλεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΣΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΥΑΜΑ 

 

1.1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ο φξνο ςεθηαθφ ράζκα απνηειεί κεηαθξαζηηθφ ηζνδχλακν ηνπ αγγιηθνχ «digital 

divide». Αλ θαη πξφθεηηαη γηα λενινγηζκφ ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο, ην 

πεξηερφκελν ηνπ φξνπ απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1970, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ αληζφηεηα 

πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία, κε ηελ έλλνηα ησλ ερφλησλ θαη κε ερφλησλ 

πξφζβαζεο (information have and have not‟s) (Compain, 2001:xiv). ηε ζπλέρεηα, 

θαη κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ην ζέκα έκεηλε ζηελ αθάλεηα θαζψο ε 

δηάδνζε ηεο ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο δελ ππνζηήξηδε αηηηάζεηο 

ζρεηηθέο κε ην πιεξνθνξηαθφ ράζκα (Aviram & Richardson, 2004).  

Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ην πιεξνθνξηαθφ ράζκα επαλήιζαλ ζηελ αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φηαλ άξρηζε ε εμάπισζε ηεο ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν έηνο 1989, ην ακεξηθαληθφ πεξηνδηθφ Journal of Communication, 

ζηνλ ηφκν 39 θαη ηεχρνο 3, δεκνζίεπζε κηα ζεηξά άξζξσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

ηεο πιεξνθνξίαο απφ δηάθνξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, κε ηα ςεθηαθά κέζα 

πιεξνθφξεζεο, θαη κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ γηα πιεξνθφξεζε, ρσξίο φκσο λα 

αλαθέξεηαη θάπνπ ν φξνο ςεθηαθφ ράζκα (Journal of Communication, 1989). 

χκθσλα κε ηνπο Hoffman et al. (2001:48) ν φξνο ςεθηαθφ ράζκα αλαθέξεηαη γηα 

πξψηε θνξά απφ ηνλ Lloyd Morrisett, πξφεδξν ηνπ Ηδξχκαηνο Markle. Χζηφζν, ε 

ρξήζε ηνπ φξνπ δηαδφζεθε κεηά ην 1996 φηαλ ν πξφεδξνο θαη o αληηπξφεδξνο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, Bill Clinton θαη Al Gore, ηνλ ρξεζηκνπνίεζαλ 

ζε επίζεκε νκηιία ηνπο (Gunkel, 2003:501). 

Ο Robert Hassan ζέινληαο λα δείμεη ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία πνπ απέθηεζε ην 

θαηλφκελν ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε δεκφζηα ζθαίξα, 

αλαθέξεη φηη ην 2004 ε κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ Google έδσζε πεξίπνπ 667.000 

ζρεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην ιήκκα «digital divide», ελψ έλα κήλα αξγφηεξα ν 

αξηζκφο απηφο είρε θηάζεη ήδε ζηηο 740.000 (Γηαλλαθφπνπινο, 2005:14). ήκεξα, ε 

ίδηα αλαδήηεζε δίλεη πάλσ απφ 62.000.000 απνηειέζκαηα. 
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1.2. Οξηζκόο 

Έρνπλ δνζεί δηάθνξνη νξηζκνί θαη εξκελείεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο, ελψ 

έρεη αλαθεξζεί θαη σο ηερλνινγηθφ ράζκα ή έιιεηςε ςεθηαθήο έληαμεο (Rice, 2001· 

Warschauer 2004· Livingstone & Helsper, 2007). Ζ ζχγρξνλε ζεψξεζε κειεηά ην 

θαηλφκελν ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο εληφο θαη κεηαμχ ησλ θνηλσληψλ, 

πξνζδηνξίδνληάο ην αθελφο ζηελ πξφζβαζε ζηα ςεθηαθά κέζα θαη αθεηέξνπ ζηελ 

ρξήζε ησλ κέζσλ απηψλ (Selwyn, 2003· Bromley, 2004· Parsons & Hick, 2008:2· 

Tsatsou, 2011:319).  

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) νξίδεη 

ην ςεθηαθφ ράζκα, σο ην ράζκα κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ησλ λνηθνθπξηψλ, ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά 

επίπεδα φζνλ αθνξά ζηηο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε ΣΠΔ θαη ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, γηα έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ (OECD, 2001). Ο νξηζκφο απηφο 

έρεη αλαθνξά ηφζν ζηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν φζν θαη ζε ζέκαηα ππνδνκήο ησλ 

ΣΠΔ.  

Οη Hoffman & Novak (1998) πεξηέγξαςαλ ην ςεθηαθφ ράζκα σο ηελ 

απφζηαζε κεηαμχ εθείλσλ ησλ αηφκσλ πνπ δηαζέηνπλ Ζ/Τ ζην λνηθνθπξηφ ηνπο θαη 

εθείλσλ πνπ δε δηαζέηνπλ, θαη φηη απηφ είλαη θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα. ήκεξα, νη απφςεηο αληηθξνχνληαη γηα ην εάλ νη ΣΠΔ δεκηνπξγνχλ 

ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ ησλ πξνλνκηνχρσλ θαη κε (Papadopoulos & Dagdilelis, 

2009). 

Οη Dasgupta et. al. (2001) θαη ν Young (2001) πεξηγξάθνπλ ην ςεθηαθφ 

ράζκα σο ην θελφ πνπ δηακνξθψλεηαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ππνινγηζηέο 

αιιά θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, θαη εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ, θαη ην εξκελεχνπλ σο 

απνηέιεζκα δηαθνξνπνηήζεσλ ζε αηηηάζεηο γισζζηθνχ, νηθνλνκηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ, 

θνηλσληθνχ αιιά θαη γεσγξαθηθνχ επηπέδνπ.  

Ο Mossberger (2003) νξίδεη φηη, ην ςεθηαθφ ράζκα αθνξά ζε πνηθίιεο 

κνξθέο άληζεο θαηαλνκήο ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ 

πιενλαζκάησλ, ησλ θνηλσληθψλ επθαηξηψλ, ησλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ, ηεο 

αλάπηπμεο ππνδνκψλ, ηεο πξφζβαζεο αιιά θαη ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. Αληίζηνηρα, νη 

Cuervo & Menendez (2006) ζε έξεπλά ηνπο γηα ηα κνηίβα ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηηο 
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ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πεξηγξάθνπλ ηνλ φξν σο απνηέιεζκα νηθνλνκηθψλ 

αιιά θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.  

Οη DiMaggio θαη Hargittai (2001) νξίδνπλ πέληε δηαζηάζεηο ηεο ςεθηαθήο 

αληζφηεηαο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ΣΠΔ, ηε 

δπλαηφηεηα απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ ζηε ρξήζε ΣΠΔ, ην επίπεδν ησλ ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ, ηελ ππνζηήξημε κέζσ ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, θαη ηνπο ζθνπνχο 

γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ΣΠΔ. Ζ Hargittai (2002) εληφπηζε ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηνπο ηξφπνπο πνπ εξεπλνχλ νη άλζξσπνη ην δηαδίθηπν αιιά θαη ζηνλ 

ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα εληνπίζνπλ ειεθηξνληθέο πιεξνθνξίεο, ελψ βξήθε φηη 

νη ζπκπεξηθνξέο απηέο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ εκπεηξία πνπ έρεη ην άηνκν ζηελ 

ηερλνινγία αιιά αξλεηηθά κε ηελ ειηθία θαη ην θχιιν ηνπ ρξήζηε. 

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε είλαη εθείλε ηνπ Warschauer (ρ.ε.) φπνπ ην 

ςεθηαθφ ράζκα αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε πνπ νθείιεηαη ζηελ 

πξνζαξκνγή θαη ηε δεκηνπξγία γλψζεο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ.  

χκθσλα κε ηνλ Γηαλλαθφπνπιν (2005) νη νξηζκνί ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ, βάζε ηνπ ζεκείνπ εζηίαζήο ηνπο, ζε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο απηέο αθνξνχλ ζηνπο νξηζκνχο πνπ ζεκαηνπνηνχλ 

απνθιεηζηηθά ηελ πξφζβαζε, απνθιεηζηηθά ηε ρξήζε, θαη ζε εθείλνπο πνπ 

ζπλδπάδνπλ ηελ πξφζβαζε κε ηε ρξήζε (Γηαλλαθφπνπινο, 2005). Ο ίδηνο ζρνιηάδεη 

φηη, ε εμέηαζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο θάησ απφ ην θνηλσληνινγηθφ 

πξίζκα απνθαιχπηεη δπν δνκηθέο αδπλακίεο ηνπο. Ζ κηα αδπλακία αθνξά ζηε κειέηε 

ηνπ δηαδηθηχνπ σο έλα ζχζηεκα κνλφδξνκεο επηθνηλσλίαο, ελψ πξφθεηηαη γηα 

ακθίδξνκν ζχζηεκα, ίζσο κε εμαίξεζε ηνπ νξηζκνχ πνπ δίλεη ν Warschauer (ρ.ε.), 

θαη ε δεχηεξε αδπλακία ησλ νξηζκψλ είλαη φηη «εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε έλαλ 

πνιηηεηνθεληξηθφ θφζκν, αγλνψληαο ηνλ αλαλεσκέλν θαη παξεκβαηηθφ ξφιν ηεο 

παγθφζκηαο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο «παγθνζκηνπνίεζεο απφ 

θάησ» (Γηαλλαθφπνπινο, 2005:63).  

Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ επηζεκαίλεη ε παξνχζα εξγαζία είλαη φηη νη 

παξαπάλσ νξηζκνί δηαθξίλνληαη ζε δπν θπξίαξρεο θαηεγνξίεο, ζε εθείλνπο πνπ 

νξίδνπλ ην ςεθηαθφ ράζκα σο ηελ απφζηαζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ ηερλνινγία (είηε 

ζε επίπεδν δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, είηε ζε επίπεδν έιιεηςεο πιηθνηερληθψλ 

ππνδνκψλ), θαη ζε εθείλνπο πνπ ην νξίδνπλ σο ηελ απφζηαζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 
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άηνκα κεηαμχ ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. Δληνχηνηο, ηφζν νη εμειίμεηο ζε 

επίπεδν πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, φζν θαη ε ζπλερηδφκελε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ρξεζηψλ ΣΠΔ, νξίδεη ηελ εμέηαζε κηαο ζεηξάο ραζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

πινπξαιηζκφ πξνζεγγίζεσλ, θαη πνπ αληηκεησπίδνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, 

θαη φρη κέζσ κηαο κνλνδηάζηαηεο πξνζέγγηζεο. ζν πξνρσξεί ε ςεθηαθή 

επαλάζηαζε, ην ςεθηαθφ ράζκα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ηνκείο, πνπ αθνξνχλ ζην 

επίπεδν ρξήζεο θαη ζην ζθνπφ ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ, αιιά θαη ζηηο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πηνζέηεζεο ησλ ΣΠΔ πνπ 

παξαηεξνχληαη κεηαμχ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.  

Ζ αλίρλεπζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο έγθεηηαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο αληίιεςεο πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα απηφ. Με άιια ιφγηα ην ράζκα ζηελ 

πξφζβαζε θαη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, είλαη πηζαλφ λα κε ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ ίδηα 

ηελ ηερλνινγία, φζν κε ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα απηή, αιιά θαη ηηο 

δεδνκέλεο ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηεο. Ζ αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ςεθηαθνχ ράζκαηνο ππνδειψλεη ηελ πνιπζχλζεηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

αιιά θαη ηελ αλάγθε λα θαλεί φηη, ν βαζκφο δηείζδπζεο ησλ ΣΠΔ απνηειεί έλα λέν 

ππφδεηγκα δξάζεο ζε πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν. 

Ζ κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο κε ζπκβαηηθά κέζα πιεξνθφξεζεο φπσο 

ξαδηφθσλν-εθεκεξίδεο, αιιά θαη ε εγθαηάζηαζε δηθηχσλ επξπδσληθφηεηαο ζε 

απνκαθξπζκέλεο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, δελ απνηειεί απηφκαηα ηε ιχζε ζην 

πξφβιεκα πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία. πσο αλαθέξεη ν Haddad ην 

ζεκαληηθφηεξν ράζκα φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο 

γλψζεο θαη κάζεζεο δελ είλαη ςεθηαθφ αιιά εθπαηδεπηηθφ (OECD, 2000). 

 

 

1.3. Παξάγνληεο ςεθηαθνύ ράζκαηνο 

ηελ παξνχζα ππφελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο δεκηνπξγίαο 

ςεθηαθνχ ράζκαηνο, πνπ αθνξνχλ ζε γεσγξαθηθφ, νηθνγελεηαθφ, θαη αηνκηθφ 

επίπεδν. ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα απνθαιχθζεθε φηη, ε έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο είλαη πνιχπινθε, δηφηη, σο έλα βαζκφ, αληαλαθιά ηηο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε αλάπηπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ 
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θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν δχζθνιε απφ ηνπο εξεπλεηέο, θαη ζπλεπψο νη παξάγνληεο 

θαη νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα πνηθίινπλ.  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη παξάγνληεο νη νπνίνη επηζεκαίλνληαη αθνξνχλ 

θπξίσο ζε επίπεδν πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, φπσο ζηελ ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ 

πξφζβαζεο, ην θφζηνο αγνξάο θαη ζπληήξεζεο ησλ κέζσλ πξφζβαζεο ζε ΣΠΔ, ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δίθηπν, αιιά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

φπσο ε ειηθία ηνπ ρξήζηε, ην εηζφδεκα, ε εθπαίδεπζε ηνπ, νη δεμηφηεηεο ρξήζεο ζε 

ΣΠΔ, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε, ε γλψζε γισζζψλ, θαη ν ηφπνο θαηνηθίαο ηνπ 

(Stiakakis et al, 2009). 

 

1.3.1. Δκπόδηα πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ 

Ο πιένλ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο δηάρπζεο ησλ ΣΠΔ, είλαη ε έιιεηςε 

πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ. Οη ηερλνινγηθνί πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ηελ ππνδνκή 

δηθηχνπ, ηελ έιιεηςε αζθαιψλ εμππεξεηεηψλ ηζηνχ (servers), ηνπο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ Ίληεξλεη, ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο θ.ιπ., κεηψλνπλ ζε δξακαηηθφ βαζκφ 

ηε δηάρπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαη εηδηθφηεξα ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη κεηαβιεηέο 

απεηθφληζεο ηνπ βαζκνχ αλάπηπμεο ηεο ππνδνκήο δηθηχνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ 

δηαδηθηπαθψλ θφκβσλ, νη γξακκέο πξφζβαζεο, θαη ε ππθλφηεηα ησλ αζθαιψλ 

εμππεξεηεηψλ ηζηνχ. χκθσλα κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ, νη επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ζηελ Διιάδα γηα ην Ά ηξίκελν ηνπ 2012, 

έθηαζαλ ζηηο 2.508.280, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 1,78% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

ηξίκελν, ελψ ην ίδην ηξίκελν ε επξπδσληθή δηείζδπζε ζηνλ πιεζπζκφ έθηαζε ζην 

22,2% έλαληη 21,8% ην Γεθέκβξην ηνπ 2011 (ΔΔΣΣ, 2012), ζηνηρεία πνπ 

θαηαηάζζνπλ ηε ρψξα ζηελ 21
ε
 ζέζε επξπδσληθήο θαηάηαμεο ζηελ Δπξψπε. Ζ 

γεσγξαθηθή απεηθφληζε ηνπ δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα απνθαιχπηεηαη 

ζην Υάξηε 1. 
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Υάξηεο 1. Σν δίθηπν επξπδσληθόηεηαο ζηελ Διιάδα 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ράξηε πνπ δηαηίζεηαη απφ ην Γεσγξαθηθφ χζηεκα Δπξπδσληθφηεηαο ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ. Γηαζέζηκν απφ: 

http://mapsrv2.terra.gr/eettutilities/mapnew.aspx,  

πξνζπέιαζε Ηνχιηνο 2012 

 

ε έθζεζή ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ην ςεθηαθφ πξνθίι ησλ 

ρσξψλ-κειψλ ηεο (European Commission, 2009) αλαθέξεηαη γηα ηελ Διιάδα φηη, ζε 

ζχγθξηζε κε ην πξνθίι ηεο θαηά ην 2003, νη επηδφζεηο ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ 

έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά, αιιά ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ λνηθνθπξηψλ 

παξακέλεη ρακειή, θαη αλέξρεηαη κφλν ζην κηζφ ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. 

Έλαο άιιν εκπφδην πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ ιεηηνπξγεί σο 

παξάγνληαο δεκηνπξγίαο ςεθηαθνχ ράζκαηνο, είλαη ην θφζηνο εμνπιηζκνχ θαη 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (van Dijk, 2006· Ganley et al.,
 
2009· Stiakakis et al, 2009). 

O Demunter, ζε κειέηε ηνπ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Eurostat, παξαηήξεζε φηη ελψ κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην θφζηνο αγνξάο Ζ/Τ κεηψλεηαη (πνιιέο θνξέο είλαη 

ρακειφηεξν θαη απφ ην θφζηνο αγνξάο κηαο έγρξσκεο ηειεφξαζεο), ε δηείζδπζε ησλ 

Ζ/Τ ζηα λνηθνθπξηά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ρακειή, θαη ηδηαίηεξα ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο (Demunter, 2005). Οη Vicente-Cuervo & Lopez-Menendez 

(2006) ππνγξάκκηζαλ ηηο κεγάιεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

http://mapsrv2.terra.gr/eettutilities/mapnew.aspx
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Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ Ζ/Τ αλά 100 θαηνίθνπο, θαη 

ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ν αξηζκφο απηφο ήηαλ επηά θνξέο κεγαιχηεξνο ζηε 

νπεδία, απ‟ φηη ζηελ Διιάδα.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο δηεχξπλζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο, ν νπνίνο 

αθνξά θπξίσο ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο, είλαη ε αζηαζήο ή ε κεδεληθή 

παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θάηη πνπ απνηειεί επζχλε ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ 

απέλαληη ζηνπο πνιίηεο κηαο ρψξαο. ε πνιιέο ρψξεο έρνπλ πεξηνξίζεη εμαηξεηηθά ηα 

δίθηπα δηαλνκήο ελέξγεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαη ε εμνηθνλφκεζε κέζσ 

δηαθνπψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ γηα πνιιέο ψξεο, απνηειεί 

ζχλεζεο θαηλφκελν (Jensen, ρ.ε.).  

 

1.3.2. Κνηλσληθά εκπόδηα 

ε ππνθεηκεληθφ επίπεδν, ε ρακειή κφξθσζε ηνπ αηφκνπ απνηειεί εκπφδην γηα ηελ 

ςεθηαθή ηνπ έληαμε. Με άιια ιφγηα, φζν πςειφηεξν είλαη ην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν ελφο αηφκνπ, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα έρεη πξφζβαζε ζε ΣΠΔ θαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηεί. Οη Stiakakis et al. (2009) αλαθέξνπλ απνηειέζκαηα εξεπλψλ φπνπ 

δείρλνπλ φηη, κεηαμχ αηφκσλ πνπ έρνπλ ην ίδην επίπεδν εηζνδήκαηνο, εθείλνη κε ην 

πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν παξνπζηάδνπλ θαη πςειφηεξα πνζνζηά πξφζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν. ζνλ αθνξά ηε ρξήζε ΣΠΔ, νη Selhofer & Hüsing (2002) ηνλίδνπλ 

φηη ηα άηνκα κε ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν είλαη δχζθνιν λα πξνθηάζνπλ ην 

επίπεδν δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ ησλ αηφκσλ ηεο κέζεο εθπαίδεπζε. Δπίζεο, ην 

Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ζε έξεπλά πνπ δεκνζίεπζε ην 

2008 κε ζέκα ηελ ειεθηξνληθή έληαμε ζηελ Διιάδα, δηαπίζησζε φηη, νη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ παξνπζίαζαλ πνιχ ζπρλή ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ελψ πςειά ήηαλ ηα πνζνζηά ρξήζεο θαη γηα ηνπο απφθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Αληίζεηα κε ηνπο παξαπάλσ, νη απφθνηηνη δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ 

εκθάληζαλ αξθεηά ρακειά πνζνζηά ρξήζεο (Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, 2008). ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε ε εηαηξία 

Nielsen (2008) ζε αληίζηνηρε έξεπλά γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

ηεο Ακεξηθήο.  
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ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη κηα αλαθνξά ζηε «ζρνιηθή δηαξξνή», πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. ηελ εθπαηδεπηηθή γιψζζα ν φξνο 

«ζρνιηθή δηαξξνή» αλαθέξεηαη ζε εθείλνπο ηνπο λένπο νη νπνίνη δελ νινθιεξψλνπλ 

ηελ εθπαίδεπζε πνπ νξίδεηαη απφ ηε λφξκα σο ε ειάρηζηε αλαγθαία εθπαηδεπηηθή 

πξναπαίηεζε ζηελ θνηλσλία πνπ δνπλ (Vladero, 2001, ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 

2006:11). Καηά έλα δεχηεξν νξηζκφ, ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζε εθείλνπο ηνπο 

λένπο νη νπνίνη δελ νινθιεξψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ μεθηλήζεη 

(Montmarquett et al., 2001 ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2006:11). ηε ρψξα καο, νη 

νηθνγελεηαθέο παξάκεηξνη ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ εληνπίζηεθαλ ζε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηα έηε 1980-1983 θαη αθνξνχλ ζε παηδηά πνπ πξνέξρνληαη, 

θπξίσο, απφ κε πξνλνκηνχρα θνηλσληθά ζηξψκαηα, θαη ζπγθεθξηκέλα αγξνηψλ θαη 

εξγαηψλ (Φξαγθνπδάθε, 1998:23). Άιιεο έξεπλεο ζπλέδεζαλ ην θαηλφκελν ηεο 

εγθαηάιεηςεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε ειιείςεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο, κε ηελ θαθή ππνδνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, κε 

ηελ έιιεηςε επαξθνχο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή αθφκε θαη ηελ 

αθαηαιιειφηεηα ζηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο (Φαθηφιαο, 2006). Έηζη, 

φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ΣΠΔ ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν φπνπ φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνπο Selhofer & Hüsing (2002) θαη Stiakakis et al. (2009), είλαη 

αλάινγα κεηαμχ ηνπο, αμίδεη λα ζεκεησζεί ε παξαηήξεζε φηη ζην αθαδεκατθφ 

πεξηβάιινλ είλαη επηβεβιεκέλε ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, δηφηη απνηεινχλ εξγαιείν 

έξεπλαο θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ηζρπξά θίλεηξα ζηα άηνκα πνπ 

είλαη θνηηεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε ρξήζε ΣΠΔ. ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε πξνζθέξνληαη νη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο κέζσ ησλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ, ελψ νη ΣΠΔ έρνπλ εληαρζεί ζε κεγάιν αξηζκφ αθαδεκατθψλ 

καζεκάησλ, θαζψο θαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνιιψλ ηξηηνβάζκησλ 

ηκεκάησλ. Αληίζεηα, έλα άηνκν ηεο πνπ είλαη απφθνηηνο πξσηνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, είλαη πηζαλφ λα κελ έρεη θάπνηα αληίζηνηρα ηζρπξά 

θίλεηξα γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ή λα κελ έρεη αλαθαιχςεη θάπνηα σθέιηκε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηνλ ίδην. Ο van Dijk (2006:182) αλαθέξεη φηη, ε έιιεηςε 

δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ είλαη απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζην 

ζρνιηθφ ή επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ. 
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 Έλαο άιινο παξάγνληαο ςεθηαθνχ ράζκαηνο είλαη ε ειηθία ησλ ρξεζηψλ 

φπνπ επηδξά ζηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Stiakakis et al, 2009). Με άιια 

ιφγηα, ε ρξήζε Ζ/Τ είλαη ζπρλφηεξε ζηνπο λένπο απφ φηη ζηνπο ειηθησκέλνπο. Σν 

Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2008) εληφπηζε φηη 

ζηελ Διιάδα ην πςειφηεξν πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ αθνξά ζε λένπο έσο 24 

εηψλ (74%), ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ πνπ έρεη ηελ ρακειφηεξε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο (κφιηο 3%). Αληίζηνηρα ήηαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εηαηξίαο 

Nielsen (2008) γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη, ε παξνπζία παηδηψλ ζε κηα νηθνγέλεηα απμάλεη ζεκαληηθά ηελ 

πηζαλφηεηα εμνπιηζκνχ ΣΠΔ ζην λνηθνθπξηφ, θαζψο θαη ηηο πηζαλφηεηεο πξφζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν (Demunter, 2005). 

Έλαο ηξίηνο παξάγνληαο δηεχξπλζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν είλαη ην θχιν. Ο παξάγνληαο απηφο ζπρλά εμεηάδεηαη παξάιιεια κε ηνλ 

παξάγνληα ειηθία, σζηφζν νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ην θχιν επεξεάδεη ιηγφηεξν ηε 

δηεχξπλζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο, ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα ειηθία (Stiakakis et 

al, 2009). Σν Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2008) 

εληφπηζε φηη ζηελ Διιάδα ην πνζνζηφ ησλ αληξψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν 

είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ (36% θαη 24% 

αληίζηνηρα).  

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ έρεη επηπηψζεηο ζην βαζκφ ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαη 

ζηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, είλαη ην εηζφδεκα. Σα άηνκα κε πςειφ εηζφδεκα 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη ρξήζηεο ΣΠΔ αιιά θαη λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζην δηαδίθηπν, δηφηη δηαζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ην θφζηνο 

αγνξάο, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ ΣΠΔ. Οη Hoffman & Novak (1998) ζε έξεπλα 

ηνπο ζρεηηθά κε ηε θπιή θαη ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ, δηαπίζησζαλ φηη, ην πςειφ 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ππνθεηκέλσλ αιιά θαη ην πξνλφκην ηνπ πςεινχ 

εηζνδήκαηνο, ζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ηελ χπαξμε Ζ/Τ ζην λνηθνθπξηφ, αιιά θαη φηη 

ηα πησρφηεξα λνηθνθπξηά επηζπκνχζαλ εληνλφηεξα ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

παξφηη δε δηέζεηαλ ηηο αλάινγεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο. Ζ έξεπλά ηνπο έδεημε φηη, 

εάλ εμαζθαιηζζεί ε πξφζβαζε ζε ΣΠΔ, ηφηε ζα αθνινπζήζεη θαη ε ρξήζε απηψλ ησλ 

ηερλνινγηψλ. ην ζπκπέξαζκα ησλ Hoffman & Novak (1998) θαηαιήγεη θαη ν 

ΟΟΑ (OECD, 2001), ππνγξακκίδνληαο φηη ηα πξνλνκηνχρα εηζνδήκαηα 
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επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ χπαξμε ελφο Ζ/Τ ζην λνηθνθπξηφ. Οη Dasgupta et. al. (2001) 

δηαπίζησζαλ φηη, φηαλ απμάλεηαη ην εηζφδεκα ζηνπο πνιίηεο κηαο ρψξαο παξάιιεια 

απμάλνληαη θαη νη ξπζκνί πηνζέηεζεο ηερλνινγηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν 

νηθνλνκηθά πξνλνκηνχρσλ λνηθνθπξηψλ. 

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηψλ Γηνίθεζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, νξίδεη σο έλαλ αθφκε παξάγνληα ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο ην επάγγεικα (National Telecommunication and Information 

Administration, 2002). πγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ φπνπ ε 

επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη δηαδηθηχνπ, 

απμάλεηαη θαη ν βαζκφο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. Ο van Dijk 

αλαθέξεη ηελ έιιεηςε επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ σο εκπφδην 

ζηε ρξήζε πξφζβαζεο (1999:182). 

Παξάγνληα δηεχξπλζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο απνηειεί ην θξάηνο (Heeks, 

1999· Barzilai-Nahon, 2006). Ζ έλλνηα ηνπ θξάηνπο αλαθέξεηαη ζηνλ θπξηφηεξν 

ζεζκηθφ, λνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ δηαρεηξηζηή ησλ ζπληζησζψλ πνπ δνκνχλ θαη 

ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ θνηλσλία (Παπαδάθεο, 2003:55). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε 

θξαηηθή ππνζηήξημε γηα ηε κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο πεξηιακβάλεη 

θπβεξλεηηθέο θαη θνηλσληθέο πξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή πνπ 

πηνζεηείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, κέζσ θξαηηθψλ επελδχζεσλ θαη αλάινγσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Ζ 

έθζεζή ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ i2010-ICT Country Profiles 

(European Commission, 2009), αλαθέξεη φηη ζηελ Διιάδα εθαξκφδεηαη ην 

πξφγξακκα «Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013», κε ζθνπφ λα εθηειέζεη έλα 

«ςεθηαθφ άικα ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο» ηεο ρψξαο, κε ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνηλνηηθψλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. Ζ ςεθηαθή ζηξαηεγηθή 

ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη δχν βαζηθνχο ζηφρνπο: ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ πνιηηψλ κέζσ ησλ ΣΠΔ. Ηδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί ζηελ αχμεζε ηνπ 

ςεθηαθνχ αιθαβεηηζκνχ ησλ λέσλ, κέζα απφ πξνγξάκκαηα πνπ ζηφρν έρνπλ λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Δληνχηνηο, ε 

επξπδσληθφηεηα ζηελ Διιάδα δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε, κε απνηέιεζκα κφιηο 
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ην 22,2% ηνπ πιεζπζκνχ λα έρεη πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο ππεξεζίεο (ΔΔΣΣ, 

2012). 

Έλαο άιινο παξάγνληαο δηεχξπλζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο είλαη ην γεγνλφο 

φηη ζην δηαδίθηπν νη κεγαιχηεξεο πεγέο πιεξνθνξηψλ είλαη ζηα αγγιηθά, θάηη πνπ 

κπνξεί λα απνηειέζεη πξφβιεκα ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ άηνκα ηα νπνία είηε δε 

γλσξίδνπλ αγγιηθά, είηε έρνπλ πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο (Gurstein, 2003).  

Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηελ ρξήζε ΣΠΔ απνηειεί επίζεο έλα βαζηθφ 

παξάγνληα κείσζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. ην ζπκπέξαζκα απηφ θαηέιεμε θαη ην 

Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2008), φηαλ ζε 

έξεπλα ηνπ δηαπίζησζε φηη έλαο απφ ηνπο δεισζέλ ιφγνπο κε πξφζβαζεο θαη ρξήζεο 

ΣΠΔ απνηειεί ε έιιεηςε ησλ αληίζηνηρσλ δεμηνηήησλ. εκαληηθή επίζεο, είλαη θαη ε 

έιιεηςε ηθαλνηήησλ ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ Hargittai (2002) ππνζηεξίδεη φηη ε 

ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ ηεο πξαγκαηηθήο πιεξνθνξίαο πνπ αλαδεηείηαη θάζε θνξά 

ζην Γηαδίθηπν, κέζα απφ ηα εθαηνκκχξηα απνηειεζκάησλ ελφο ιήκκαηνο, είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ρξήζηε ζε ρξήζηε θαη νξίδεηαη σο αίηην χπαξμεο ηνπ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο. Ο van Dijk (2006) αλαθέξεη ηελ έιιεηςε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ σο 

απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο εθπαίδεπζεο ή θνηλσληθήο ζηήξημεο ζηε ρξήζε ΣΠΔ. 

Αλαθέξεη φηη πνιιέο θνξέο, ηδηαίηεξα ζηε κέζε θαη κεγαιχηεξε ειηθία, ε 

ελαζρφιεζε κε ηηο ΣΠΔ κπνξεί λα απνηειεί αληηθείκελν ριεπαζκνχ θαη αξλεηηθψλ 

ζρνιίσλ απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

Έλα άιιν εκπφδην πξφζβαζεο ζηηο ΣΠΔ, πνπ ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθνχ ράζκαηνο, είλαη ην εκπφδην ηεο ςπρηθήο απφζηαζεο (van Dijk, 

1999:183). Σν εκπφδην απηφ πεξηγξάθεη ηελ αλάπηπμε ράζκαηνο ιφγσ έιιεηςεο 

ζηνηρεηψδνπο ςεθηαθήο εκπεηξίαο, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο 

απφ ην άηνκν ιφγσ ηερλνθνβίαο, θαη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηειεί ην βαζχ 

εθπαηδεπηηθφ ράζκαηνο, δειαδή ηελ έιιεηςε φρη απιά δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, 

θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί κε κηα ζρεηηθή εθπαίδεπζε, αιιά ηελ έιιεηςε 

ζηάζεσλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ.  

Σέινο, ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζπκβάιεη ζηελ πηνζέηεζε ή κε ησλ ΣΠΔ, κε 

ηελ έλλνηα ηεο γεηηνλίαο, δηακνξθψλνληαο έηζη ηελ επξχηεηα ηνπ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο. Οη Billon et al. (2008) δηαπίζησζαλ φηη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη γεηηνληθέο πεξηνρέο έρνπλ παξφκνηα πνζνζηά πηνζέηεζεο 

ΣΠΔ.  

 

1.4. Μνξθέο ςεθηαθνύ ράζκαηνο 

Σν ςεθηαθφ ράζκα απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν, ηηο κνξθέο ηνπ νπνίνπ 

πνιινί εξεπλεηέο θαηά θαηξνχο πξνζπάζεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ. Χο θνηλσληθφ 

πξντφλ, αλαπαξαγάγεη παξαδνζηαθέο κνξθέο αληζφηεηαο θαη αληηζέζεηο ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, κεηαμχ θησρψλ θαη πινπζίσλ, κνξθσκέλσλ θαη 

ιηγφηεξν κνξθσκέλσλ, αζηψλ θαη αγξνηψλ, γελεψλ θαη θχισλ, θαη πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν βηνκεραληθά αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ (Norris 2001· Gurstein, 2003· Kuttan, 

2003). Οη θπξίαξρεο κνξθέο ςεθηαθνχ ράζκαηνο έρνπλ νξηζζεί απφ ηε Norris 

(2001:4) σο ην Παγθφζκην Φεθηαθφ Υάζκα, ην Κνηλσληθφ Υάζκα, θαη ην 

Γεκνθξαηηθφ Υάζκα. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε απηψλ ησλ κνξθψλ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο.  

 

1.4.1. Παγθόζκην ςεθηαθό ράζκα 

Σν Παγθφζκην Φεθηαθφ Υάζκα αλαθέξεηαη ζηελ απφθιηζε ηεο πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν κεηαμχ ιηγφηεξν θαη πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ (Norris, 2001:4). 

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Bridges (www.bridges.org) νη δείθηεο κέηξεζεο ηνπ 

παγθφζκηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ, 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζηνλ αξηζκφ ηζηνρψξσλ, ζηνλ αξηζκφ 

ρξεζηψλ ∆ηαδηθηχνπ, ζην εχξνο δψλεο, θαη ζην κέγεζνο ηνπ ηνκέα ΣΠΔ ζηε ρψξα. 

 Ο αξηζκφο ηειεθσληθψλ γξακκψλ αλαθέξεηαη ηφζν ζε ζηαζεξέο φζν θαη ζε 

θηλεηέο ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο ζε επίπεδν ρψξαο, θαη ππνινγίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν ή αλά άηνκν. Ο αγγιηθφο 

φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθθξαζε απηνχ ηνπ δείθηε είλαη Teledensity 

(www.bridges.org).  

 Ο αξηζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ αλαθέξεηαη ζε επίπεδν ρψξαο, 

ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο πξφζβαζεο ζε ΣΠΔ θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ 

πσιήζεσλ Ζ/Τ αλά ρψξα (www.bridges.org). 

http://www.bridges.org/
http://www.bridges.org/
http://www.bridges.org/
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Ο αξηζκφο ηζηνρψξσλ αθνξά ζηελ ππθλφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ αλά ρψξα 

πξνέιεπζεο, ή κε άιια ιφγηα ηελ ππθλφηεηα ηνπ Domain Name Service (Ολφκαηα 

Υψξνπ, θαηά ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ-ΔΔΣΣ). 

Δθθξάδεη ηελ αλά ρψξα αχμεζε ζηνλ ηνµέα ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (IT, 

information technology). Τπνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ζπρλφηεηα επέθηαζεο ηνπ DNS 

αλά ρψξα (παξαδείγκαηνο ράξηλ: gr, ge, it, fr), ηε δηεχζπλζε ηδηνθηεζίαο ηνπ 

ηζηνρψξνπ ζηα δηεζλή registries, θαη ηε θαηαλνµή ησλ δηεπζχλζεσλ IP (Internet 

Protocol) ζε θάζε ρψξα (www.bridges.org).  

Ο αξηζκφο ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ γηα ηε κέηξεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Φεθηαθνχ 

Υάζκαηνο αθνξά ζηνπο ελεξγνχο ρξήζηεο ησλ ΣΠΔ ηεο θάζε ρψξαο. Τπνινγίδεηαη 

δεηγκαηνιεπηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ζηαηηζηηθήο επηζηήκεο, ζπλ κεηξψληαη ηα 

απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαη ζπλππνινγίδεηαη 

ν ην πιήζνο ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ISP
1
(www.bridges.org).  

 Σν εχξνο δψλεο είλαη ε ρσξεηηθφηεηα πνπ έρεη έλα δίθηπν ή κηα ζχλδεζε γηα 

ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ θαη νξίδεη ηελ ηαρχηεηα κεηάδνζεο ςεθηαθψλ 

δεδνκέλσλ. Ο αγγιηθφο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθθξαζε απηνχ ηνπ δείθηε 

είλαη Bandwidth θαη ε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ηα bps (www.bridges.org). 

Ο ηειεπηαίνο δείθηεο κέηξεζεο ηνπ Παγθφζκηνπ Φεθηαθνχ Υάζκαηνο θαηά 

ηνλ νξγαληζκφ Bridges (www.bridges.org). αθνξά ζην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηνπ 

θιάδνπ ησλ ΣΠΔ. Ο δείθηεο απηφο νξίδεη ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζην ΑΔΠ 

(Αθαζφξηζην Δζληθφ Πξντφλ), δειαδή ηεο νηθνλνκίαο πνπ παξάγεηαη ζηνλ ηνµέα 

ησλ ΣΠΔ, κεηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαζηψλ ζηνλ θιάδν θαη ην πνζνζηφ ησλ 

εμαγσγψλ ζε πξντφληα ΣΠΔ.  

Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην παγθφζκην ςεθηαθφ ράζκα ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπ θξάηνπο θαη ησλ πνιηηψλ ηνπ, αιιά θαη ηηο 

πνιηηηθέο πνπ δηακνξθψλεη ην θξάηνο απέλαληη ζηα αγαζά ηεο λέαο ηερλνινγίαο. 

Έλαο παξάγνληαο δεκηνπξγίαο ηνπ παγθφζκηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο είλαη ην αζηαζέο 

ειεθηξηθφ δίθηπν, ιφγσ ηνπ νπνίνπ πνιιέο ρψξεο έρνπλ πεξηνξίζεη ζε εμαηξεηηθφ 

βαζκφ ηε δηαλνκή ελέξγεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο αιιά θαη ζε αζηηθά θέληξα. 

                                                 
1
 Τπεξεζία παξνρήο Internet (ISP): Δπηρείξεζε ε νπνία παξέρεη πξφζβαζε ζην Internet γηα ζηνηρεία 

φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηα θαλάιηα ζπλνκηιίαο ή ε ρξήζε ηνπ World Wide Web. 

Οξηζκέλεο ππεξεζίεο παξνρήο Internet (ISP) είλαη πνιπεζληθέο, παξέρνληαο πξφζβαζε ζε πνιιέο 

ηνπνζεζίεο, ελψ άιιεο πεξηνξίδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (http://office.microsoft.com). 

 

http://www.bridges.org/
http://www.bridges.org/
http://www.bridges.org/
http://www.bridges.org/
http://office.microsoft.com/
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Έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη ηα πεξηνξηζκέλα ή θαθήο θαηάζηαζεο δίθηπα 

κεηαθηλήζεσλ θαη κεηαθνξψλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ θαη 

εκπνξεπκάησλ, αιιά θαη ε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπζθεπψλ ΣΠΔ σο είδε 

πνιπηειείαο, γεγνλφηα πνπ θαζηζηνχλ πςειφηεξε ηελ ηηκή ηνπο. ε ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, κεγάιν πξφβιεκα απνηειεί ν παξάγνληαο ηεο δηαξξνήο 

αηφκσλ πςειήο κφξθσζεο ζην εμσηεξηθφ, θαη ε παξάιιειε έιιεηςε ζρεηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζηνλ ελαπνκείλαληα πιεζπζκφ, ιφγσ εζσηεξηθνχ 

θνηλσληθνχ ράζκαηνο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηε ράξαμε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο 

γηα ηηο ΣΠΔ. Σέινο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

παγθφζκηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο έρεη ε επηβνιή ειέγρνπ ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ θηάλεη ζηνπο πνιίηεο απφ θπβεξλήζεηο πνπ ηηο δηέπνπλ πνιηηηθέο θηινζνθίαο κε 

δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα, κε απνηέιεζκα λα κε δίλεηαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ή 

λα ειέγρεηαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνβαιιφκελσλ πιεξνθνξηψλ (www.bridges.org). 

 

1.4.2. Κνηλσληθό ςεθηαθό ράζκα 

Ζ δεχηεξε κνξθή ςεθηαθνχ ράζκαηνο νλνκάδεηαη Κνηλσληθφ Υάζκα θαη αλαθέξεηαη 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο σο απνηέιεζκα δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζε παξάγνληεο φπσο ε θνηλσληθή ηάμε, ην θχιν, ε ειηθία, θαη ε πεξηνρή, κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ δηαζηξσκαηψζεσλ, αθφκε θαη εληφο ησλ 

νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ (Norris 2001:4). ηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε ε 

πιεξνθφξεζε, ε ελεκέξσζε, θαη ε εθπαίδεπζε απνηεινχλ θνηλσληθφ δηθαίσκα. 

Δληνχηνηο, ε ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο δηαζθάιηζεο ίζσλ ςεθηαθψλ επθαηξηψλ, θαη 

θαηά ζπλέπεηα ίζσλ επθαηξηψλ ζε πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε, θαη εθπαίδεπζε πξνο 

φινπο ηνπο πνιίηεο ελφο θξάηνπο, δελ είλαη αθφκα εθηθηή. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ κνξθψλ ςεθηαθνχ ράζκαηνο, εζσηεξηθνχ ραξαθηήξα, 

φπσο ην ράζκα ηεο ςεθηαθήο κφξθσζεο θαη ην γεσγξαθηθφ ράζκα.  

χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ε 

ςεθηαθή κφξθσζε ζπληζηά κία λέα κνξθή βαζηθήο κφξθσζεο (European 

Commission, 2002), πνπ απνηειείηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ, νξγάλσζεο, 

θαηαλφεζεο, αμηνιφγεζεο, θαη αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο (Gurak, 2001). Με άιια ιφγηα, νη ςεθηαθά εγγξάκκαηνη 

http://www.bridges.org/
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άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΔ. ήκεξα, ε 

ςεθηαθή κφξθσζε είλαη αληίζηνηρε ζεκαληηθφηεηαο ηεο θιαζηθήο κφξθσζεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηελ 

αξηζκεηηθή, θαη επηπιένλ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ 

αηφκσλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ απφιαπζε ησλ σθειεηψλ απφ απηήλ ηε ζπκκεηνρή. 

Γηαθνξέο ζην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε ησλ αηφκσλ ζπκβάινπλ ζηε 

δεκηνπξγία ςεθηαθψλ κνξθσηηθψλ αληζνηήησλ. 

Ζ έιιεηςε επξπδσληθφηεηαο ζε αγξνηηθέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. Σν γεσγξαθηθφ 

ράζκα, αλαθέξεηαη ζηε ςεθηαθή απφθιηζε κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ κηαο ρψξαο, θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη ησλ ΣΠΔ ζηελ θάζε πεξηνρή. 

Απηή ε ςεθηαθή απφθιηζε δεκηνπξγεί κηα κνξθή θνηλσληθνχ ράζκαηνο, ην αγξνηηθφ 

θαη αζηηθφ ςεθηαθφ ράζκα. Ζ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αλαθέξεη γηα 

ην γεσγξαθηθφ ράζκα ζηελ επξσδψλε φηη «παξά ηε γεληθή αχμεζε ηεο επξπδσληθήο 

ζπλδεηηθφηεηαο, ε πξφζβαζε ζε απφθεληξεο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο παξακέλεη 

πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο πνπ νθείιεηαη ζηε ρακειή ππθλφηεηα 

πιεζπζκνχ θαη ζηηο απνζηάζεηο. Οη κηθξνί πιεζπζκνί πεξηνξίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ζπλεπάγνληαη κηθξφηεξν βαζκφ δήηεζεο θαη πεξηνξηζκέλε 

αλακελφκελε απφδνζε ησλ επελδχζεσλ. Οη απφκαθξεο ζέζεηο ζπρλά ζπλεπάγνληαη ηελ 

αλάγθε γεθχξσζεο κεγαιχηεξσλ απνζηάζεσλ απφ ηα ηνπηθά θέληξα έσο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη έσο ηνλ θνξκφ. Δκπνξηθέο επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο ζπρλά απνδεηθλχνληαη 

αλεπαξθείο. Χο ζεηηθφο παξάγνληαο ζεκεηψλεηαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο 

ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο» (European Commission, 2006). Ζ αλαθνίλσζε 

ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ην 2006 αλαθέξεη, επίζεο, φηη ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2005 ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξσδψλεο κφλν ην 8% (νθηψ%) 

ησλ λνηθνθπξηψλ είραλ επξπδσληθή ζχλδεζε, ζε ζχγθξηζε κε ην 18% (δεθανθηψ%) 

κέζν φξν ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ (European Commission, 2006). 

Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο πζηεξνχλ έλαληη ησλ αζηηθψλ φζνλ αθνξά ζηελ 

ηαρχηεηα ζχλδεζεο. Οη ηαρχηεηεο ηειεθφξησζεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θπκαίλνληαη κεηαμχ 144 kbps θαη 512 kbps. ε πεξηαζηηθέο 

πεξηνρέο, ε κέζε ηαρχηεηα θπκαίλεηαη κεηαμχ 512 θαη 1.000 kbps, ελψ ζηηο αζηηθέο 
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πεξηνρέο παξαηεξείηαη ζαθήο ηάζε πξνο κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο. Οη ρακειέο 

bandwidth ηαρχηεηεο πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηα αγξνηηθά 

λνηθνθπξηά, κε απνηέιεζκα λα ζηεξνχληαη ηε γλήζηα πνιπκεζηθή εκπεηξία (Kuttan 

& Peters, 2003· European Commission, 2006). 

Ζ Eurostat αλαθέξεη φηη ε θάιπςε θαη ε ρξήζε επξπδσληθνχ δηαδηθηχνπ 

ηείλεη λα είλαη πςειφηεξε ζηηο αζηηθέο απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, αιιά ζε ρψξεο κε 

πςειφ πνζνζηφ επξπδσληθήο θάιπςεο ε δηαθνξά απηή έρεη ζρεδφλ εμαιεηθζεί 

(Eurostat, 2011). ηφρνο ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη 

ε, έσο ην 2013, παξνρή επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζε φινπο ηνπο Δπξσπαίνπο, αθφκε 

θαη ζηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Χζηφζν, ην πςειφ θφζηνο 

δεκηνπξγίαο λέσλ ππνδνκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρακειή δήηεζε, απνζαξξχλεη ηηο 

εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ λα εγθαηαζηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο επξπδσληθέο 

ππνδνκέο (European Commission, 2010).  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ γεσγξαθηθνχ ςεθηαθνχ ράζκαηνο, πξνβιέπεηαη 

ζπλεξγαζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηα θξάηε κέιε γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε επελδχζεσλ αιιά θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

επέλδπζεο γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο. Έηζη, πξνηείλεηαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ έλα κέξνο ηνπ 

ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αζχξκαηεο επξπδσληθέο 

ηερλνινγίεο, θαη αθνξνχλ ζηελ αζχξκαηε ζχλδεζε (επίγεηα θαη δνξπθνξηθή) 

(European Commission, 2010). Σα λνηθνθπξηά κε επξπδσληθή πξφζβαζε 

ζπγθεληξψλνληαη ζηηο αζηηθέο θαη πεξηαζηηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

αιιά φρη ζηηο αγξνηηθέο.  

 

1.4.3. Γεκνθξαηηθό ράζκα (Digital Divide)
2 

Ζ Norris (2001:4) νξίδεη ην Γεκνθξαηηθφ Υάζκα σο ηελ ηξίηε κνξθή ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο, θαη πεξηγξάθεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ εθείλσλ ησλ αηφκσλ πνπ 

                                                 
2
 Ζ έλλνηα Γεκνθξαηηθφ Υάζκα απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ Democratic Divide. Χο Γεκνθξαηηθφ Υάζκα 

εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ηνπ www.digitaldivide.gr, θαη γηα απηφλ ην ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη κε απηήλ ηε 

κεηάθξαζε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Δληνχηνηο, κηα απνδνηηθφηεξε ίζσο κεηάθξαζε πνπ λα 

πεξηγξάθεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ έλλνηα ηνπ Democratic Divide λα ήηαλ «Υάζκα ζπκκεηνρήο 

ζε ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο δεκνθξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ»  

http://www.digitaldivide.gr/
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ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δεκφζην βίν, θαη εθείλσλ πνπ δε 

ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ ζεκεξηλή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο, πνπ σο ζηφρν έρνπλ ηε κείσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

ράζκαηνο, ζε κηα πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο θζαξκέλεο ζρέζεο 

κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιηηψλ (Kingham, 2003· Hoff, 2004· Ward & Lusoli, 2005· 

Welch et al., 2005· Tolbert & Mossberger, 2006· Kikuchi, 2007). Έλα παξάδνμν ηεο 

ηερλνινγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη φηη, ελψ αξρηθά πξννξίδνληαλ γηα ζηξαηησηηθή 

ρξήζε, ζήκεξα απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν, ίζσο, εξγαιείν ηεο δεκνθξαηίαο. 

Ο ζεζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ δηαβνπιεχζεσλ πηνζεηήζεθε απφ ηελ 

Διιάδα ην 2009 κε ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο www.opengov.gr. Σν Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζπκκεηέρεη ζε απηφ ην ζεζκφ έρνληαο 

πξαγκαηνπνηήζεη, έσο θαη ηνλ ρξφλν ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, έληεθα (11) 

δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο. Παξάδεηγκα ελεξγνχ ςεθηαθά πνιίηε απνηειεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε ειεθηξνληθέο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο, είηε σο ζρνιηαζηή είηε σο 

παξαηεξεηή ηεο ξνήο ζρνιηαζκνχ ησλ πξνο δηαβνχιεπζε ζεκάησλ.  

Ο Habermas (2006:422) αλαθέξεη φηη ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ 

ειεθηξνληθή δεκνθξαηία ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε 

θαη ην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν ηεο ρψξαο αλαθνξάο. ε θαηαπηεζηηθά θαζεζηψηα ηα 

εξγαιεία ηεο ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ πνιηηψλ (Norris, 2001:100), ελψ ζε δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα ιεηηνπξγνχλ σο 

κέζν άζθεζεο θξηηηθήο αιιά θαη επηξξνήο ησλ πνιηηψλ πξνο ηελ θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή (Μπφηζηνπ, 2011). 

 ε ρψξεο φπνπ ε ςήθνο αθελφο δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη αθεηέξνπ ε 

ςεθνθνξία πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε ειεθηξνληθά κέζα, ην δεκνθξαηηθφ ράζκα 

δηεπξχλεηαη κεηαμχ εθείλσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε ΣΠΔ θαη είλαη ηερλνινγηθά 

κπεκέλνη (νκάδεο πςεινχ εηζνδήκαηνο), θαη εθείλσλ πνπ δε δηαζέηνπλ απηά ηα 

πξνλφκηα. Σν ζηνηρείν απηφ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ην κε θαλνληθφ 

αληηθαηνπηξηζκφ ηεο θνηλήο γλψκεο ζηα ειεθηξνληθά δεκνςεθίζκαηα ή ζηηο 

ειεθηξνληθέο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο, θαη ηελ παξάιιειε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

ηχπνπ νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ειίη, φπνπ κέζσ ησλ πξνλνκίσλ πξφζβαζεο ζηηο 

ΣΠΔ ζα κπνξεί λα αζθεί απνηειεζκαηηθφηεξε επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ηεο 

http://www.opengov.gr/
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θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, πξνσζψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηα δηθά ηεο 

ζπκθέξνληα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΟΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΊΔ ΣΟΝ 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΥΧΡΟ 

 

2.1. Ζ έλλνηα θαη ε ιεηηνπξγία ηεο αγξνηηθήο πιεξνθνξίαο 

Χο πιεξνθνξία (information) λνείηαη έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ επηθνηλσλνχλ 

θάπνην κήλπκα θαη επεξεάδνπλ κε κε ηπραίν ηξφπν ηελ εμέιημε νπνηνπδήπνηε 

ζπζηήκαηνο, ελψ απνηειεί ην κέγεζνο εθείλν πνπ απμαλφκελν πξνζδίδεη ζεκαζία 

ζηα δεδνκέλα, θαη παξάγεη γλψζε (Floridi, 2002). Ζ δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο 

νξίδεηαη απφ ηνλ Rogers (1995:10) σο ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κηα θαηλνηνκία 

επηθνηλσλείηαη κέζσ νξηζκέλσλ θαλαιηψλ θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κεηαμχ ησλ 

κειψλ ελφο θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο.  

ην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ε πιεξνθνξία απνηειεί θάζε ζηνηρείν 

γλψζεο ή θξίζεο πνπ κεηαδίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ιφγνπ, ηνπ ήρνπ ή ηεο εηθφλαο, 

θαζψο θαη κε ην ζχλνιν ησλ ζπκβφισλ πνπ είλαη θαηαλνεηά ζηνπο αλζξψπνπο, κε 

ζθνπφ λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα θάπνην γεγνλφο ή ζέκα (Κξηαξάο, 1995). πλεπψο, ε 

ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα αιιάμεη ηελ αληίιεςε ηνπ 

γηα έλα ζέκα ελψ έρεη επίδξαζε ζηελ θξίζε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ (Satish, 1994: 

224· Davenport & Prusak, 1998:3). Οη Cyert θαη March ην 1963 ππνζηήξημαλ φηη, ε 

ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ζε κηα επηρείξεζε, θαη φηη ην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο δελ είλαη 

πξντφλ πξνζθνξάο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά πξντφλ αλαδήηεζεο ζην πεξηβάιινλ 

(1963:127).  

ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ε πιεξνθφξεζε ζπλδέεηαη κε ην ξίζθν ηεο 

επηινγήο, ηελ απνκάθξπλζε θηλδχλσλ, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αγξφηε, αιιά θαη κε ηηο 

ππνθεηκεληθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ (Ozcatalbas et al., 

2004:98). Ζ εηζξνή πιεξνθνξηψλ ζε κηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε επηδξά ζην ζχλνιν 

ηεο παξαγσγήο επεξεάδνληαο πνιιαπιά ηελ πνζφηεηα θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ηε δηαρείξηζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, θαη ηειηθά ηελ 

ίδηα ηελ νηθνλνκία ηεο εθκεηάιιεπζεο (Howard et al, 1996). Ζ πιεξνθνξία απνηειεί 

εξγαιείν δηφηη εληζρχεη ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
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ζηφρσλ ηεο παξαγσγήο ησλ αγξνηψλ. Ζ εμέιημε ησλ ΣΠΔ έρεη ζπκβάιεη ζηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ εκπνξία ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ (Howard et al, 1996).  

Σφζν ε γλψζε φζν θαη ε πιεξνθφξεζε, απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο 

ηεο ππαίζξνπ, θαη ηελ επίηεπμε θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αιιαγψλ (Munyua, 2000). Ζ 

ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηηο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο επεξεάδεηαη απφ πνηθίινπο 

παξάγνληεο, ελψ απνθαιχπηνληαη δηάθνξεο ζρέζεηο ζε επίπεδν δηαρείξηζεο θαη 

ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο (Driver & Onwona, 1986· Ford & Babb, 1989· Schnitkey et 

al., 1992· Ortmann et al., 1993· Alvarez & Nuthall, 2006). Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία 

αγξφηεο, δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη αξθνχληαη ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο (Schnitkey et al., 1992).  

Ζ ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ. 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ήηαλ επξεία, θπξίσο απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ (Stempel et al., 2000· Garrison, 2001), ελψ θαηλφηαλ φηη ν αγξνηηθφο 

πιεζπζκφο έδεηρλε πξνηίκεζε ζε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο πιεξνθφξεζεο φπσο ην 

ξάδην, ηελ ηειεφξαζε, θαη ηελ εθεκεξίδα (Wood-Turley &Tucker, 2002· Maddox et 

al., 2003). Σν ζθεληθφ αλαηξέπεηαη, κε ηε ζεκαζία ηνπ δηαδηθηχνπ γηα πιεξνθφξεζε 

λα απμάλεηαη γηα ηηο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο, ηφζν σο πεγή πιεξνθνξηψλ αιιά θαη 

σο κέζν ζπλαιιαγψλ, θαη είλαη πηζαλφ νη αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ αμηνπνηνχλ 

ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν, λα ράζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο 

(Rolfe et al, 2003· Taragola & Gelb, 2005· Taragola & van Lierde, 2007a,b).  

 

 

2.2. Ο ξόινο ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ αγξνηηθή επηρείξεζε 

Σν έηνο 1995, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ 

Καηλνηνκία. Δθεί, νξίδεηαη ε θαηλνηνκία σο ηελ αλαλέσζε θαη δηεχξπλζε ηνπ 

θάζκαηνο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ ζπλαθψλ αγνξψλ, ηελ θαζηέξσζε 

λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, εθνδηαζκνχ θαη δηαλνκήο, θαη ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ 

ζηε δηαρείξηζε, ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαη ζηηο 
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δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (European Commission, 1995:1). Ζ 

θαηλνηνκία απνηειεί εθαξκνζκέλε ρξήζε ηεο γλψζεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή θαη 

παξνρή λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ, θαη ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνπλ 

άκεζεο παξαγσγηθήο, ρξεζηηθήο ή θαη εκπνξηθήο εθαξκνγήο.  

Οη Knudson et al. (2004: 1333), νξίδνπλ ηελ θαηλνηνκία ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 

σο κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αγξφηε, πνπ αθνξά ζε εμαηνκηθεπκέλεο θηλήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα εκπνξεπκαηνπνίεζεο ελφο πξντφληνο, κηαο ππεξεζίαο, ή 

κηαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. Ζ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ηνλίδεη φηη ε επηηπρία ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα απαηηεί ελεξγφ δξάζε απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία (Gielen et al., 

2003), σζηφζν νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην ζέκα απηφ, 

φπσο εμάιινπ θαη άιιεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο άιισλ θιάδσλ (Senker & 

Faulkner, 2001). 

Ζ θαηλνηνκία ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα αθνξά ζηελ παξαγσγή λέσλ ή 

βειηησκέλσλ πξντφλησλ, κε ζθνπφ ηελ απνξξφθεζε ηνπο απφ ηε βηνκεραλία θαη ηελ 

αγνξά ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Ζ δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο ησλ πξντφλησλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ, αλαγθάδεη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε 

απηή ηε δηεχξπλζε. Έηζη, θαηλνηνκίεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα εληνπίδνληαη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ζηελ εθαξκνγή εγγείσλ βειηηψζεσλ, ζηε 

δηνίθεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, ζηε δηαρείξηζε ηνπ κάξθεηηλγθ, θαη ζηελ 

πιεξνθνξηαθή θάιπςή ηεο. Ζ πηνζέηεζε θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ απφ κηα αγξνηηθή 

επηρείξεζε ζπκβάιεη ηφζν ζηελ επειημία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δπλακηθή ηεο ίδηαο 

ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε απηή.  

Ο Rogers ρξεζηκνπνηεί ηηο έλλνηεο ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία σο ζπλψλπκεο 

(1995: 12). ην βηβιίν ηνπ Diffusion of Innovations (Rogers, 1995: 12) αλαθέξεη 

πέληε θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. 

Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ νλνκάδεηαη «ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα» (relative 

advantage) θαη αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα λέα ηδέα γίλεηαη αληηιεπηή σο 

θαιχηεξε ή ρεηξφηεξε απφ εθείλε πνπ αληηθαζηζηά (Rogers, 1995:15). Σν δεχηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηλνηνκίαο θαηά ηνλ Rogers είλαη ε «ζπκβαηφηεηα» 

(compatibility) φπνπ αθνξά ζην βαζκφ πνπ κηα θαηλνηνκία ζεσξείηαη ζχκθσλε κε 



 

 28 

ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, ηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο, θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

αηφκσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα πηνζεηήζνπλ κηα θαηλνηνκία (1995:15). Σν ηξίην 

ραξαθηεξηζηηθφ αλαθέξεηαη σο «πνιππινθφηεηα» (complexity) θαη αθνξά ζην 

βαζκφ πνπ κηα θαηλνηνκία γίλεηαη αληηιεπηή σο δχζθνιε ή εχθνιε ζηελ θαηαλφεζε 

θαη ηελ εθαξκνγή ηεο (Rogers, 1995:16). Σν ηέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ νλνκάδεηαη 

«δπλαηφηεηα πεηξακαηηζκνχ» (trialability) θαη αθνξά ζην βαζκφ πνπ κηα θαηλνηνκία 

κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν πεηξακαηηζκνχ απφ δπλεηηθνχο ρξήζηεο ζε 

πεξηνξηζκέλε βάζε (Rogers, 1995:16). Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θαηλνηνκίαο θαηά ηνλ Rogers είλαη ε «παξαηεξεζηκφηεηα» (observability) φπνπ 

αθνξά ζην βαζκφ πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηλνηνκίαο είλαη νξαηά απφ άιινπο 

(1995:16). 

Οη θαηλνηφκνη αγξφηεο αθνινπζνχλ κηα πνξεία ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο 

(Weir & Knight, 2004). Οη Knight et al. (2003:1), κειεηψληαο ην δίθηπν δηάρπζεο 

θαηλνηνκηψλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, νη αγξφηεο κε πςειφ εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα θαηλνηνκήζνπλ, αιιά θαη φηη νη 

ιηγφηεξν κνξθσκέλνη αγξφηεο, αθνινπζψληαο ηνπο πξσηνπφξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, 

ζπκβάινπλ ζηε δηάρπζε ησλ θαηλνηνκηψλ. Ο βαζκφο δηάρπζεο θαηλνηνκηψλ ζε κηα 

αγξνηηθή πεξηνρή ζπλδέεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ αγξνηψλ ηεο πεξηνρήο 

(Weir & Knight, 2004). 

 

 

2.3. Οη ΣΠΔ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα 

Ο Heeks (1999) δηεξεχλεζε ην εξψηεκα ηνπ εάλ νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ πνιχ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ έξεπλά ηνπ θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ηφζν γηα επηθνηλσλία φζν θαη γηα 

πιεξνθφξεζε κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Καζψο δηεπξχλεηαη ε πξφζβαζε ζε ΣΠΔ αλακέλεηαη θαη ε αχμεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.  

Σα νθέιε απφ ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν νξίδνληαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη φρη απφ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηφ. Με άιια ιφγηα ηα νθέιε 

ηεο ηερλνινγίαο ζηηο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο δελ εληνπίδνληαη ζην γεγνλφο φηη ε 
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επηρείξεζε έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν αιιά απφ ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ην 

δηαδίθηπν. Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ γεληθά (Verstegen & Huirne, 2001· 

Nuthall, 2004) αιιά θαη ηνπ δηαδηθηχνπ εηδηθφηεξα (Goldfarb & Prince, 2008) 

έξρεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ γεσξγνχ θαη ηεο 

γεσξγηθήο ηνπ εθκεηάιιεπζεο.  

Παξφηη ε πξνκήζεηα ελφο ππνινγηζηή είλαη ζρεδφλ απαξαίηεηε γηα ηελ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ηφζν ν ππνινγηζηήο φζν θαη ην δηαδίθηπν απνηεινχλ 

δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο εξγαιεία φζν αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο γεσξγηθήο 

επηρείξεζεο (Gloy & Akridge, 2000).  

 

2.3.1. Δθαξκνγέο ΣΠΔ γηα αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο 

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. ε επξσπατθφ 

επίπεδν ν νξγαληζκφο EFITA (European Federation of Information Technology in 

Agriculture, www.efita.org) αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. ηελ Διιάδα έρεη ηδξπζεί ε Δηαηξία Πιεξνθνξηθήο & 

Δπηθνηλσληψλ ζηελ Διιεληθή Γεσξγία (ΔΠΔΓΔ), φπνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

ησλ ΣΠΔ γηα ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ηνπ αγξφηε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

ειιεληθήο γεσξγίαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Παξάιιεια, ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο, πξνο φθεινο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο (αιακπάζεο et al, 2006:175).  

 Δληνπίδνληαη νξηζκέλεο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζε 

θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ησλ ζπζηεκάησλ 

ππνζηήξημεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, γεσγξαθηθψλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη νινθιεξσκέλεο γεσξγίαο, 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θνηλσληθήο επαγγεικαηηθήο 

δηθηχσζεο, δηαρείξηζεο ησλ αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο, θαη αγξνηηθέο εθαξκνγέο αθξίβεηαο (precision agriculture).  

Απηέο νη θαηεγνξίεο απνηεινχλ εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ φκσο δελ 

έρνπλ επξέσο πηνζεηεζεί απφ ηνπο αγξφηεο, ηηο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο, εληνχηνηο ε δηείζδπζε ΣΠΔ έρεη ήδε μεθηλήζεη. , 
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2.3.1.1. Ηλεκηπονικό εμπόπιο (e-business) 

Μέζσ ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-business) κπνξεί λα γίλεη 

απεπζείαο πξνψζεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο (direct marketing) θαη λα βειηησζεί 

ζεκαληηθά ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κηθξνχ κεγέζνπο αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ηνκέα. Ζ άκεζε πξνψζεζε κέζσ 

ειεθηξνληθψλ ιατθψλ αγνξψλ (virtual Internet-based marketplaces) δίλεη ζε κηθξνχο 

παξαγσγνχο κία επηπιένλ δπλαηφηεηα πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

Παξαδείγκαηα ειεθηξνληθψλ ιατθψλ αγνξψλ αλαθέξνληαη απφ ηνπο Ball & Duval 

(2001) θαζψο θαη απφ ηνλ Theuvsen (2003). Μηα ηέηνηα εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ γεσξγηθψλ πξντφλησλ απνηειεί ν ηζηνρψξνο http://www.biobay.gr/ φπνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο βηνινγηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ ειιεληθψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ (Business to 

Customer-B2C). 

Μηα άιιε κνξθή εθαξκνγήο ΣΠΔ είλαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ (Business to Business-B2B), φπνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ηε ιεηηνπξγία 

εκπνξηθψλ δηθηχσλ. Απηή ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ δελ είλαη ζπρλή ζηνλ ειιεληθφ 

αγξνηηθφ ηνκέα (αιακπάζεο et al., 2006).  

ην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζπλαληψληαη 

εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πξνκεζεηψλ γηα αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο (managing input 

supplies) θαη εθαξκνγέο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο αγξνηξνθηθήο αιπζίδαο απφ 

ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή (agro-food supply chain) (Fritz et al., 2001). Άιιε 

εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ απνηειεί ε παξαθνινχζεζε ησλ αγνξψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηξνθίκσλ, φπνπ δηακνξθψλνληαη νη ηηκέο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ (price market monitoring). Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

ηξνθίκσλ θηινμελεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηε δηεζλή ηηκή ηνπ βακβαθηνχ, φπσο απηή 

δηακνξθψλεηαη ρξεκαηηζηεξηαθά, θαη έηζη νη βακβαθνπαξαγσγνί έρνπλ ηελ επθαηξία 

λα ειέγρνπλ πην απνηειεζκαηηθά ην εηζφδεκα ηνπο. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ηηκψλ 

απμάλεη ηνλ αληαγσληζκφ πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ (Fritz & Shiefer, 2003).  

 

http://www.biobay.gr/
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2.3.1.2. Σςζηήμαηα ςποζηήπιξηρ και λήτηρ αποθάζευν 

Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ 

επηρεηξεκαηία γηα ζπκθέξνπζεο ιήςεηο απνθάζεσλ παξαθνινπζψληαο φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κίαο αγξνηηθήο επηρείξεζεο. Δίλαη παθέηα ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηα νπνία επηθνηλσλνχλ κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη έηζη εμαζθαιίδνπλ ζπλερή ξνή λέσλ δεδνκέλσλ. πζηήκαηα 

ππνζηήξημεο απνθάζεσλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηνλ Διιεληθφ ρψξν γηα 

νξληζνηξνθηθέο κνλάδεο αιιά επίζεο έρνπλ πξνηαζεί θαη δηάθνξα ζπζηήκαηα ιήςεο 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ λεξψλ ή γηα ηε επίιπζε 

πεξηβαιινληνινγηθψλ πξνβιεκάησλ (αιακπάζεο et al., 2006). 

 

2.3.1.3. Δθαπμογέρ ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και επιμόπθυζη αγποηών 

«Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη 

ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο αδπλακίεο θαη λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία καζεζηαθήο 

θνπιηνχξαο» (Παπαζηακάηεο, 2010:85). Ζ έιιεηςε θαηάιιεισλ κεζφδσλ 

επηκφξθσζεο έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κία απφ ηηο αηηίεο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο 

ηνπ αγξνηηθνχ θιάδνπ αιιά θαη αίηην δεκηνπξγίαο πεξηβαιινληηθψλ θαη άιισλ 

πξνβιεκάησλ. Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ 

βηβιηνζεθψλ, ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ, ηε ρξήζε 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε εηδηθά ζέκαηα, θαη ηε ρξήζε 

ηερλνινγηψλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (αιακπάζεο et al., 2006).  

 

2.3.1.4. Γευγπαθικά ζςζηήμαηα πληποθοπιών 

Σα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ αμηφινγν εξγαιείν κειέηεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Σα ζπζηήκαηα απηά πξνζθέξνπλ κειέηε ηεο 

ρξήζεο ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο, κειέηε ησλ θηλδχλσλ γηα πξνζβνιή απφ αζζέλεηεο 

θ.ιπ. Ζ εθαξκνγή απηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 2011 ζηηο Δλψζεηο Αγξνηηθψλ 

πλεηαηξηζκψλ ησλ λνκψλ ηεο ρψξαο γηα ηηο δειψζεηο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΟΓΔ) αγξνηηθψλ παξαγσγψλ. 
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2.3.1.5. Υποζηήπιξη ηηρ βιολογικήρ καλλιέπγειαρ και ηηρ ολοκληπυμένηρ 

γευπγίαρ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αεηθνξηθή 

αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ζηελ Διιάδα, θαη ζε απηφ ην πιαίζην πξνσζείηαη ε κεηάβαζε 

απφ ηε ζπκβαηηθή γεσξγία ζηελ νινθιεξσκέλε ή ζηε βηνινγηθή γεσξγία. ηελ 

επηηπρία απηνχ ηνπ ζθνπνχ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ νη ΣΠΔ κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ςεθηαθψλ ππνδνκψλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ 

αγξνηψλ γηα απηέο ηηο πνηφηεηεο γεσξγίαο. ε απηφ ην πιαίζην έρεη αλαπηπρζεί ην 

εθπαηδεπηηθφ δίθηπν Organic Edunet (http://portal.organic-edunet.eu). Σν δίθπην 

απηφ είλαη κηα καζεζηαθή πχιε πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζε ςεθηαθφ εθαπηδεπηηθφ 

πιηθφ ζηνπο ηνκείο ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη ηεο Αγξννηθνινγίαο κε ζθνπφ ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο απηνχ ηνπ είδνπο ηνπ 

πιηθνχ. Σα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία παξέρεηαη πξφζβαζε είλαη 

θαηάιιεια γηα ζρνιηθφ θαη παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν, θαη θαηά ζπλέπεηα 

απεπζχλνληαη ζε καζεηέο, θνηηεηέο, δαζθάινπο θαη εξεπλεηέο, θαζψο θαη ζε φζνπο 

έρνπλ γεληθφ ελδηαθέξνλ γηα ζρεηηθά ζέκαηα. 

 

2.3.1.6. Πληποθοπιακά ζςζηήμαηα διασείπιζηρ αγποηικών επισειπήζευν 

Ζ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζπκβάιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ κεγάισλ, θπξίσο, αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Με 

ηα ζπζηήκαηα απηά επηδηψθεηαη ν εμνξζνινγηζκφο ζηε θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηεο 

αγξνηηθήο επηρείξεζεο, ε απηνκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ (π.ρ. ινγηζηηθέο 

εξγαζίεο), ε δηαρείξηζε ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ θαη απνζεκάησλ, ν έιεγρνο ηεο 

θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο θ.ιπ. (αιακπάζεο et al., 2006). 

 

2.3.1.7. Κοινυνική επαγγελμαηική δικηύυζη 

Έλα θνηλσληθφ δίθηπν είλαη κία θνηλσληθή δνκή απνηεινχκελε απφ θφκβνπο 

(ζπλήζσο άηνκα ή επηρεηξήζεηο) πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο αιιειεμάξηεζεο, φπσο αμίεο, νξάκαηα, ηδέεο, νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο, ή επηγξακκηθέο (web) επαθέο. Έλα θνηλσληθφ δίθηπν πνπ αλαπηχρζεθε 

http://portal.organic-edunet.eu/
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πξφζθαηα (Μάηνο 2012), απνηειεί παγθφζκηα πξσηνηππία, αλαπηχρζεθε ζηελ 

Διιάδα, θαη απεπζχλεηαη ζε παξαγσγνχο, επαγγεικαηίεο, θαη επηζηήκνλεο ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξν είλαη ην Agroname (http://agroname.com/). ην δίθηπν απηφ, κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι έλαο παξαγσγφο κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη άιινπο παξαγσγνχο, λα αληαιιάμεη ηδέεο, λα ζπκβνπιεπηεί επηζηήκνλεο 

ηνπ ρψξνπ, φπσο γεσπφλνπο θαη θηεληάηξνπο, λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηνπ ζηα 

κέιε ηνπ δηθηχνπ αιιά θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ, λα αλαδεηήζεη αγξνηηθά εθφδηα 

θαη αγγειίεο, θαη λα ελεκεξσζεί. Γχν κήλεο κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ην δίθηπν απηφ 

αξηζκνχζε 256 κέιε θαη έμη (6) νκάδεο.  

 

2.3.1.8. Αγποηικέρ εθαπμογέρ ακπίβειαρ (precision agriculture) 

Αγξνηηθέο εθαξκνγέο αθξίβεηαο νλνκάδνληαη νη λέεο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ κηαο αγξνηηθήο κνλάδαο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

γηα ηελ αθξηβή πνζφηεηα εθνδίσλ γηα ηελ παξαγσγή. Γηα ηελ εμαγσγή απηψλ ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ απαηηείηαη ε ζπλδξνκή πνιιψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ φπσο ηεο 

πιεξνθνξηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, θαη ηεο ζηαηηζηηθήο, θιάδσλ πνπ ελνπνηνχληαη 

κέζσ ησλ ΣΠΔ. Ο αθξηβήο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο επηηπγράλεηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ 

γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, γεσξγηθήο κεραληθήο, κεηξήζεηο ζην 

πεδίν, ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ ζέζεο, θαη ηειεζθφπηζε.  

Ζ αιιαγή ζηελ θηινζνθία ηεο αγνξάο κεηά ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ 

έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηφζν ζε επίπεδν 

πνζφηεηαο φζν θαη ζε επίπεδν πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Ζ 

παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά έθεξε κείσζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο ηεο παξαγσγήο ιφγσ 

πςεινχ αληαγσληζκνχ κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ αγξνηηθψλ εηζνδεκάησλ. Ζ 

αλάγθε γηα θάιπςε απηήο ηεο δεκίαο ζην αγξνηηθφ εηζφδεκα, νδήγεζε ζηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κε ππεξιηπάλζεηο θαη άιιεο βιαβεξέο γηα ην 

πεξηβάιινλ πξαθηηθέο. ήκεξα, φπνπ ε πνηφηεηα είλαη ν λένο ζηφρνο ησλ αγξνηηθψλ 

παξαγσγψλ, αλαδχεηαη ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε εθαξκνγή 

λέσλ αγξνηηθψλ πξαθηηθψλ. ην ζεκείν απηφ, νη αγξνηηθέο εθαξκνγέο αθξηβείαο 

πξνζθέξνπλ ηνλ αθξηβή ζπλδπαζκφ ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ κεγέζνπο παξαγσγήο 

http://agroname.com/
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κε παξάιιειε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

 

2.4. Ο ξόινο ηεο αγξνηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηε δηάδνζε ησλ ΣΠΔ 

Ζ αγξνηηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ παξαγσγψλ θαη 

παξάιιεια λα ζπλάδεη κε ηελ παγθφζκηα αγνξά, θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα επηθαηξνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο αιιά θαη 

ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ησλ αγξνηψλ θαη ηεο αγνξάο. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

είλαη ζεκαληηθή ε δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ φπνπ 

ζα βνεζνχλ ηνπο αγξφηεο λα θαηαιάβνπλ θαη λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηε 

δηεζλή παξαγσγή (Martin & Elbasher, 1994).  

Ζ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ελφο ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

πηνζέηεζεο θαηλνηνκηθψλ εθαξκνγψλ είλαη εκθαλήο (Rolling & Wagemakers, 

1998:226). Δπίζεο ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ αγξνηψλ 

εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηε ζέιεζε ηνπο λα θάλνπλ επηηπρείο αιιαγέο ζηε 

δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο ηνπο (Kilpatrick, 2000:105). Έηζη γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζηε γεσξγία απαηηείηαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

αγξνηψλ ζε απηέο ηηο αιιαγέο.  

ηελ Διιάδα γηα πνιχ θαηξφ ν δεκφζηνο ηνκέαο ήηαλ ν βαζηθφο παξνρέαο 

ησλ ππεξεζηψλ γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ. Σν ξφιν ηεο ζχληαμεο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ είραλ αλαιάβεη θξαηηθνί θνξείο, κε θπξίαξρν ηελ ππεξεζία 

Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. ήκεξα ιφγσ ηεο αδξάλεηαο ηεο 

ππεξεζίαο απηήο, εμ αηηίαο ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ πνπ ηελ πεξηβάιιεη ν 

νπνίνο νδεγεί ζηελ παξνρή αλεπαξθψλ ππεξεζηψλ πξνο ζηνπο γεσξγνχο, ε ειιεληθή 

γεσξγία αληηκεησπίδεη ζνβαξά θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα (Alexopoulos et al., 2009). πκπεξαζκαηηθά ε πνηφηεηα ησλ γεσξγηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ επεξεάδεη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ ην ζχλνιν ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ρψξνπ δηφηη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηε ζχλδεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ηελ αγξνηηθή πξάμε θαη ηειηθά ζπκκεξίδεηαη κεγάιν 

κέξνο ηεο επζχλεο ηεο δηαηήξεζεο θαη εμέιημεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. 

Θα είλαη φθεινο γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ε ελζάξξπλζε ησλ αγξνηψλ γηα ζπκκεηνρή 
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ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηά θαη ηελ πξνζπκία 

ηνπο λα βειηηψζνπ ηελ επηρείξεζε ηνπο (Kilpatrick, 2000). 

Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ είλαη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, δηφηη 

είλαη έλα εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ πξνγξάκκαηα 

ηππηθήο θαη κε ηππηθήο αγξνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη παξάιιεια λα δνζνχλ νη 

θαηάιιειεο βάζεηο ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν γηα άηππε εθπαίδεπζε κέζσ ΣΠΔ.  

ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ρψξν ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απνηειεί θαηλνηφκν δξάζε 

θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εμέιημε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηφζν ζε 

επίπεδν ζπιινγηθψλ δξάζεσλ (ζπλεηαηξηζκνχο, νκάδεο γεσξγψλ θ.ιπ.) φζν ζε 

επίπεδν επηρείξεζεο. Σν ζχζηεκα πξνψζεζεο ηεο αγξνηηθήο θαηλνηνκίαο, ζηεξίδεηαη 

θπξίσο ζε εζληθά ζπζηήκαηα παξνρήο εθπαίδεπζεο (Rivera et al., 2006). Οη 

ππεξεζίεο γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο νη ζεκαληηθφηεξνη 

επίζεκνη θνξείο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αγξνηψλ ζε ζέκαηα ΣΠΔ (Jones, 1997).  

Σν δηαδίθηπν απμάλεη ηελ αληηιεπηή αμία ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (Michailidis, 2006). Πξφζθαηεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ 

πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ απφ αγξφηεο, απνθαιχπηνπλ φηη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ην 

θχξην εξψηεκα δελ είλαη πιένλ ην εάλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ππνινγηζηήο κε ζχλδεζε 

ζην δηαδίθηπν αιιά ην θαηά πφζν ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα πνηνλ ζθνπφ, δειαδή γηα 

πνηεο εθαξκνγέο (Taragola & Gelb, 2005· Rosskopf & Wagner, 2005· Taragola & 

van Lierde, 2007a,b).  

Καηά ηνπο Taragola & van Lierde, ε ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ κέζσ ηεο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ζπλαξηάηαη κε ηελ ειηθία θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

ησλ αγξνηψλ (2010:375). Οη Ford & Badd (1989) ππνζηήξημαλ φηη νη κεγαιχηεξνη ζε 

ειηθία αγξφηεο, ζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ πιεξνθφξεζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο 

γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ επηινγή ηεο παξαγσγηθήο ηνπο θαηεχζπλζεο, απφ φηη 

νη λεφηεξνη αγξφηεο, ελψ παξάιιεια νη επηρεηξήζεηο γεσξγηθψλ εθνδίσλ έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο γεξαηφηεξνπο αγξφηεο απφ φηη ηνπο 

λεαξνχο.  

Σα πξνζσπηθά αιιά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγξφηε 

επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ σο πξνο ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν (Taragola et al., 2001· Warren et al., 2000· 
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Warren, 2002a,b, 2003, 2004· Smith et al., 2004· Taragola & Gelb, 2005· Taragola & 

van Lierde, 2007a,b· van Lierde & Taragola, 2008). Χζηφζν ε έξεπλα γηα ην πσο 

απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ δηαδηθηπαθψλ 

εθαξκνγψλ, είλαη κηθξή. Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ αγξνηψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζπκβαδίδεη κε κηα απμεκέλε ηθαλφηεηα 

άληιεζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (Taragola, & van Lierde, 2010:375). Ζ 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζεσξείηαη θαηλνηφκνο δξάζε γηα ηηο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο 

(Taragola, & van Lierde, 2010: 375), θαη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο δηάδνζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο ε πηνζέηεζε ησλ θαηλνηνκηψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ αγξνηψλ (Rogers, 1995:183). 

Οη Weir & Knight (2000) ππνζηεξίδνπλ φηη, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ηνπ επαγγεικαηία αγξφηε, δειαδή ηνπ ηδίνπ θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ, 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην ρξφλν πηνζέηεζεο θαηλνηνκηψλ ζηελ επηρείξεζή ηνπ, αιιά 

ιηγφηεξν κε ην αληηθείκελν πηνζέηεζεο. Οη θαηλνηφκνη αγξφηεο, ή κε άιια ιφγηα 

εθείλνη νη νπνίνη ζα πηνζεηήζνπλ πξψηνη κηα θαηλνηνκία ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηεο πεξηνρήο ηνπο, εκθαλίδνπλ ζπγθξηηηθά πςειφηεξν επίπεδν 

κφξθσζεο απφ εθείλνπο πνπ ηνπο αθνινπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. Παξάιιεια, ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ λνηθνθπξηνχ ησλ αγξνηψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα 

βήκαηα ησλ πξσηνπφξσλ δελ είλαη πςειφ (Weir & Knight, 2000). 

Σφζν ε εθπαίδεπζε φζν θαη ε γλψζε δηαζέηνπλ έλα δπλακηθά κεηαβιεηφ 

ραξαθηήξα. Ζ αλάπηπμε ηεο λέαο γλψζεο γίλεηαη κφλν κέζσ κηαο ζπλερνχο 

δηαδηθαζίαο κάζεζεο (Lei et al., 1996). χκθσλα κε ηνπο Smith & Miner (1983) νη 

επηρεηξεκαηίεο πνπ «αξπάδνπλ ηελ επθαηξία» (opportunistic entrepreneurs), θαη 

ζπλεπψο δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ πιεξνθνξία, έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ζπλερίδνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο μέλεο γιψζζεο. Οη αγξφηεο κε πςειφηεξν εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ην δηαδίθηπν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζήο 

ηνπο (Taragola, & van Lierde, 2010).  
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2.5. Παξνπζίαζε εξεπλώλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ειιεληθό 

αγξνηηθό ρώξν 

Παξφηη ε δηάδνζε ησλ ΣΠΔ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο 

είδακε ζην πξψην Κεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηελ Διιάδα εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ λα αθνξνχλ ζην ςεθηαθφ ράζκα ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα θαη ρψξν. Μέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ δηεζλψλ πεξηνδηθψλ (Scopus, Eric θ.ιπ.), 

βηβιηνζεθψλ θαη θαηαζεηεξίσλ, ειεθηξνληθψλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, θαζψο θαη ζηα 

εξγαιεία Google Scholar θαη Google Books κε ζπλζέζεηο ησλ ιεκκάησλ Digital 

Divide, information and communication technology (ICT) adoption, ICT diffusion, 

farm management, Greek farmers, rural digital divide, Greece, South-East Europe, 

θαη livestock management ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα θαη κε ηε ρξήζε 

ηειεζηψλ Boolean, δελ εληνπίζηεθε θακία ζρεηηθή εξεπλεηηθή εξγαζία κε ην 

αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα, δειαδή ην ςεθηαθφ ράζκα ζηνλ 

ειιεληθφ αγξνηηθφ ηνκέα. Δληνπίζηεθαλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ζην 

ςεθηαθφ ράζκα ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη ζε θνηλσληθέο νκάδεο, απνηειέζκαηα ησλ 

νπνίσλ παξνπζηάζηεθαλ ηκεκαηηθά ζην Κεθάιαην 1 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αιιά 

δελ εληνπίζηεθε θακία εξγαζία εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ειιεληθφ αγξνηηθφ ηνκέα. πλεπψο, δε δχλαηαη ε παξνπζίαζε πξνγελέζηεξσλ 

εξεπλψλ ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, δηφηη δελ ππάξρνπλ, θαη ε παξνχζα εξγαζία 

απνθηά ραξαθηήξα πξσηνηππίαο.  

Δλψ δελ ππάξρνπλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο γηα ην ςεθηαθφ ράζκα ζηνλ 

ειιεληθφ αγξνηηθφ ηνκέα, ππάξρνπλ θαη εληνπίζηεθαλ εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ 

πηνζέηεζε θαη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ Έιιελεο αγξνπαξαγσγνχο, θαη έηζη 

επηιέρζεθε ε παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ απηψλ ησλ εξγαζηψλ. 

Αθνινπζνχλ νη παξνπζηάζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ:  

 

Α. Samathrakis, et al.: Adoption of ICT in the Greek Livestock Sector: Results of a 

Survey in the Prefecture of Thessaloniki (2005) (Samathrakis, et al (2005), ζην 

αιακπάζεο et al., 2006:180-182) 

 Ζ πξψηε εξγαζία πνπ εληνπίζηεθε ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ 

αγξφηεο ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ρψξνπ, είλαη ησλ Samathrakis et al. (2005) . Ζ 
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εξγαζία απηή δηεξεπλά ηνλ βαζκφ δηείζδπζεο ησλ ΣΠΔ ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Ζ κέζε ειηθία ησλ 

εξσηεζέλησλ θηελνηξφθσλ ήηαλ ηα 52 ρξφληα, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα αλήθεη 

ζε ειηθίεο απφ 50 έσο 64 εηψλ θαη ην κηθξφ πνζνζηφ (9,3%) λα είλαη λένη έσο 34 

εηψλ. Ζ πιεηνςεθία απνηεινχηαλ απφ άλδξεο (84,7%), κε πνζνζηφ 89,8% έγγακνπο. 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν, απνηεινχηαλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (59,1%) απφ 

απνθνίηνπο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ην 37,2% γπκλάζηνπ ή/θαη ιπθείνπ θαη έλα κηθξφ 

πνζνζηφ (3,7%) ήηαλ πηπρηνχρνη Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν 79,0% αζρνινχληαλ 

απνθιεηζηηθά κε ην επάγγεικα ηνπ θηελνηξφθνπ, ελψ ην ππφινηπν 21,0% είρε 

παξάιιεια θαη κε θάπνηεο άιιεο εμσγεσξγηθέο εξγαζίεο. Έλαο ζηνπο δέθα (1/10) 

θηελνηξφθνπο δηέζεηε Ζ/Τ, ηνλ νπνίν είρε εγθαηεζηεκέλν θαηά πιεηνςεθία ζην 

ζπίηη θαη φρη ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ. Παξφηη ν Ζ/Τ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαζεκεξηλά, 

ε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο ίδηνπο γηλφηαλ κφλν απφ ηνπο κηζνχο θηελνηξφθνπο, αθνχ ζηηο 

ππφινηπεο πεξηπηψζεηο βαζηθνί ρξήζηεο ήηαλ ηα παηδηά ηνπο. Σν πνζνζηφ ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ ήηαλ αθφκα ρακειφηεξν, αθνχ κφλν έλαο ζηνπο 20 εξσηεζέληεο ην 

ρξεζηκνπνηνχζε. Ζ πξφζβαζε ζε απηφ γηλφηαλ θαηά θχξην ιφγν κε δηθή ηνπο 

ζχλδεζε. Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ήηαλ φηη ε ρξήζε 

ηνπ γηλφηαλ θαηά θχξην ιφγν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θηελνηξφθνπο θαη θαηά δεχηεξν 

απφ ηα παηδηά ηνπο. Μνιαηαχηα, ε ρξήζε ηνπ γηλφηαλ θπξίσο πάιη ζην ζπίηη θαη φρη 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, ν νπνίνο ήηαλ ε εθκεηάιιεπζε. Δπηπιένλ, ε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ηνπ πεξηνξηδφηαλ ζε κεξηθέο θνξέο ην κήλα. 

Ζ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ήηαλ πνιχ πην πεξηνξηζκέλε, ζε 

ζρέζε κε εθείλε ηνπ Ζ/Τ θαη άιισλ εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δηδηθφηεξα, κφλν 

έλαο ζηνπο 30 θηελνηξφθνπο ην ρξεζηκνπνηνχζε. Ζ κφλε απφ ηηο ΣΠΔ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ήηαλ ην θηλεηφ ηειέθσλν. πγθεθξηκέλα, έμη ζηνπο δέθα 

θηελνηξφθνπο (6/10) δηέζεηαλ θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ην θηλεηφ ηειέθσλν. 

ζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ νη θηελνηξφθνη ζεσξνχζαλ σο 

πιένλ ζεκαληηθφ ιφγν ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ Ζ/Τ ηελ επαγγεικαηηθή ρξήζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηε δηαρείξηζε θαη ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εθκεηάιιεπζήο 

ηνπο. Απηή ε νκάδα θηελνηξφθσλ αθνξνχζε θπξίσο είηε ζε εθείλνπο πνπ 

απηνκαηνπνίεζαλ θάπνηεο εξγαζίεο ηεο κνλάδαο ηνπο, είηε ζε εθείλνπο πνπ 



 

 39 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο ηνλ Ζ/Τ γηα πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Οη ππφινηπνη νπζηαζηηθά δηέζεηαλ ηνλ Ζ/Τ γηα ηα 

παηδηά ηνπο θαη δελ ελδηαθέξνληαλ λα κάζνπλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα θάλνπλ 

θάπνηεο εξγαζίεο ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο κε απηφλ. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηελ νπνία 

απφδηδαλ νη θηελνηξφθνη ζηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ήηαλ θπξίσο ε 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, φρη φκσο απαξαίηεηα ζρεηηθψλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

εθκεηάιιεπζήο ηνπο, ελψ αθνινπζνχζε ε ςπραγσγία. Σέινο, σο ηξίηνο ζεκαληηθφο 

ιφγνο αλαθεξφηαλ ε πξφζβαζε ζε εηδηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ εθκεηάιιεπζε. 

Οη θηελνηξφθνη ηεο έξεπλαο ησλ Samathrakis et al. (2005) νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην δηαδίθηπν ζεσξνχζαλ σο πην ζεκαληηθνχο ιφγνπο γηα ηε ρξήζε 

ηνπ ηελ θαζαξά επαγγεικαηηθή ρξήζε, θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ήηαλ 

θπξίσο επαγγεικαηηθνί, αιιά θαη ε επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Ζ κε 

θαηνρή ηνπ ζπλδπάδνληαλ κε ην γεγνλφο φηη δελ ην ζεσξνχζαλ απαξαίηεην, αιιά θαη 

αθξηβή ππεξεζία. ρεδφλ φινη νη θηελνηξφθνη ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχζαλ ην θηλεηφ 

ηειέθσλν σο κηα πνιχ ρξήζηκε ππεξεζία. 

Οη ιφγνη κε ρξήζεο ησλ ΣΠΔ γηα ηνπο θηελνηξφθνπο ηεο έξεπλαο ησλ 

Samathrakis et al. (2005) πνπ δε δηέζεηαλ Ζ/Τ, ήηαλ φηη απηφο απνηεινχζε εξγαιείν 

κε ρξήζηκν ή απαξαίηεην, ελψ αθνινπζνχζαλ νη ιφγνη ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ γηα ηε 

ρξήζε ηνπ, θαζψο θαη ηεο κε γλψζεο ηεο ρξήζεο ηνπ. Απηή ε νκάδα θηελνηξφθσλ 

δελ εθθξάζαλε ζεηηθή επηζπκία λα πξνβνχλ ζε κηα κειινληηθή αγνξά, θαη κάιηζηα ε 

επηζπκία απηή βειηησλφηαλ ειάρηζηα κε ηελ πξνζζήθε κηαο επηδφηεζεο ζηελ αγνξά. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη θηελνηξφθνη ηεο έξεπλαο δε 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην Γηαδίθηπν, πξνείραλ εθείλνη ηεο κε θαηνρήο Ζ/Τ θαη ηεο κε 

γλψζεο ηεο ρξήζεο ηνπ. Σν φηη νη θηελνηξφθνη δε ζπλδένληαλ ζην Γηαδίθηπν ην 

απέδηδαλ, ζρεδφλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα, ζην φηη δελ είραλ Ζ/Τ. Σν ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν ζεσξνχηαλ σο κία κε ζεκαληηθή ππεξεζία απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

θηελνηξφθσλ, νη νπνίνη δελ επηζπκνχζαλ θαη λα ηελ απνθηήζνπλ ζηε ζπλέρεηα. 

Απηνί νη νπνίνη δελ είραλ θηλεηφ ηειέθσλν δε δειψζαλ δηαηεζεηκέλνη λα ην 

απνθηήζνπλ. 

Απφ ηηο θνηλσληθέο κεηαβιεηέο ε ειηθία θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ θαηνρή ή κε, ηελ 
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επαγγεικαηηθή ρξήζε θαη ηελ επηζπκία απφθηεζεο Ζ/Τ, θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε ή 

κε θαη ηελ επηζπκία ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν. Αθφκε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θπξίσο 

θαη δεπηεξεπφλησο ε ειηθία θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε εληνπίζηεθαλ σο βαζηθνί 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηε ρξήζε ή κε θαη ηελ επηζπκία απφθηεζεο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Σέινο, φια ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θηελνηξφθσλ πξνζδηνξίδνπλ κφλν ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ θαη φρη ηεο κε 

θαηνρήο ηνπ (Samathrakis et al., 2005 ζην αιακπάζεο et al., 2006: 180-182). 

 

Michailidis, et al.: Who goes online? Evidence of internet use patterns from rural 

Greece (2011). 

Ζ δεχηεξε εξγαζία πνπ εληνπίζηεθε γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ειιεληθφ 

αγξνηηθφ ρψξν είλαη ησλ Michailidis et al. (2011). Ζ εξγαζία απηή πξνζπαζεί λα 

απνθαιχςεη ηελ εηεξνγέλεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζε πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πνιπκεηαβιεηέο 

ηερληθέο αλάιπζεο ζε δείγκα 920 αηφκσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Μαθεδνλίαο. Σα 

βαζηθά επξήκαηα ππνδειψλνπλ φηη ιηγφηεξνη απφ έλαο ζηνπο ηξεηο θαηνίθνπο ηεο 

ππαίζξνπ αζρνιείηαη κε ην δηαδίθηπν.  

ηελ εξγαζία αλαιχνληαη νη ιφγνη ρξήζεο θαη κε ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ 

ζπρλφηεξε ρξήζε εληνπίδεηαη ζηελ απνζηνιή θαη ιήςε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

θαη ζηελ θνηλσληθή δηθηχσζε. Οη ρξήζηεο ηαμηλνκήζεθαλ ζε ηξεηο ηχπνπο. Ο πξψηνο 

ηχπνο ρξήζηε νλνκάζηεθε «βαζηθφο» φπνπ ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν επεξεάδεηαη 

απφ ην εηζφδεκα θαη ην θχιιν. Ο δεχηεξνο ηχπνο νλνκάδεηαη «θνηλσληθήο επηξξνήο» 

θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ χπαξμε παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα. Ο ηξίηνο ηχπνο 

νλνκάδεηαη «ρξήζε βάζε ζέζεο ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο» θαη εμαξηάηαη απφ 

ηελ πξφζβαζε ή κε ζην δηαδίθηπν. Ζ πξφζβαζε εμαξηάηαη απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε 

ηεο εθκεηάιιεπζεο, ή κε άιια ιφγηα απφ ηελ χπαξμε ςεθηαθνχ ράζκαηνο 

γεσγξαθηθνχ ηχπνπ, αιιά θαη ηελ επάξθεηα γλψζεο ησλ αγξνηψλ.  

ηελ έξεπλα ησλ Michailidis, et al. (2011) βξέζεθε φηη απφ 207 άηνκα ζην 

ζχλνιν ησλ 920 ήηαλ ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη έθαλαλ ρξήζε κε πςειή πξνο 

ρακειή ζπρλφηεηα απαληήζεσλ γηα απνζηνιή θαη ιήςε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξφ, πιεξνθνξίεο γηα κεραλήκαηα, 
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πιεξνθνξίεο αγνξάο, γηα εθπαίδεπζε, Online banking, θνηλσληθή δηθηχσζε, αγνξέο, 

πσιήζεηο, θαη αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ. 

Σα ππφινηπα 713 άηνκα ηεο έξεπλαο ηα νπνία θαη δε ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δηαδίθηπν, απάληεζαλ κε πςειή πξνο ρακειή ζπρλφηεηα απαληήζεσλ φηη δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη, δε δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο, δελ είλαη κηα ρξήζηκε γηα εθείλνπο 

ηερλνινγία, είλαη πςειφ ην θφζηνο αγνξάο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθνηερληθψλ 

ππνδνκψλ, δε ζπκθσλεί ε ππφινηπε νηθνγέλεηα, ην ζεσξνχλ ράζηκν ρξφλνπ, θαη φηη 

θνβνχληαη ην δηαδίθηπν.  

Ζ ηππνινγία ησλ ρξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν πνπ κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηε δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΑΝΣΛΖΖ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ: Ο ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ 

 

3.1. Ννκόο Κηιθίο: Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ πεξηνρή πνπ επηιέρζεθε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο είλαη ν λνκφο 

Κηιθίο, ν νπνίνο αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ο λνκφο απηφο 

επηιέρζεθε δηφηη απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξσηνγελήο παξαγσγηθέο 

δπλάκεηο ηεο Διιάδαο ηφζν ζε κέγεζνο παξαγσγήο φζν θαη ζε αξηζκφ 

απαζρνινχκελσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ζηνηρεία εηψλ 

2007-2010). Έρεη έθηαζε 2.519 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, θαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ 2011 ν κφληκνο πιεζπζκφο 

απνηειείηαη απφ 40.160 άλδξεο, θαη 40.200 γπλαίθεο, ζπλνιηθά 80.360 άηνκα 

(Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2011β). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

απνγξαθήο ηνπ 2001, ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ λνκνχ έθηαλε ηα 89.056 άηνκα, 

ζπλεπψο ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηε δεθαεηία 2001-2011 αθνξά 

ζε κείσζε θαηά 9,76%. Ζ ππθλφηεηα ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά ηεηξαγσληθφ 

ρηιηφκεηξν ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Κηιθίο ππνινγίζζεθε, απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 

2011, ζηα 31,90 άηνκα (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2011β), ελψ ην 2001 αξηζκνχζε 

35,35 θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. 

 Ο λνκφο Κηιθίο ζπλδέεηαη κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο 

Υεξζνλήζνπ θαη ηεο Δπξψπεο, κέζα απφ ηηο ηξεηο εηζφδνπο-εμφδνπο ηνπ, ησλ 

Δπδψλσλ, ηεο Δηδνκέλεο, θαη ηεο Γντξάλεο.  

 

 

3.2. Γηνηθεηηθά θαη Γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο δηνηθεηηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο 

ην έηνο 2010, ν λνκφο Κηιθίο απνηειείηαη απφ ηνπο δχν δήκνπο, ηνπ Κηιθίο θαη ηεο 

Παηνλίαο (ΦΔΚ 87/7-9-2010). Γεσγξαθηθά, ν λνκφο Κηιθίο, ζπλνξεχεη βφξεηα κε ην 

θξάηνο ηεο F.Y.R.O.M., αλαηνιηθά κε ην λνκφ Πέιιαο, δπηηθά κε ην λνκφ εξξψλ 
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θαη λφηηα κε ην λνκφ Θεζζαινλίθεο. Σν κνξθνινγηθφ αλάγιπθν ηνπ λνκνχ 

δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο νξεηλνχο φγθνπο πνπ πςψλνληαη ζην αλαηνιηθφ θαη ζην 

δπηηθφ ηκήκα ηνπ, ελψ δηαξξένπλ θαη απνζηξαγγίδνπλ εληφο ηνπ, νη πνηακνί Αμηφο 

θαη Γαιιηθφο (Υάξηεο 2.). 

 

Υάξηεο 2. Γεσγξαθηθή θαη δηνηθεηηθή απεηθόληζε ηνπ Ννκνύ Κηιθίο 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ράξηε πνπ δηαηίζεηαη απφ: Γεκφζηα, Αλνηθηά Γεδνκέλα, Υάξηεο, Γηνηθεηηθά 

φξηα, φξηα Γήκσλ (Καιιηθξάηεο) (http://geodata.gov.gr/maps/) 

 

Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (2001) αλαθέξεη 84 δεκνηηθέο ελφηεηεο
3
 ζην 

λνκφ Κηιθίο κε νξεηλφηεηα θαηά 72,6% πεδηλέο, 17.9% εκηνξεηλέο θαη 9,5% νξεηλέο 

(Πίλαθαο 1). Με άιια ιφγηα, ε αλαινγία νξεηλφηεηαο ζην λνκφ Κηιθίο δίλεη ηνπο 

ιφγνπο θαη ραξαθηεξίδεη επηά ζηηο δέθα (7/10) δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ λνκνχ σο 

πεδηλέο, δχν ζηηο δέθα (2/10) σο εκηνξεηλέο θαη κία ζηηο δέθα (1/10) σο νξεηλή. Σν 

ζηνηρείν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ, 

απφ φπνπ αληιήζεθε ην δείγκα ηεο έξεπλαο. 

 

 

                                                 
3
 Γεκνηηθέο ελφηεηεο ζχκθσλα κε ην ζρέδην Καιιηθξάηε είλαη ηα αληίζηνηρα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα 

ηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο πνπ ίζρπε κε ην ζρέδην Καπνδίζηξηα. 

http://geodata.gov.gr/maps/
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Πίλαθαο 1. Καηάηαμε Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ λνκνύ Κηιθίο κε βάζε ηελ νξεηλόηεηα ηνπο 

 
Γήκνη πρλόηεηα  

(δεκνηηθέο ελόηεηεο) 

Πεδηλή Ζκηνξεηλή Οξεηλή 

Κηιθίο 37 13 3 

Παηνλίαο 24 2 5 

ύλνιν (=84) 61 15 8 

Πνζνζηφ 72.6 17.9 9.5 

Αλαινγία (Λόγνο) 7/10 2/10 1/10 

 

Πεγή: χλζεζε ζηνηρείσλ απφ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (2001) θαη Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (2010) 

 

Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ λνκνχ Κηιθίο θηάλεη ηα 2.518,880 km
2
, θαη αληηζηνηρεί 

ζην 13,39% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

(Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2001).  

 

 

3.3. Οηθνλνκηθό πξνθίι 

3.3.1. Πξσηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο-Φπηηθή παξαγσγή 

ζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ πξνθίι ηνπ λνκνχ, ν πξσηνγελήο ηνκέαο απνηειεί ηελ 

θχξηα απαζρφιεζε θαη ηελ θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο γηα ην λνκφ Κηιθίο 

(Αλαπηπμηαθή Κηιθίο Α.Δ., 2003:21). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ην 2006, ε γεσξγηθή γε απνηειεί ην 46% ηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο ηνπ Ννκνχ, αλέξρεηαη ζηα 1.156.232 ζηξέκκαηα, θαη είλαη θαηά ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο (84%) πεδηλή (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2006). Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζην ΑΔΠ ήηαλ ζην 1,934% γηα ην έηνο 2001, ελψ 

δηακνξθψζεθε ζην 1,057% γηα ην έηνο 2011, κεηαβνιή ηεο ηάμεο ηνπ -55% 

(Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2011α). Ζ κεηαβνιή απηή ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αλαζεσξήζεηο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο δηφηη απνζχξζεθαλ δπλακηθέο 

παξαγσγέο φπσο ν θαπλφο θαη ηα δαραξφηεπηια.  

Σν ζχλνιν ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζην λνκφ Κηιθίο είλαη 1.156.232 

ζηξέκκαηα κε θπξίαξρεο θαιιηέξγεηεο ηηο αξνηξαίεο φπνπ θαιχπηνπλ 1.080.656 

ζηξέκκαηα, ήηνη 93,46% ηνπ ζπλφινπ (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2006). Σν 80% 

ησλ εθηάζεσλ θαιχπηεηαη απφ ζηηεξά, ην 4,5% απφ θηελνηξνθηθά θπηά θαη 



 

 45 

θηελνηξνθηθά φζπξηα, ην 8% απφ βηνκεραληθά θπηά (θπξίσο βακβάθη), ελψ ην 3% 

ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ βξίζθεηαη ζε αγξαλάπαπζε. Σα θεπεπηηθά, νη 

δέλδξν-θαιιηέξγεηεο θαη ηα ακπέιηα, θαηέρνπλ ην 2,3% ηεο γεσξγηθήο γεο. Γελ είλαη 

ζεκαληηθφο ν αξηζκφο ησλ θεπεπηηθψλ ππφ θάιπςε (ζεξκνθήπηα) ελψ ε βηνκεραληθή 

ληνκάηα θαιιηεξγείηαη ζε κηθξή έθηαζε (0,5%). Καηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2006 ηα 

νπσξνθφξα δέληξα θάιππηαλ ην 0,2% ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη αθνξνχζαλ ζε 

ξνδαθηληέο θαη θεξαζηέο, ελψ ζήκεξα αλακέλεηαη αχμεζε απηνχ ηνπ πνζνζηνχ δηφηη 

έρνπλ απμεζεί νη ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο ζηα ξφδηα. Δπίζεο, κηθξή έθηαζε 

(0,5%) θαιχπηνπλ δέλδξα γηα μεξνχο θαξπνχο, θαη αθνξνχλ θπξίσο ζε ακπγδαιηέο 

θαη θαζηαληέο. ηελ πεξηνρή ηεο Γνπκέληζζαο θαιιηεξγνχληαη ακπέιηα ζε 4167 

ζηξέκκαηα, θαη παξά ηηο κηθξέο εθηάζεηο απηήο ηεο θαιιηέξγεηαο, ήηνη 0,36% ηνπ 

ζπλφινπ (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2006.), ην ηνπηθφ θξαζί είλαη πεξίθεκν θαη κε 

Ολνκαζία Πξνειεχζεσο Αλψηεξεο Πνηφηεηαο (ΟΠΑΠ). Αθνινπζεί ν Πίλαθαο 2, 

φπνπ παξνπζηάδεηαη ε γεσξγηθή παξαγσγή ηνπ λνκνχ Κηιθίο.  

 

Πίλαθαο 2. Γεσξγηθή παξαγσγή ηνπ λνκνύ Κηιθίο 

Πξντόλ Πνζόηεηα (ηόλνη) 

Διαηφιαδν 215 

Καπλφο 414 

Καιακπφθη 51320 

Βακβάθη 19679 

Μεδηθή 17844 

Βίθνο 2548 

ηηάξη 133128 

Παηάηεο 5978 

Κάζηαλα 995 

Ακχγδαια 566 

Κεξάζηα 640 

Ρνδάθηλα 660 

Παηάηεο 7395 

Μνχζηνο 1525 

Σνκάηεο 31274 

 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ζηνηρεία έηνπο 2006. Άληιεζε απφ Βάζε Γεδνκέλσλ: Δηήζηα 

Γεσξγηθή - Καιιηέξγεηεο - 'Eθηαζε, Παξαγσγή θαηά Γεσγξαθηθή Θέζε θαη Καηεγνξία Καιιηέξγεηαο 

(www.statistics.gr) 

 

http://www.statistics.gr/
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Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κεηά ηελ ηειεπηαία 

αλαδηάξζξσζε ηεο ΚΑΠ θαη ζην πιαίζην ηεο ζηήξημεο θαη αλάδεημεο ηεο 

ελαιιαθηηθήο γεσξγίαο ή αιιηψο ηεο άιιεο γεσξγίαο, πξνζπάζεζε λα θαηαγξάςεη 

θαη λα δψζεη ψζεζε ζε θαιιηέξγεηεο θαη πξντφληα πνπ κε ηηο θαηάιιειεο 

παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζεκαληηθά απφ άπνςε νηθνλνκηθνχ, 

δηαηξνθηθνχ θαη ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ην έληνλν 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνχξγεζε ε ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ, 

αιιά θαη ηελ ηάζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, νη νπνίεο ζπλερψο δεηνχλ αγξνηηθά 

πξντφληα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, θαηεχζπλε θαη ελζάξξπλε ηνπο παξαγσγνχο ζε 

θαιιηέξγεηεο πνπ παξάγνπλ πξντφληα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, αλσηέξαο 

πνηφηεηαο θαη κε δηαδηθαζίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. ην πιαίζην απηφ, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπζθέςεηο αλά Πεξηθέξεηα, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 

εθπξφζσπνη απφ νκάδεο παξαγσγψλ θαη ζπλεηαηξηζκνχο θαζψο θαη εθπξφζσπνη 

εκπνξηθψλ θαη παξαγσγηθψλ θνξέσλ. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ ζπζθέςεσλ ήηαλ ε 

επηινγή θαιιηεξγεηψλ φπνπ ζα ελίζρπε ην νηθνλνκηθφ θαη ηνπηθφ ελδηαθέξνλ ηεο 

θάζε πεξηθέξεηαο (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, 2007). Οη 

θαιιηέξγεηεο πνπ επηιέρζεθαλ, κέζσ ησλ ζπζθέςεσλ, γηα ην λνκφ Κηιθίο είλαη ηα 

αξσκαηηθά θπηά ξίγαλε, θαζθφκειν θαη ρακνκήιη, ηα θηελνηξνθηθά θπηά 

βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ε κεδηθή, θαη ηέινο ε ξνδηά. Γεδνκέλσλ απηψλ, αιιά 

θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 αθνξνχλ ζην 

έηνο 2006, αλακέλεηαη άλνδνο ηεο πνζφηεηαο παξαγσγήο απηψλ ησλ πξντφλησλ ζηηο 

επηθαηξνπνηήζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνχζα έξεπλα. 

 

3.3.2. Πξσηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο-Εσηθή παξαγσγή 

ζνλ αθνξά ηελ θηελνηξνθηθή παξαγσγή, ν λνκφο Κηιθίο θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε 

ζηελ Διιάδα ζηελ εθηξνθή κεγάισλ δψσλ, καδί κε ην λνκφ Λάξηζαο. Πξνεγνχληαη 

νη λνκνί Θεζζαινλίθεο θαη εξξψλ, πνπ έρνπλ φκσο, φπσο θαη απηφο ηεο Λάξηζαο, 

κεγαιχηεξε έθηαζε απφ ην λνκφ Κηιθίο (Δπηκειεηήξην Κηιθίο, ρ.ε.). χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία απνγξαθήο ηνπ έηνπο 2001, ν αξηζκφο ησλ ακηγψο θηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ απνηειεί ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ 
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λνκνχ Κηιθίο (Δπηκειεηήξην Κηιθίο, ρ.ε.). ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ε 

θηελνηξνθηθή παξαγσγή ηνπ λνκνχ Κηιθίο, βάζε ηεο απνγξαθήο ηνπ έηνπο 2001. 
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Πίλαθαο 3. Κηελνηξνθηθή παξαγσγή ηνπ λνκνύ Κηιθίο 

Παξαγσγή πρλόηεηα 

Βννεηδή 36.000 

Πξνβαηνεηδή 135.000 

Αηγνεηδή 62.000 

Υνίξνη 7.000 

Πνπιεξηθά 184000 

ύλνιν 424.000 

Πεγή: Δπηκειεηήξην Κηιθίο, αλαθνξά ζηα ζηνηρεία απνγξαθήο 2001 ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο 

Αξρήο (Δπηκειεηήξην Κηιθίο, ρ.ε.) 

 

3.3.3. Γεπηεξνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο 

Ζ αλάπηπμεο ηνπ λνκνχ Κηιθίο αθνξά θαη ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο. Ζ 

πνξεία αλάπηπμήο ηνπ παξνπζίαζε πνιιέο δηαθπκάλζεηο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

ζηαζεξήο πνιηηηθήο ζηνλ επελδπηηθφ ηνκέα, αιιά θαη ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ζηηο 

γεηηνληθέο ρψξεο (ν πφιεκνο ζηε Γηνπγθνζιαβία, ν νηθνλνκηθφο απνθιεηζκφο πξνο 

ηελ F.Y.R.O.M. θ.ιπ.).  

Ο θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηνλ λνκφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1970, κε κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ απαζρνινχζαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ, θπξίσο ζηνπο θιάδνπο ησλ πθαληηθψλ - έλδπζεο θαη ππφδεζεο. Πξνο 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, θαη αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, παξαηεξείηαη 

κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θιάδνπ ηεο κεηαπνίεζεο ζε πνζνζηφ 8%, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζην θιείζηκν θάπνησλ, θάπνηε, ηζρπξψλ κνλάδσλ, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο 

κεηαβνιήο ζηα ηζρχνληα θίλεηξα, αιιά θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ πξνο ηε 

F.Y.R.O.M. ήκεξα, ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

ελεξγνχ πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη ζην κεηαπνηεηηθφ ηνκέα, ζπγθεληξψλνληαο ην 

20,2% ηεο βηνκεραληθήο απαζρφιεζεο ηεο ρψξαο, ελψ ην 9-10% απηνχ ηνπ 

πνζνζηνχ ζπγθεληξψλεηαη ζην λνκφ Κηιθίο (Δπηκειεηήξην Κηιθίο, ρ.ε.). Οη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ζηνλ λνκφ, αξηζκνχληαη 

πεξίπνπ 2000. 

εκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο δηαδξακάηηζε ε ίδξπζε ηεο 

Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο (ΒΗ.ΠΔ.) ζην Κηιθίο, ε νπνία έρεη εμειηρζεί ζε πξφηππν 

ΒΗ.ΠΔ. γηα ηελ ρψξα, θαη είλαη ε κφλε πνπ ιεηηνπξγεί κε ην θαζεζηψο ηεο 

απηνδηαρείξηζεο (Δπηκειεηήξην Κηιθίο, ρ.ε.). 
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3.3.4. Σξηηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο 

Σν Δπηκειεηήξην Κηιθίο (ρ.ε.) αλαθέξεη φηη, ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο ε 

γεηηνλία κε ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο απνηειεί αξλεηηθφ 

παξάγνληα αλάπηπμεο, θαη αλακέλεηαη λα αλαζηξαθεί κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Γηεζλνχο Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ. Σα ελεξγά κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο 

αξηζκνχληαη 5.905 θαη θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξα ηκήκαηα βάζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, ηνπ Βηνηερληθνχ, Βηνκεραληθνχ, Δκπνξηθνχ, θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο. Σν Βηνηερληθφ ηκήκα αξηζκεί 1.337 επηρεηξήζεηο, ην 

Βηνκεραληθφ 68 επηρεηξήζεηο, ην Δκπνξηθφ ηκήκα 2.177, θαη ην Δπαγγεικαηηθφ 

2.323.  

Ζ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνκνχ ππέζηε ζνβαξφ πιήγκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ πξνο ηε F.Y.R.O.M., ελψ αθφκε θαη ζήκεξα 

ε εκπνξηθή θίλεζε δελ έρεη επαλέιζεη ζηα πξν ηνπ embargo επίπεδα (Δπηκειεηήξην 

Κηιθίο, ρ.ε.). Οη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ην Μεηξψν Δμαγσγέσλ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ, αξηζκνχληαη ζήκεξα ζε 132 θαη ζε πνζνζηφ 2,2% ησλ κειψλ ηνπ. 

Σα θπξηφηεξα εμαγφκελα πξντφληα ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εμαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (θαη φρη ηνπ ηδίξνπ ησλ εμαγσγψλ) είλαη ηα ελδχκαηα θαη ηα 

θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, ηα νηθνδνκηθά πιηθά, ην γεληθφ εκπφξην θαη είδε 

νηθηαθήο ρξήζεο, ηα είδε δηαηξνθήο-πνηά, θαη ηα ειεθηξηθά- ειεθηξνκεραλνινγηθά 

είδε. 

 

 

3.4. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απαζρνινύκελσλ ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ην ΄Γ ηξίκελν ηνπ 2010 ν γεσξγηθφο 

πιεζπζκφο ηεο ρψξαο απνηεινχληαλ απφ 441.807 άηνκα (ειηθίεο 15-69 εηψλ), εθ 

ησλ νπνίσλ ηα 77.762 δηέκελαλ ζην λνκφ Κηιθίο, ήηνη 17,6%. Με άιια ιφγηα, 

πεξίπνπ έλαο ζηνπο έμη (1/6) αγξφηεο ηεο ρψξαο καο δεη θαη εξγάδεηαη ζην Ν. Κηθιίο 

(Πίλαθαο 4).  
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Πίλαθαο 4. Καηαλνκή ηνπ γεσξγηθνύ πιεζπζκνύ θαηά ην Γ' ηξίκελν ηνπ 2010 ζηελ Διιάδα θαη 

ζην Ν. Κηιθίο 

Ζιηθηαθέο Οκάδεο 

Διιάδα 

(πρλφηεηα) 

Αλαινγία 

επί ηνπ 

ζπλφινπ 

(Διιάδα) 

(%) 

Κηιθίο 

(πρλφηεηα) 

Αλαινγία 

επί ηνπ 

ζπλφινπ 

(Κηιθίο) (%) 

Αλαινγία 

Κηιθίο-

Διιάδαο 

(%) 

15-29 40436 9.15 6438 8.28 15.92 

30-39 77681 17.58 14560 18.72 18.74 

40-49 118555 26.83 22730 29.23 19.17 

50-59 128953 29.19 23765 30.56 18.43 

60-69 76182 17.24 10269 13.2057 13.48 

χλνιν 441807 100.00 77762 100.00 17.60 (1/6) 

 
Πεγή: χλζεζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ζην λνκφ Κηιθίο, πξνεξρφκελα 

απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ζηνηρεία έηνπο 2010. Άληιεζε απφ Βάζε Γεδνκέλσλ: Αγνξά 

εξγαζίαο: Απαζρφιεζε-Αλεξγία (www.statistics.gr) 

 

Παξαηεξείηαη φηη, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ζην λνκφ Κηιθίο είλαη λεφηεξνο απφ ην 

κέζν φξν ηεο ρψξαο. Απηφ πξνθχπηεη σο ζπκπέξαζκα, δηφηη παξαηεξνχληαη αθελφο 

πςειφηεξα πνζνζηά ζην λνκφ Κηιθίο απφ ηα αληίζηνηρα ηεο ρψξαο ζηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 30-59 εηψλ, θαη αθεηέξνπ, ην πνζνζηφ 

ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 60-69 εηψλ είλαη ρακειφηεξν ζην λνκφ Κηιθίο απφ ην κέζν 

φξν ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη, φηη γηα ην λνκφ Κηιθίο ε Διιεληθή ηαηηζηηθή 

Αξρή δελ παξνπζηάδεη ζηνηρεία γηα αγξνηηθφ πιεζπζκφ ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 69 

εηψλ, ελψ παξνπζηάδεη, αληίζηνηρα, γηα άιινπο λνκνχο ηεο ρψξαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ζην λνκφ Κηιθίο δε δξαζηεξηνπνηνχληαη γεξαηνί αγξφηεο, ελψ είλαη εληνλφηεξε ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο ρψξαο ε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηηο ειηθίεο 30-59 εηψλ (πιήξεο 

εθαξκνγή ηεο ηειεπηαίαο αλαζεψξεζεο ηεο ΚΑΠ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή 

δηάξζξσζε ησλ αγξνηψλ), ζηνηρείν πνπ νξίδεη ηελ πεξηνρή ηνπ Κηιθίο σο κηα 

πεξηνρή ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε ην ζέκα πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία. 

 

 

http://www.statistics.gr/
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3.5. Σν δίθηπν επξπδσληθόηεηαο ζην λνκό Κηιθίο 

Ο επξπδσληθφο ράξηεο ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεηαη ειεθηξνληθά κέζα απφ ην 

Γεσγξαθηθφ χζηεκα Δπξπδσληθφηεηαο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ 

θαη Σαρπδξνκείσλ (Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ, 2011), 

ρσξίο φκσο λα παξνπζηάδνληαη ηα ζρεηηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα, ζηνηρείν πνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο εξεπλεηήο θαιείηαη λα αληιήζεη κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ ράξηε 

επξπδσληθφηεηαο. Δπίζεο, ζηηο εθζέζεηο ηεο ίδηαο Δπηηξνπήο παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, αιιά φρη ζε αλαθνξά αλά 

πεξηνρή. Έηζη, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαζίζηαηαη αδχλαηε ε αλάιπζε 

ηνπ ράξηε επξπδσληθφηεηαο γηα ηελ άληιεζε αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ ζην ζχλνιν 

ηεο ρψξαο, θαη αλη‟ απηνχ επηιέρζεθε ε άληιεζε δεδνκέλσλ κφλν γηα ηελ πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ είλαη ν λνκφο Κηιθίο. 

Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή αλαθέξεη 84 δεκνηηθέο ελφηεηεο
4
 ζην λνκφ 

Κηιθίο. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ ράξηε ηνπ Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο 

Δπξπδσληθφηεηαο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

(2011), απφ ηηο 84 απηέο δεκνηηθέο ελφηεηεο νη 43 έρνπλ εληαρζεί ζην δίθηπν 

επξπδσληθφηεηαο, ήηνη 51,2%, ελψ βξίζθνληαη εθηφο επξπδσληθφηεηαο νη 41, ήηνη 

48,8%. ε επίπεδν δήκσλ ηνπ λνκνχ, πξφζβαζε ζην δίθηπν επξπδσληθφηεηαο 

δηαζέηνπλ νη 20 απφ ηηο 31 δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο, ήηνη ην 64,5%, 

θαη 23 απν ηηο 53 δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, ήηνη 43,3%. Ο πιεζπζκφο 

πνπ θαιχπηεηαη απφ ην δίθηπν απηφ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 78,9% ηνπ ζπλφινπ, 

ήηνη 70227 άηνκα (πνζνζηφ ππνινγηζκέλν βάζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο 

πιεζπζκνχ ηνπ έηνπο 2001). Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο, φπνπ θαηά ην Ά 

ηξίκελν ηνπ 2012 έθηαζε ην 22,2%. Ζ γεσγξαθηθή θαη πιεζπζκηαθή θάιπςε 

επξπδσληθφηεηαο ηνπ λνκνχ Κηιθίο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Γεκνηηθέο ελφηεηεο ζχκθσλα κε ην ζρέδην Καιιηθξάηε είλαη ηα αληίζηνηρα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα 

ηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο πνπ ίζρπε κε ην ζρέδην Καπνδίζηξηα. 
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Πίλαθαο 5. Έληαμε ησλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ ηνπ λνκνύ Κηιθίο ζην δίθηπν επξπδσληθόηεηαο θαη 

πιεζπζκόο απηώλ (κε βάζε ηελ απνγξαθή πιεζπζκνύ ηνπ έηνπο 2001) 

 
Έληαμε ζε επξπδσληθό 

δίθηπν (ζπρλόηεηα)  

Με έληαμε ζε 

επξπδσληθό δίθηπν 

(ζπρλόηεηα) 

ύλνιν ζπρλνηήησλ θαη 

πνζνζηώλ 

  Γεκνηηθέο 

ελφηεηεο Πιεζπζκφο* 

Γεκνηηθέο 

ελφηεηεο Πιεζπζκφο* 

Γεκνηηθέο 

ελφηεηεο Πιεζπζκφο* 

Γήκνο Κηιθίο 23 41526 30 14810 53 56336 

Γήκνο 

Παηνλίαο 20 28701 11 4019 31 32720 

ύλνιν 

Ννκνύ 43 70227 41 18829 84 89056 

Πνζνζηό 

(%) 51,2 78,9 48,8 21,1 100,0 100,0 

Πεγή: Αλάιπζε ζηνηρείσλ γηα ην λνκφ Κηιθίο, απφ ην Γεσγξαθηθφ Υάξηε Δπξπδσληθφηεηαο 

ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ  (ΔΔΣΣ, 2011) 

 

ην Υάξηε 3 απεηθνλίδεηαη ε επξπδσληθφηεηα ηνπ λνκνχ Κηιθίο φπσο απηή 

παξνπζηάδεηαη ζην Γεσγξαθηθφ χζηεκα Δπξπδσληθφηεηαο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ θαη αθνξά ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχζεθαλ 

έσο θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 2011. 
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Υάξηεο 3. Σν δίθηπν επξπδσληθόηεηαο ηνπ λνκνύ Κηιθίο 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ράξηε πνπ δηαηίζεηαη απφ ην Γεσγξαθηθφ χζηεκα Δπξπδσληθφηεηαο ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ. Γηαζέζηκν απφ: 

http://mapsrv2.terra.gr/eettutilities/mapnew.aspx, πξνζπέιαζε 20 Γεθεκβξίνπ 2011 

http://mapsrv2.terra.gr/eettutilities/mapnew.aspx
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ:  

ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ-ΔΡΔΤΝΑ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζθνπεχεη ζηελ αλίρλεπζε, ηε κειέηε, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ 

εξκελεία ησλ κνξθψλ ςεθηαθνχ ράζκαηνο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ 

ρψξν. πλάκα, ζηνρεχεη ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ αιιά θαη απφςεσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ νηθνδφκεζε ελφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ 

πιεξνθνξηαθνχ δηθηχνπ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ 

Διιάδα. 

ην πιαίζην ηθαλνπνίεζεο ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ 

επηκέξνπο ζηφρνη νη νπνίνη αθνξνχλ ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. 

πγθεθξηκέλα ηέζεθαλ, ν εληνπηζκφο ηνπ δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο ζην λνκφ Κηιθίο 

θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ αγξνηψλ ζε απηφ, ε πξνζαξκνγή ησλ αγξνηηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ζηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, ηνλ Ζ/Τ θαη ην δηαδίθηπν, ε 

θαηαγξαθή ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ε ζπιινγή απφςεσλ γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε κε 

πξνζαξκνγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, ε θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ αγξνηψλ γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ησλ ΣΠΔ ζην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπο, ε απνηχπσζε ηνπ 

ππάξρνληνο πιεξνθνξηαθνχ δηθηχνπ θαη ε δπλαηφηεηα δηεχξπλζήο ηνπ, θαη ηέινο νη 

πιεξνθνξηαθέο ηνπο αλάγθεο πάλσ ζε αγξνηηθά ζέκαηα, ηα κέζα πιεξνθφξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλε, ε ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ απηά ηα κέζα, θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

ειεθηξνληθή δεκνθξαηία. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο νδεγνχλ ζε κηα 

ηππνινγία ησλ κνξθψλ ςεθηαθνχ ράζκαηνο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ ειιεληθφ 

αγξνηηθφ ρψξν. Σν γεγνλφο ηνπ φηη δελ έρεη δεκνζηεπζεί αληίζηνηρε έξεπλα θαζηζηά 

ηελ παξνχζα εξγαζία πξσηφηππε. 

Σα εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλνχληαη κέζσ ηεο έξεπλαο αθνξνχλ ζηα θπξηφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζχγρξνλσλ Διιήλσλ αγξνηψλ ζηνλ ςεθηαθφ 

θφζκν, ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνπλ απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά, θαη ζην πσο 

ηειηθά απηέο νη ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ην πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ αγξφηε.  
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 Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ιφγσ ηνπ πνηνηηθνχ ηεο 

ραξαθηήξα, δελ νξίζζεθαλ εμ αξρήο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, δηφηη φπσο αλαθέξνπλ 

νη Thomas & Nelson (1996) ε θαηεχζπλζε ηεο ππφζεζεο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα δελ 

είλαη πξνθαζνξηζκέλε, αιιά πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ζε 

αληίζεζε κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα ε νπνία μεθηλά πάληα κε κηαλ ππφζεζε ε νπνία 

επηβεβαηψλεηαη ή αλαηξέπεηαη. 

 

 

4.2. Θεσξεηηθή Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε ηεο Έξεπλαο
5
 

4.2.1 Πνηνηηθή έξεπλα 

ην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία απνηειεί κηα 

ελέξγεηα θαηά ηελ νπνία ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα αμηνινγήζεη, λα αιιειεπηδξάζεη, 

λα επηιέμεη θαη λα θαζνξίζεη ηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (Kvale, 1996· 

Scarbough & Tanenbaum, 2007· Wheeldon & Ahlberg, 2011). Σφζν ε επηινγή φζν 

θαη ε πινπνίεζε ησλ κεζφδσλ απηψλ, απνηειεί κηα ζεκαληηθή θαη δχζθνιε 

δηαδηθαζία θαη απαηηεί κειέηε ζε βάζνο, έηζη ψζηε, λα επηηεπρζεί ε ζπιινγή φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ε έξεπλα ζε 

ζπκπεξάζκαηα.  

Ζ πξνζέγγηζε πνπ επηιέρζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, είλαη ε πνηνηηθή. Ζ επηινγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο γηα ηε 

δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ζεσξήζεθε ε θαηαιιειφηεξε, κηαο θαη «ε πνηνηηθή 

έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ απνθάιπςε ζρέζεσλ ή ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε θνηλσληθά 

ππνθείκελα θαη θνηλσληθέο νκάδεο, ηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θαηαλφεζε 

θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, ηε δηαηχπσζε ή αλαδηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ζεσξεηηθψλ 

                                                 
5
 ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε 

ζπλεληεχμεηο ζε αγξφηεο ηνπ λνκνχ Κηιθίο κε ηε κέζνδν ηεο ρηνλνζηηβάδαο. Έηζη, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε εθείλε ηε κέζνδν νθηψ (8) ζπλεληεχμεηο. Δληνχηνηο, νη ζπλεληεχμεηο απηέο 

θάλεθε λα κελ δίλνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, δηφηη φια ηα ππνθείκελα 

απηψλ ησλ ζπλεληεχμεσλ είραλ πνιχ θαιή ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ θαη έηζη δελ θαιχπηνληαλ ην ζέκα ηεο 

έξεπλαο (ε ρηνλνζηηβάδα έθεξε επαθή κφλν κε άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ΣΠΔ). Χο εθ ηνχηνπ, θξίζεθε 

ζθφπηκνο ν επαλαζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, κε ηε κεζνδνινγία πνπ παξνπζηάδεηαη ζην παξφλ 

θεθάιαην. εκεηψλεηαη φηη, νη νθηψ (8) ζπλεληεχμεηο πνπ πξνέθπςαλ κε ηε κέζνδν ηεο ρηνλνζηηβάδαο 

δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε παξνχζα έξεπλα.  
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ζέζεσλ γηα ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ηε δηαθξίβσζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ζέζεσλ 

θαη ξφισλ. Ζ πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία θαη 

θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη νκάδσλ απαληψληαο θπξίσο 

ζηα εξσηήκαηα «πσο» θαη «γηαηί» (Ησζεθίδεο, 2003:4). Καηά απηφ ηνλ ηξφπφ, 

«θαζψο ε κειέηε βάζνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε πνηνηηθή έξεπλα νδεγεί ζηε ζπγθέληξσζε 

ιεπηνκεξψλ ζηνηρείσλ γηα πνιιαπιέο πηπρέο ησλ ππφ έξεπλα πεξηπηψζεσλ, 

δηεπθνιχλεηαη έηζη θαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη απνζαθήληζεο ελλνηνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ» (Κπξηαδή, 1999:52). ε έξεπλεο πνπ ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ εξεπλεηή 

είλαη ε ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο κε ην αληηθείκελν πνπ εξεπλάηαη, ε πνηνηηθή έξεπλα, φρη απαξαίηεηα 

απνπζίαο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε επηινγή.  

Ζ πνηνηηθή έξεπλα είλαη κηα δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο θαη θαηαλφεζεο, 

βαζηζκέλε ζε ζαθείο κεζνδνινγηθέο παξαδφζεηο ζηξαηεγηθήο, νη νπνίεο δηεξεπλνχλ 

έλα θνηλσληθφ ή αηνκηθφ δήηεκα (Creswell, 1998). Ζ ζεκαζία θαη ην λφεκα πνπ 

εκπεξηέρεη ε πνηνηηθή πιεξνθνξία ηεθκεξηψλεηαη θνηλσληθά απφ ηα ππνθείκελα ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο, θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρνπλ 

πνιιαπιέο δνκέο θαη εξκελείεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο νη νπνίεο αιιάδνπλ ζπλερψο κε 

ην ρξφλν (Greswell, 1998). Ζ πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

απνθάιπςε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

πξνζεγγίδεη θαηλφκελα πνπ δελ έρνπλ παξαηεξεζεί, ελψ εκβαζχλεη ζην ηη ζπκβαίλεη 

πξαγκαηηθά θαη ζην ηη κεηαβάιιεηαη κέζα ζε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Kvale, 

1996· Kincheloe & McLaren, 2005· Scarbourgh & Tanenbaum, 2007).  

ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ηφζν ζηε ζπιινγή φζν θαη ζηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ε παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ζεσξείηαη απαξαίηεηε, δηφηη ε αιιειεπίδξαζε 

ηνπ κε ην πεξηβάιινλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο δηεπξχλεη ηελ αληίιεςε ηνπ γηα 

ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

έξεπλαο (Rubin & Babbie, 2009). Με άιια ιφγηα, ε πνηνηηθή έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ αλαδήηεζε ηνπ λνήκαηνο θαη ηεο θαηαλφεζεο ελφο θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ, 

κε ηνλ εξεπλεηή σο ην θχξην εξγαιείν ζηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

φπνπ κέζα απφ κία δηεξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή επαγσγηθνχ ραξαθηήξα, ζπιιέγεηαη 

έλα πινχζην πεξηγξαθηθφ ηειηθφ πξντφλ (Merriam, 2002:5). 
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Ο εξεπλεηήο, πξνζπαζεί λα δεη ηα πξάγκαηα απφ ηε ζθνπηά ησλ ππνθεηκέλσλ 

ηεο έξεπλαο, λα ηνπο γλσξίζεη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα, νχησο ψζηε λα κπνξέζεη λα 

θαηαζθεπάζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο φπσο ηελ θαηαζθεπάδνπλ νη ίδηνη (Κπξηαδή, 

1999). Ζ δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγεη ν εξεπλεηήο αλαθέξεηαη 

σο «εξκελεία» (interpretation) απφ ηνλ Silverman (2006:271), «κεηαζρεκαηηζκφο» 

(transformation) απφ ηνλ Wolcott (1994:24), θαη «εμαγσγή λνήκαηνο» (making 

sense) απφ ηνπο Atkinson & Hammersley (2007:166). Σέινο, ζηφρνο ζηε πνηνηηθή 

έξεπλα είλαη ε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ, ψζηε λα δνκεζνχλ έλλνηεο (concepts), 

ππνζέζεηο (hypotheses) ή ζεσξίεο (theories) ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν πνπ 

κειεηάηαη, (Merriam, 2002:5). Με άιια ιφγηα, ε πνηνηηθή έξεπλα ζπγθεληξψλεη 

δεδνκέλα, θπξίσο, γηα ηε ζεκειίσζε κηαο ζεσξίαο, ζε αληίζεζε δειαδή κε ηελ 

πνζνηηθή έξεπλα πνπ δνθηκάδεη ζεσξίεο, αμηψκαηα θαη ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ήδε 

αλαδεηρζεί. 

 

4.2.2. Θεκειησκέλε Θεσξία (Grounded Theory) 

Ο φξνο ζεκειησκέλε ζεσξία αλαπηχρζεθε ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη 

εηζήρζε απφ ηνπο θνηλσληνιφγνπο Barney Glaser θαη Anselm Strauss, ην έηνο 1967 

(Glaser & Strauss, 2009). Οξίδεηαη σο κηα γεληθεπκέλε κεζνδνινγία γηα ηελ 

αλάπηπμε ζεσξίαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ ζπιιερζεί θαη 

αλαιπζεί κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (Strauss & Corbin, 1998:142). Πεξηγξάθεηαη σο κηα 

επαγσγηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζεσξίαο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ζηελή ζπκκεηνρή θαη άκεζε επαθή κε ηνλ εκπεηξηθφ θφζκν 

(Patton, 1990: 153, ην Oriano-Darnall, 2006:115). Ζ ζεκειησκέλε ζεσξία θαιείηαη 

λα δψζεη κηα εμήγεζε, κηα επηβεβαίσζε αιιά θαη κηα γελίθεπζε ζε ζρέζε κε ην πψο 

ιεηηνπξγεί ν θφζκνο (Creswell, 1998).  

ηνλ ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ε ζεκειησκέλε ζεσξία είλαη κηα 

ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη απνηειεί ηξφπν 

ζθέςεο γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ εξκελεία ηνπο. Γηα λα είλαη κηα ζεσξία 

νινθιεξσκέλε πξέπεη λα πεξηέρεη αξθεηά ζαθείο θαηεγνξίεο πιεξνθνξίαο θαη 

ππνζέζεσλ, έηζη ψζηε νη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο λα κπνξνχλ επηβεβαησζνχλ θαη 

κειινληηθά. πσο αλαθέξνπλ νη Strauss & Corbin (1998), ε ζεκειησκέλε ζεσξία 
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ζπλδπάδεη ηέζζεξα (4) βαζηθά θξηηήξηα: πξνζαξκνγή, θαηαλφεζε, γεληθφηεηα θαη 

έιεγρνο. Σν θξηηήξην πξνζαξκνγή αλαθέξεηαη ζηελ ηαχηηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

έξεπλαο κε ηε ζεσξία πνπ πξνθχπηεη, ή κε άιια ιφγηα, ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο λα 

επηβεβαηψλνπλ ηε ζεσξία. Σν δεχηεξν θξηηήξην, ε θαηαλφεζε, νξίδεη φηη ε ζεσξία 

πνπ πξνθχπηεη πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή φρη κφλν απφ ηνπο εηδηθνχο αιιά θαη απφ 

ην επξχ θνηλφ (αλαθέξεηαη θαη απφ Glaser & Strauss, 2009). Σν ηξίην θξηηήξην, ε 

γεληθφηεηα, αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζε δηάθνξα πιαίζηα, δειαδή λα κπνξεί 

λα γεληθεπζεί ε ζεσξία θαη ζε δηάθνξα άιια πεδία. Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν 

θξηηήξην είλαη ν έιεγρνο θαη αθνξά ζηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ζεσξίαο, κε ηελ 

ρξήζε άιισλ κεζνδνινγηψλ θαη κεζφδσλ έξεπλαο (ζπρλά κε ηελ εθαξκνγή 

πνζνηηθήο έξεπλαο) (Strauss & Corbin, 1998). 

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά ηεο ζεκειησκέλεο ζεσξίαο απφ άιιεο 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, είλαη ε αλάγθε ζπλερνχο δηάδξαζεο κεηαμχ ηεο 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο αλάιπζήο ηνπο (Καρξηκάλεο et al, 2007). Με άιια 

ιφγηα, ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα επαλαθέξεη δηαξθψο ζηε κλήκε ηνπ θαηά ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ην πεδίν ηεο έξεπλαο, ηα άηνκα κε ηα νπνία 

ήξζε ζε επαθή θαη ην πεξηβάιινλ πνπ παξαηήξεζε θαηά ηηο επηζθέςεηο ηνπ ζην 

πεδίν. «θνπφο ηνπ εξεπλεηή είλαη ε αλαδήηεζε επαλαιακβαλφκελσλ πξνηχπσλ ηα 

νπνία απνηεινχλ αμηφπηζηεο ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ έλα ζεσξεηηθφ 

ηζρπξηζκφ» (Καρξηκάλεο et al., ρ.ε.). 

Ζ Λπδάθε, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ζε κηα πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο 

νπηηθήο Gadamer γηα ηε ζεκειησκέλε ζεσξία, φηη «ε εξκελεπηηθή ηνπ Gadamer – ε 

ζεσξία ή ε ηέρλε ηεο εμήγεζεο, ηεο εξκελείαο, φπσο ιέεη ν ίδηνο – εζηηάδεηαη φρη κφλν 

ζηελ εξκελεία ησλ θεηκέλσλ, αιιά θαη ησλ αλζξψπσλ κέζα απφ ηηο γισζζηθέο 

πξάμεηο. Πξνηείλεη ηελ Αξηζηνηέιεηα ηδέα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ίδην ην «πξάγκα» 

ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζήο ηνπ. Έηζη, γηα ηελ εξκελεία ελφο 

θεηκέλνπ, ν εθάζηνηε εξεπλεηήο δελ πξνζπαζεί λα εθαξκφζεη έλα γεληθφ θξηηήξην γηα 

κία επηκέξνπο πεξίπησζε, αιιά ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζεκαζία απηνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζην νπνίν ζηξέθεη ηε πξνζνρή ηνπ. […] Καηά ηνλ Gadamer, ην γίγλεζζαη ζηελ 

θαηαλφεζε ππεξβαίλεη ηνλ ππνθεηκεληζκφ θαη θηάλεη ζε κία εξκελεία πνπ έρεη 

ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ ηεο, ηνπ παξσζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ πξνεγείηαη απφ θάζε 

γλψζε θαη εξκελεία – απνθάιπςε ηνπ κπζηηθνχ πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ εξψηεζε – 
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θαη ην λφεκα ηεο απφθαλζεο δελ εμαληιείηαη ζε φζα έρνπλ ιερζεί. Μπνξεί λα 

απνθαιπθζεί κφλν αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηελ ηζηνξία ησλ θηλήηξσλ ηνπ νκηιεηή θαη 

δηαβιέςεη ηεο ζπλεπαγσγέο ηεο απφθαλζεο (2001: 46-48).  

Ο Fernandez (2004), εληνπίδεη δχν θπξίαξρεο πεπνηζήζεηο ζε ζρέζε κε ηε 

ζεκειησκέλε ζεσξία. Ζ πξψηε πεπνίζεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδέα φηη ε έξεπλα δελ 

πξέπεη λα μεθηλά κε ζηφρν ζηελ απφδεημε, δηάςεπζε ή επέθηαζε κηαο ήδε ππάξρνπζαο 

ζεσξίαο. Δληνχηνηο, κπνξεί λα πεξηέρεη ηέηνηα ζηνηρεία εάλ ε έξεπλα πεξηιακβάλεη 

ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο κε εθείλα ηεο ζεσξίαο πνπ έρεη ήδε ζεκειησζεί. Ζ 

δεχηεξε πεπνίζεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδέα ηεο ζπλερνχο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ ηχπσλ 

θαη ησλ ηδηνηήησλ κηαο θαηεγνξίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

(Fernandez, 2004:84). Ζ παξνχζα εξγαζία ζθνπεχεη ζηελ αλίρλεπζε ησλ κνξθψλ 

ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν. Σν πεδίν ηνπ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο απνηειεί κηα θαηάζηαζε πνπ δηαξθψο κεηαβάιιεηαη, ιφγσ ηεο 

ζπλερηδφκελεο δηάδνζεο ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ησλ ΣΠΔ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ε 

ζεκειίσζε κηαο ζεσξίαο ζην πεδίν ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο είλαη πηζαλφ, ζε έλα 

ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα ρξεηάδεηαη επέθηαζε. 

 

4.2.3. Σν ζηνηρείν ηεο εζλνγξαθίαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξνζεγγίδεη ηε κεζνδνινγία ηεο ζεκειησκέλεο ζεσξίαο. 

Δληνχηνηο, ε παξνχζα έξεπλα έρεη θαη έλαλ, ηξφπνλ ηηλά, εζλνγξαθηθφ ραξαθηήξα 

δηφηη αθνξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα πιεζπζκνχ, ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, 

γεγνλφο πνπ δε κπνξεί λα παξαβιεθζεί.  

Ζ Πεγηάθε (1994:65) αλαθέξεη ηελ εζλνγξαθία σο ηε ζπζηεκαηηθή 

εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε αθέξαησλ θνηλσληθψλ ζθελψλ θαη νκάδσλ, πνπ ζθνπφ έρεη 

ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηξφπσλ πνπ ηα δξψληα πξφζσπα δεκηνπξγνχλ ηα 

θνηλσληθά θαηλφκελα ηεο νκάδαο ηνπο, κέζα απφ ην λφεκα πνπ απνθηά γηα απηά ε 

θνηλσληθή δσή ηνπο θαη ν θφζκνο ηνπο. Ζ αγξνηηθή θνηλσλία είλαη ε θνηλσλία ησλ 

αλζξψπσλ πνπ δηαβηνχλ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, θαη ησλ νπνίσλ ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε απαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία, θηελνηξνθία, 

δαζνθνκία, αιηεία). Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε αγξνηηθή θνηλσλία απνηειεί κηα αθέξαηε 

θνηλσληθή ζθελή. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (ε αλίρλεπζε ησλ κνξθψλ 
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ςεθηαθνχ ράζκαηνο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν), απνηειεί ηε 

κειέηε ηφζν ελφο ζπκπιέγκαηνο ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ ηνπ ζχγρξνλνπ αγξφηε 

απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, φζν θαη ζε πεξηβάιινληα ζηνηρεία πνπ ζπκβάινπλ 

ζηελ χπαξμή απηψλ ησλ κνξθψλ ράζκαηνο. Σν εχξνο ησλ ζηφρσλ πνπ πεξηέρεη απηφ 

ην αληηθείκελν -νη νπνίνη παξνπζηάζηεθαλ ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ-, ε 

ζπζηεκαηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε θαη παξνπζηάδεηαη ζε 

επφκελν ππνθεθάιαην, θαη ε αλαθνξά απηψλ ζηελ αγξνηηθή θνηλσλία, πξνζζέηνπλ 

ην εζλνγξαθηθφ ζηνηρείν ζηνλ ραξαθηήξα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Ζ εζλνγξαθία, σο ηχπνο πνηνηηθήο έξεπλαο, αλαθέξεηαη θπξίσο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ή έλα ζχλνιν κεζφδσλ (Hammersley & Atkinson, 2007). Ζ 

πνηνηηθή έξεπλα γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο εζλνγξαθηθή ή φηη πεξηέρεη εζλνγξαθηθά 

ζηνηρεία, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη κηα θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο. Δπνκέλσο ην ζηνηρείν ηεο εζλνγξαθίαο δελ θαζνξίδεηαη απφ ην πσο 

ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα αιιά απφ ηελ νπηηθή κέζσ ηεο νπνίαο ηα δεδνκέλα 

εξκελεχνληαη.  

4.2.4. Μέζνδνο: πλέληεπμε (Ζκη-δνκεκέλε) 

Ο Kvale εχινγα δηεξσηάηαη «If you want to know how people understand their 

world and their life, why don‟t you talk to them?» (Kvale, 1996:1). πσο 

αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αλίρλεπζε ησλ 

κνξθψλ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν, ζθνπφο πνπ ζπληίζεηαη 

απφ κηα ζεηξά ζηφρσλ. Σν εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο απνηειεί ηελ θαιχηεξε 

επηινγή γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή θαη εξκελεχζηκε 

ε ζρέζε πνπ εκθαλίδνπλ νη ζχγρξνλνη έιιελεο αγξφηεο κε ηνλ ςεθηαθφ θφζκν. 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν ηεο 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, δηφηη επηηξέπεη ηε δηεξεχλεζε ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ, 

πξνθαηαιήςεσλ, εκπεηξηψλ, απφςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ειεχζεξα θαη ζε βάζνο (Kvale, 1996· Dunbar et al., 2001· 

Kincheloe & McLaren, 2005). Παξάιιεια απνηειεί ην πην επέιηθην εξγαιείν 

πνηνηηθήο έξεπλαο, εθφζνλ επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηεπθξηληζηηθψλ 

εξσηήζεσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή εκβάζπλζε.  
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Χο εξγαιείν, ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε αλάκεζα 

ζηηο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, δηφηη 

κπνξεί λα εκβαζχλεη θαη λα θηάζεη ζε ζεκεία φπνπ άιια εξγαιεία είλαη δχζθνιν λα 

πξνζεγγίζνπλ (Kvale, 1996· Mishler, 1996· Briggs, 2003). Υαξαθηεξίδεηαη απφ έλα 

ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ αιιά παξνπζηάδεη πνιχ πεξηζζφηεξε επειημία 

σο πξνο ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, ην πεξηερφκελφ ηνπο αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν, 

θαη ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε (Ησζεθίδεο, 

2003:36). Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα ζέηεη εξσηήκαηα, 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ρσξίο φκσο λα απνζπληνλίδνπλ 

ηελ πνξεία ηεο (Schensul et al., 1999˙ Κπξηαδή, 1999). Ο εξεπλεηήο επηρεηξεί λα 

απνθαιχςεη ηηο ζρέζεηο πνπ εκθαλίδνπλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο κε ην 

αληηθείκελν ηεο. Ζ πξνεηνηκαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ 

νλνκάδεηαη «νδεγφο ζπλέληεπμεο» θαη επηδηψθεη λα κεηαηξέςεη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο ζε εξσηήζεηο (Φίιηαο, 2001). 

 Χο εξγαιείν, ε ζπλέληεπμε εκθαλίδεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ζηε ρξήζε ηεο, πνπ απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηνλ εξεπλεηή ζηε 

δηαρείξηζή ηνπο. Καηά ηνλ Ησζεθίδε ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο 

είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ζηνλ εξεπλεηή ην εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο γηα λα 

αληιήζεη πιεξνθνξία ζε βάζνο, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε δηεξεχλεζε 

πνιχπινθσλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ αμηψλ θαη 

αληηιήςεσλ, ε πξνυπφζεζε ηεο ακεζφηεηαο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ 

εξσηψκελνπ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ δελ είραλ 

πξνθαζνξηζηεί, κεηαβάιινληαο ή ηξνπνπνηψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν πνιιέο 

θνξέο θαη ην ίδην ην αξρηθφ εξεπλεηηθφ πιαίζην, θαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ζηνλ 

εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ 

εξσηψκελσλ, δειαδή λα δεη ηνλ θνηλσληθφ θφζκν θαη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα κέζα 

απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ πξνζσπηθή «καηηά» ησλ ππνθεηκέλσλ (Ησζεθίδεο, 

2003:36-37). Ο Bell (1997:43) ζεσξεί φηη έλαο θαιφο ζπλεληεπθηήο είλαη ζε ζέζε λα 

αληρλεχζεη ηδέεο, πηζαλέο αληηδξάζεηο, λα εξεπλήζεη θίλεηξα θαη ζπλαηζζήκαηα, πνπ 

δε ζα κπνξνχζε πνηέ λα θάλεη κε ηελ ρξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ έξεπλαο 

(εξσηεκαηνιφγηα). Δπηπξνζζέησο, ζε κία ζπλέληεπμε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

άηνκα κε ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη αλαιθάβεηνη.  
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 Μεξηθά απφ ηα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο, θαηά ηνλ 

Ησζεθίδε (2003:38) είλαη «ε εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη φρη 

κφλν σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο θαη ηελ απνκαγλεηνθψλεζή ηεο αιιά θαη σο πξνο 

ηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο θαη ηεο απφθηεζεο πξφζβαζεο ζηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο». πλάκα, «πξνυπνζέηεη θαη απαηηεί απμεκέλα επηθνηλσληαθά πξνζφληα απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή, επαηζζεζία, γλήζην ελδηαθέξνλ θαη επειημία». Έλα άιιν 

κεηνλέθηεκα είλαη ην γεγνλφο ηεο κε, ηειηθά, ρξήζεο ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ αληιείηαη κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ, δηφηη κπνξεί λα κελ είλαη 

απαξαίηεην ή λα κελ γίλεηαη αληηθείκελν αλάιπζεο, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην 

ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν είλαη θπξίαξρν, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ 

αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (Ησζεθίδεο, 2003:38). Δπηπξνζζέησο, 

ζηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ εξγαιείνπ ηεο ζπλέληεπμεο εληάζζεηαη ν θίλδπλνο 

παξέκβαζεο ηνπ ζπλεληεπθηή ζηηο απαληήζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ, αζέιεηα ή κέζσ κε 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, γεγνλφο πνπ δελ εμαζθαιίδεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ 

απαληήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο έξεπλαο (Kvale, 1996). 

Καηά ζπλέπεηα, ν εξεπλεηήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ζα πξέπεη φρη κφλν 

λα παξακείλεη νπδέηεξνο ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ ρσξίο λα θξίλεη, ιεθηηθά ή κε, ηηο 

απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ αιιά ζα πξέπεη λα έρεη εκπεηξία ζηε κέζνδν (έζησ κηθξή) 

θαη λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια, ψζηε λα κπνξέζεη λα εμάγεη αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα. Σέινο, κεηνλέθηεκα γηα ην εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο απνηειεί ην 

νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ ιήςε ησλ ζπλεληεχμεσλ (κεηαθηλήζεηο-καγλεηφθσλν) 

θαη ην ρξνληθφ γηα ηελ απνκαγλεηνθψλεζε θαη αλάιπζή ηνπο. 

Σν εξγαιείν ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, δνκήζεθε θαηφπηλ πινχζηαο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. Ζ δνκή ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ 

ιήθζεθαλ αιιά θαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα, φξηζε θαη ην πιαίζην αλάιπζήο ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη, ε αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Ζ 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ απνηειεί κηα πνιχ απνηειεζκαηηθή κέζνδν ζηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο, κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ δεδνκέλα πνπ δελ αληηπξνζσπεχνπλ 

θαη δελ απνηεινχλ θπζηθά γεγνλφηα αιιά, κεηαμχ άιισλ, θείκελα θαη εθθξάζεηο 
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(Krippendorff, 2004:3). Έηζη, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

ζηελ αλάιπζε ζπλεληεχμεσλ (Zhang & Wildemuth, 2009).  

 

 

4.3. ηξαηεγηθή Έξεπλαο 

4.3.1. Δληνπηζκόο δεκνηηθώλ ελνηήησλ  

πσο είδακε ζηελ παξνπζίαζε ηεο πεξηνρήο έξεπλαο, νη δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ 

λνκνχ Κηιθίο αξηζκνχληαη 84. Απφ ην ζχλνιν ησλ 84 δεκνηηθψλ ελνηήησλ, 

επηιέρζεθαλ, κε ηε κεζνδνινγία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν, δέθα 

(10) απφ απηέο, θαη εθεί πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλαδήηεζε ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. 

Ο αξηζκφο ησλ δέθα (10) απηψλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ αλαινγεί ζε πνζνζηφ 11.9%
6
 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ. 

Ζ ηειηθή επηινγή ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βαζηθφ 

άμνλα ηελ αλαινγία ηνπο ζε νξεηλφηεηα, φπσο απηή δίλεηαη απφ ηελ Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή (2001) (Πίλαθαο 1). Έηζη, ζην πξψην βήκα γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, δειαδή ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ γηα 

ηε ιήςε δείγκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη Λφγνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία 

ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Με άιια 

ιφγηα, νκαδνπνηήζεθαλ νη δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ λνκνχ κε βάζε ηελ νξεηλφηεηά 

ηνπο (θαηά ζηξψκαηα) θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία δέθα 

(10) απφ απηέο. Ζ κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη αλαινγηθά ζηξσκαηνπνηεκέλε ηπραία 

δεηγκαηνιεςία. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε επηινγή επηά (7) πεδηλψλ 

δεκνηηθψλ ελνηήησλ, ησλ Υσξπγίνπ, Δπξσπνχ, Αγίνπ Πέηξνπ, Μεζηάο, Σνχκπαο, 

Ξπινθεξαηέαο θαη Υέξζνπ, δχν (2) εκηνξεηλψλ, ηεο Βάζεο θαη ηνπ Μαπξνλεξίνπ, 

θαη κίαο (1) νξεηλήο, ηεο Δπηάινθνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θάηνηθνη ησλ δέθα 

(10), απηψλ, δεκνηηθψλ ελνηήησλ ζπλζέηνπλ ην 12,3% ηνπ ζπλνιηθνχ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ ηνπ λνκνχ Κηιθίο, ήηνη 10.933 άηνκα ζην ζχλνιν ησλ 89.056 (Διιεληθή 

                                                 
6
 Αξηζκφο δεκνηηθψλ ελνηήησλ πνπ επηιέγε*100/χλνιν δεκνηηθψλ ελνηήησλ (10*100/84=11,9%) 
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ηαηηζηηθή Αξρή, 2001). ην Υάξηε 4. εκθαλίδνληαη νη ζέζεηο ησλ δεκνηηθψλ 

ελνηήησλ φπνπ ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο. 

 
 

Υάξηεο 4. Δπηινγή ησλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ ηεο έξεπλαο ζηελ πεξηνρή ηνπ λνκνύ Κηιθίο κε ηε 

κέζνδν ηεο αλαινγηθά ζηξσκαηνπνηεκέλεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο 

 
Πεγή: Γεκηνπξγία ράξηε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ηνπο ράξηεο πνπ 

δίλνληαη απφ ηα Γεκφζηα, Αλνηθηά Γεδνκέλα, Υάξηεο, Γηνηθεηηθά φξηα, φξηα Γήκσλ (Καιιηθξάηεο), 

http://geodata.gov.gr/maps/  

 

4.3.2. Δληνπηζκόο ησλ αγξνηώλ ηεο έξεπλαο  

Δθφζνλ νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία νξηζκνχ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ έξεπλαο, κε 

ηε κέζνδν ηεο αλαινγηθά ζηξσκαηνπνηεκέλεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, ην επφκελν 

βήκα ήηαλ ν εληνπηζκφο αηφκσλ, εληφο απηψλ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ, κε θχξην 

επάγγεικα ην αγξνηηθφ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζηα 

θαηά ηφπνπο θαθελεία. 

Σν θαθελείν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε ιατθή θαζεκεξηλφηεηα θαη απνηειεί 

ηφπν ζπλάληεζεο, ζπλεχξεζεο, ζπλαγειαζκνχ θαη θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ ηφζν 

γηα ηνπο θαηνίθνπο αζηηθψλ πεξηνρψλ φζν θαη γηα εθείλνπο ησλ αγξνηηθψλ. Ηδηαίηεξα 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ην θαθελείν δηαηεξεί έσο θαη ζήκεξα «ην ραξαθηήξα ελφο 

http://geodata.gov.gr/maps/
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ηφπνπ θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαη εθεί εμαζθείηαη ε νκαδηθή δηαιεθηηθή, ζπλερίδνληαο 

ηελ παξάδνζε ησλ αξραίσλ πιαησληθψλ ζπκπνζίσλ θαη θαιιηεξγψληαο θνηλσληθή 

ζπλνρή θαη ηνπηθέο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο» (Υαζάλαγαο, 2010:77). ε γεληθέο 

γξακκέο, ην θαθελείν εθθξάδεη ιατθέο νκάδεο νξηζκέλσλ επαγγεικάησλ θαη 

ειηθηψλ. Παξαηεξείηαη φηη, ζε αληίζεζε κε ην αζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ην θαθελείν 

αληηπξνζσπεχεη ην ρψξν ζπλεχξεζεο θπξίσο ειηθησκέλσλ αηφκσλ (νη λεφηεξνη ζηηο 

πφιεηο πξνηηκνχλ, γηα αληίζηνηρν επίπεδν δηαζθέδαζεο, πεξηζζφηεξν 

ζχγρξνλα/κνληέξλα θαθελεία), ην θαθελείν ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο απεπζχλεηαη ζην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη έηζη απνηειεί ηφπν ζπλάληεζεο φρη κφλν γεξαηνχ αιιά 

θαη λεαξνχ πιεζπζκνχ. ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ην θαθελείν ιεηηνπξγεί σο ηφπνο 

ζπλεχξεζεο, θπξίσο, αγξνηψλ, δεδνκέλν πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πνξεία ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. 

Γλσξίδνληαο ηε δπλακηθή ηνπ θαθελείνπ, απνθαζίζζεθε ν εληνπηζκφο ησλ 

αγξνηψλ ηεο έξεπλαο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο ρψξνπο ησλ ηνπηθψλ θαθελείσλ ησλ 

δεκνηηθψλ ελνηήησλ. Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηνχζε πξν-ζπλελλφεζε κε ηνπο 

ηδηνθηήηεο ησλ θαθελείσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ αθνινπζήζεθε ην εμήο δηάγξακκα: 

α)άθημε ηεο εξεπλήηξηαο ζηελ εθάζηνηε δεκνηηθή ελφηεηα, ζε ψξα φρη κεηά ηηο 8:30 

πκ (ιφγσ ησλ σξαξίσλ πνπ ηεξνχλ ηα θαθελεία), β)εληνπηζκφο ηνπ ηνπηθνχ 

θαθελείνπ (ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππήξραλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο), γ)ζπδήηεζε κε 

ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θαθελείνπ γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηνπο ζθνπνχο 

ηεο επίζθεςεο, γεγνλφο ζεκαληηθφ δηφηη δεκηνχξγεζε θιίκα εκπηζηνζχλεο, δ)άδεηα 

απφ ηνλ ηδηνθηήηε γηα ηε ρξήζε ησλ απνκνλσκέλσλ ρψξσλ ηνπ θαθελείνπ γηα ηε 

δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο (έλα απνκνλσκέλν ηξαπεδάθη ή άιινο ρψξνο φπνπ ζα ήηαλ 

πεξηζζφηεξν άλεηε ε ζπδήηεζε κε ηνπο αγξφηεο ηεο έξεπλαο, ζε πεξίπησζε πνπ 

δερφληνπζαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλέληεπμε ζην ρψξν ηνπ θαθελείνπ).  

Δθφζνλ νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ζπλελλφεζεο κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 

θαθελείνπ, ην επφκελν ζηάδην ήηαλ ν εληνπηζκφο ησλ αγξνηψλ γηα ηε ιήςε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Έηζη, αθνινπζήζεθαλ ηα εμήο βήκαηα: α)εληνπηζκφο ησλ αγξνηψλ 

ζην ρψξν ηνπ θαθελείνπ, β)πξνζέγγηζε έλαλ πξνο έλαλ αγξφηε θάζε θνξά, κε ζθνπφ 

ηε γλσξηκία θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο εξεπλήηξηαο, ηνλ ζθνπφ 

θαη ην εξγαιείν ηεο έξεπλαο (κηα ζρεηηθά εθηελήο αλαθνξά πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί θιίκα εκπηζηνζχλεο), γ)εθφζνλ ν αγξφηεο δερφηαλ λα ζπκκεηάζρεη 
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ζηελ έξεπλα, επηινγή ηνπ ρψξνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλέληεπμεο απφ ηνλ ίδην 

(ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ νη αγξφηεο πξνηείλαλε ην ρψξν ηνπ θαθελείνπ), 

θαη ηέινο, δ)πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Με ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία εληνπίζηεθαλ 29 αγξφηεο πνπ δέρζεθαλ λα 

παξαρσξήζνπλ ζπλέληεπμε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, 28 εθ ησλ νπνίσλ είλαη 

άλδξεο θαη κία (1) είλαη γπλαίθα, κε θχξην επάγγεικα φισλ ην αγξνηηθφ. Οη 

ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 27/11/2011- 

13/12/2011. 

 

4.3.3. Παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ αμόλσλ ησλ ζπλεληεύμεσλ, ζεκεηνγξαθία, θαη 

κέζνο ρξόλνο δηεμαγσγήο ηεο θάζε ζπλέληεπμεο 

Οη άμνλεο ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ βάζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αθνξνχλ ζηε κειέηε ησλ 

πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη είλαη νη εμήο:  

 Γεληθφ πξνθίι- Γεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

o Γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη ειηθηαθή ζχλζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

o Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

o Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

 Δπαγγεικαηηθφ πξνθίι 

o Παξαγσγηθή θαηεχζπλζε 

o Γηαρεηξηζηηθφ πξνθίι 

o ηάζεηο απέλαληη ζηελ επηηπρία (γεληθά) 

o ηάζεηο: επηηπρία θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

 Δθπαηδεπηηθφ πξνθίι 

o ρνιηθή δηαξξνή 

o Δθπαίδεπζε θαη ΣΠΔ 

o Γεμηφηεηεο ζε ΣΠΔ 
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o Μειινληηθέο ζηάζεηο- επηζπκία εθπαίδεπζεο ζε ΣΠΔ 

o ηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζε ΣΠΔ 

 Φεθηαθφ πξνθίι 

o Τιηθνηερληθέο ππνδνκέο 

o πρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ 

o ηάζεηο: σθειηκφηεηα ΣΠΔ 

 Πιεξνθνξηαθφ πξνθίι 

o Πξνηηκήζεηο ζε ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε 

o πκκεηνρή ζηα θνηλά 

ηα απνζπάζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ε ζεκεηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηα 

ζεκεία (.) (..) (…) θ.ιπ. φπνπ αληηζηνηρνχλ ζε ρξφλν παχζεο (δεπηεξφιεπηα). 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ (.) ζεκαίλεη έλα δεπηεξφιεπην παχζεο. Σν απνζπαζκέλν 

θείκελν παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή […]. Άιια θείκελα (ππνεξσηήκαηα θ.ιπ.)  

εκθαλίδνληαη απηνιεμεί εληφο ησλ απνζπαζκάησλ ζε αγθπισηφ πιαίζην, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ [θείκελν ππνεξσηήκαηνο].  

Μέζνο ρξφλνο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ 19 ιεπηά, κε κηθξφηεξν 

ρξφλν ηα 9 ιεπηά θαη κέγηζην ηα 48 ιεπηά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1. Γεκνγξαθηθά-θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερόλησλ- πεξηγξαθή 

ε απηή ηελ ελφηεηα, αιιά θαη ζηηο επφκελεο, νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

είλαη πνζνηηθνπνηεκέλεο κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Δλ ηνχηνηο, 

παξαζέηνληαη θαη απηνιεμεί απνζπάζκαηα κε ηηο απαληήζεηο ησλ αγξνηψλ, έηζη 

ψζηε ε παξνπζίαζε λα είλαη πιεξέζηεξε. ην ηέινο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 

παξαηίζεηαη ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε 

αλαθνξά αλά αχμσλ αξηζκφ (α/α) ζπκκεηέρνληα.  

  

5.1.1. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη ειηθηαθή ζύλζεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ 

έξεπλα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 29 άηνκα ζπλνιηθά, κε ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία λα 

είλαη άλδξεο (96,55%, ήηνη 28 άλδξεο θαη 1 γπλαίθα). Σα άηνκα απηά είλαη θάηνηθνη 

ηνπ λνκνχ Κηιθίο θαη δειψλνπλ σο θχξην επάγγεικα ην αγξνηηθφ. Ζ αλαινγία 

ζπκκεηερφλησλ αλά δεκνηηθή ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.  

Πίλαθαο 6. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Γήκνο Γεκνηηθή ελόηεηα 

Αξηζκόο 

ζπλεληεύμεσλ 

Κηιθίο 

Υσξπγίνπ 2 

Βάζεο 1 

Δπηαιφθνπ 1 

Μαπξνλεξίνπ 3 

Ξπινθεξαηέαο 2 

Υέξζνπ 3 

Παηνλίαο 

Δπξσπνχ 3 

Αγίνπ Πέηξνπ 2 

Μεζηάο 1 

Σνχκπαο 11 

ύλνιν 29 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6, έρνπλ ιεθζεί πεξηζζφηεξεο ζπλεληεχμεηο ζηε 

δεκνηηθή ελφηεηα Σνχκπαο απφ φηη ζηηο ππφινηπεο ελφηεηεο. Απηή ε δπζαλαινγία 
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δελ νθείιεηαη ζε θάπνηα παξάιεςε απφ πιεπξάο ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο, αιιά ζην 

γεγνλφο ηνπ φηη, ε πεξηνρή ηεο Σνχκπαο έρεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαζρνινχκελσλ 

ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο θαη έηζη ήηαλ πςειφηεξν ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα. Σν γεγνλφο ηεο χπαξμεο πςειφηεξνπ πνζνζηνχ 

απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ πεξηνρή ηεο Σνχκπαο ζε ζρέζε κε 

άιιεο πεξηνρέο, νθείιεηαη ζηελ χπαξμε κηαο δηαρξνληθά ηζρπξήο θαη επηηπρεκέλεο 

ζπλεηαηξηζηηθήο δξάζεο, πνπ αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Καπληθνχ πλεηαηξηζκνχ 

Σνχκπαο (απφ ην 1983) θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο εηαηξίαο Ρνδψλαο Α.Δ. (2006), ε 

νπνία δεκηνπξγήζεθε απφ ηα κέιε ηνπ Καπληθνχ πλεηαηξηζκνχ. Σφζν ε 

επηηπρεκέλε ζπλεηαηξηζηηθή δξάζε ηεο πεξηνρήο φζν θαη ηα πςειά πνζνζηά θέξδνπο 

απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ, ιεηηνχξγεζαλ σο θίλεηξα γηα ηνπο λένπο ηεο 

πεξηνρήο, έηζη ψζηε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα κελ εγθαηαιείςνπλ ην αγξνηηθφ 

επάγγεικα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη απφ αγξφηεο ηεο Σνχκπαο: «Δίρακε ηα 

θαπλά (..) είρακε ηηο ππνδνκέο, φια, γεσηξήζεηο, κεραλήκαηα, απηά εδψ» (α/α21), 

«Δκέλα κνπ πήξαλ έλα κεγάιν ηξαθηέξ, κνπ „δηλαλ ιεθηά θαη έκεηλα εδψ» (α/α16), 

«Πίζηεςα, πίζηεςα φηη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν ζα ήηαλ θαιά» (α/α15). 

Ζ ειηθηαθή ζχλζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θπκαίλεηαη απφ 28-59 

εηψλ θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 7. 

 
Πίλαθαο 7. Ζιηθηαθή ζύλζεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα (ειηθηαθή θαηαλνκή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

Ζ πςειφηεξε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα 

40-49 εηψλ κε δψδεθα (12) ζπλεληεχμεηο, ήηνη 41,4% ηνπ ζπλφινπ, ελψ αθνινπζεί ε 

νκάδα 30-39 εηψλ κε έληεθα (11) ζπλεληεχμεηο, ήηνη 37,9 %.  

 

Ζιηθηαθή νκάδα 

πρλόηεηα 

(άηνκα) 

ρεηηθή 

ζπρλόηεηα 

(%) 

<30 1 3.4 

30-39 11 37.9 

40-49 12 41.4 

50-59 5 17.2 

ύλνιν 29 100 
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5.1.2. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη έγγακνη κε πνζνζηφ 75,9%, ήηνη 

22 άηνκα (Πίλαθαο 8). 

 

Πίλαθαο 8. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

πρλόηεηα 

(άηνκα) 

ρεηηθή ζπρλόηεηα 

(%) 

Έγγακνη 22 75.9 

Άγακνη 7 24.1 

ύλνιν 29 100 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

Σα άγακα άηνκα ηεο έξεπλαο αλήθνπλ ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 30-39 εηψλ (5 άηνκα) 

θαη 40-49 (2 άηνκα). Σα 21 απφ ηα 22 έγγακα άηνκα έρνπλ παηδηά ηα νπνία ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ βξίζθνληαλ ζηελ ειηθία ηεο εθεβείαο ή έρνπλ 

ελειηθησζεί.  

Οη ζχδπγνη ησλ έγγακσλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, αζρνινχληαη θπξίσο 

κε ηα νηθηαθά ή κε ην αγξνηηθφ επάγγεικα (θάλνπλ δήισζε ΟΓΔ- Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ), θαη ζε έμη (6) πεξηπηψζεηο είηε 

απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ή δεκφζην ηνκέα, είηε είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 

(Πίλαθαο 9). 

Πίλαθαο 9. Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζπδύγνπ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

Δπάγγεικα πρλόηεηα 

(άηνκα) 

ρεηηθή ζπρλόηεηα 

(%) 

Αγξφηηζζα 

/αγξφηεο 
7 24.1 

Οηθηαθά 9 31.0 

Ηδησηηθφο 

Τπάιιεινο 
2 6.9 

Δθπαηδεπηηθφο 1 3.4 

Κηελίαηξνο 1 3.4 

Ννζνθφκα 
1 3.4 

Διεχζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο 
1 3.4 

Άγακνο 7 24.1 

ύλνιν 29 100 
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5.1.3. Δθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 17,2%, ήηνη 5 (πέληε) άηνκα είλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ, επηά (7) 

άηνκα, ήηνη 24,1%, είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ, πέληε (5) άηνκα, ήηνη 17,2% είλαη 

απφθνηηνη ΣΔΔ-ΣΔ (Σερληθφ Δπαγγεικαηηθφ Δθπαηδεπηήξην-Σερληθή 

Δπαγγεικαηηθή ρνιή), νθηψ (8) άηνκα, ήηνη 27,6%, είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ, δχν 

(2) άηνκα, ήηνη 6,9% είλαη απφθνηηνη ΗΔΚ (Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάηξηζεο), 

θαη δχν (2) άηνκα, ήηνη 6,9%, είλαη απφθνηηνη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Πίλαθαο 

10).  

 
Πίλαθαο 10. Δθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

Δπίπεδν ζπνπδώλ 

πρλόηεηα 

(άηνκα) 

ρεηηθή 

ζπρλόηεηα 

(%) 

Γεκνηηθφ 5 17,2 

Γπκλάζην 7 24,1 

ΣΔΔ-ΣΔ 5 17,2 

Λχθεην 8 27,6 

ΗΔΚ 2 6,9 

ΣΔΗ 2 6,9 

ύλνιν 29 100 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

Έλα απφ απφ ηνπο αγξφηεο ηεο έξεπλαο ν νπνίνο είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ, θαη είρε 

πεηχρεη ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Λνγηζηηθή, ΣΔΗ 

εξξψλ) αιιά δελ πήγε λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα ηεο ζρνιήο, δειψλεη φηη: 

«Σα αθήζακε ζηε κέζε (..) ίζσο λφκηδα φηη δε ζα ηα βγάισ πέξα, ήηαλ ιίγν 

δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα εληάμεη (..) δειαδή ήηαλ πξνηηκφηεξν λα κελ πάσ θαζφινπ» 

(α/α4). Μηα άιιε πεξίπησζε φπνπ επίζεο πέηπρε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

(Μεραληθψλ, ΣΔΗ Καβάιαο) θαη δελ παξαθνινχζεζε, δειψλεη φηη απηφ ζπλέβε δηφηη: 

«Σε ρξνληά πνπ ηειείσζα ην Λχθεην πέζαλε ν παηέξαο κνπ (.) ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία 

εθείλεο ηεο επνρήο κε έθαλε λα θχγσ γηα ηελ Αζήλα λα βξσ δνπιεηά επεηδή είρα 

αλάγθε εθείλε ηε ζηηγκή νηθνλνκηθή (..) Δίρα κπεη ζηα ΣΔΗ Καβάιαο ειεθηξνιφγσλ 

κεραλνιφγσλ θαη δελ πήγα ιφγσ απηνχ ηνπ ζέκαηνο» (α/α18). 

Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηνπο αγξφηεο πνπ παξαθνινχζεζαλ ζρνιέο 
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αξρηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΣΔΔ-ΣΔ θαη ΗΔΚ), θαλέλαο 

δελ παξαθνινχζεζε ζε αγξνηηθφ ηνκέα, δειαδή ζρεηηθφ κε ην επάγγεικα ηνπ. 

χκθσλα κε ηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Κηιθίο 

(http://srv1-dide.kil.sch.gr) κφλν κηα απφ ηηο δεθαηξείο (13) εηδηθφηεηεο πνπ 

δηδάζθνληαη ζηα ηξία (3) επαγγεικαηηθά ιχθεηα ηνπ λνκνχ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνκέα 

ηεο γεσπνλίαο, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ ΟΔΔΚ (http://www.oeek.gr) δελ ππάξρεη θακία 

ζρεηηθή εηδηθφηεηα ζην ΗΔΚ ηνπ λνκνχ. 

ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζε 

ζέκαηα μέλσλ γισζζψλ, θαίλεηαη λα είλαη ρακειφ, γεγνλφο πνπ, φπσο ζα δνχκε ζε 

επφκελεο απαληήζεηο, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Οη αγξφηεο δειψλνπλ, θαηά πιεηνςεθία, είηε φηη δε γλσξίδνπλ θακία 

μέλε γιψζζα είηε φηη γλσξίδνπλ ιίγν ή πνιχ ιίγν λα κηιάλε Αγγιηθά ή Γεξκαληθά, 

ελψ ππάξρεη θαη κηα πεξίπησζε πνπ γλσξίδεη ιίγα Σνπξθηθά (Πίλαθαο 11).  

 

Πίλαθαο 11. Δπίπεδν μέλσλ γισζζώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

  Γλσζηηθό επίπεδν  

Ξέλε 

Γιώζζα Καζόινπ 

Πνιύ 

ιίγα Λίγα Καιά 

Πνιύ 

θαιά ύλνιν 

Κακκία 13 - - - - 13 

Αγγιηθά 0 4 4 3 0 11 

Αγγιηθά, 

Γεξκαληθά 0 4 0 0 0 4 

Άιιε 

(Σνχξθηθα) 0 0 1 0 0 1 

ύλνιν 13 8 5 3 0 29 

 Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

Σα γεξκαληθά πξνθχπηνπλ σο απάληεζε ησλ ιφγσ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ 

πνπ ππήξμαλ θαηά ην παξειζφλ απφ ηελ ρψξα καο ζε άιιεο ρψξεο (εμσηεξηθή 

κεηαλάζηεπζε), κε ζπλέπεηα έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο λα 

γελλεζεί ζηε Γεξκαλία, ελψ επέζηξεςαλ ζηελ Διιάδα ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ δέθα 

(10) εηψλ (ηζρχεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο έξεπλαο πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ηε 

γεξκαληθή γιψζζα). ζνλ αθνξά ηε κηα (1) πεξίπησζε φπνπ γλσξίδεη ηελ ηνπξθηθή 

γιψζζα, δειψλεη φηη είλαη ε γιψζζα πνπ έκαζε απφ ηνπο πξνγφλνπο ηνπ: «Έθηφο 

απφ ηα ηνχξθηθα, ηίπνηα άιιν (..) ήηαλ νη παππνχδεο καο εδψ θαη κηινχζαλε, θαη ιίγν 

ηα πήξακε θαη εκείο» (α/α24). Σν γεγνλφο φηη ην δηαδίθηπν νη κεγαιχηεξεο πεγέο 

http://srv1-dide.kil.sch.gr/
http://www.oeek.gr/


 

 74 

πιεξνθνξηψλ είλαη ζηα αγγιηθά, κπνξεί λα απνηειέζεη πξφβιεκα ζηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ (Gurstein, 2003). 

 

5.1.4. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ 

Αθνινπζεί ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ζε αλαθνξά αλά α/α (Πίλαθαο 12.) ηνλ πίλαθα απηφλ 

πεξηέρνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη αθνξνχλ ζηελ ελφηεηα ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, θαη 

παξνπζηάζηεθαλ πεξηγξαθηθά ζηνπο Πίλαθεο 7, 8, 9, 10, θαη 11.  



 

 75 

Πίλαθαο 12. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ζηελ έξεπλα 

Κσδηθνπνίεζε Πίλαθα 12.  

Ζιηθηαθή νκάδα (Πίλαθαο 7): 1=>30, 2=30-39, 3=40-49, 4=50-59 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (Πίλαθαο 8): 1=Έγγακνο, 2=Άγακνο 

Δπάγγεικα ζπδχγνπ(Πίλαθαο 9): 0= Άγακνο, 1=Αγξφηηζζα, 2=Οηθηαθά, 3=Ηδησηηθφο Τπάιιεινο, 

4=Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 5=Κηελίαηξνο, 6=Ννζνθφκα, 7=Δθπαηδεπηηθφο 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζπκκεηέρνληα (Πίλαθαο 10): 1=Γεκνηηθφ, 2=Γπκλάζην, 3=Λχθεην, 4=ΗΔΚ, 

5=ΑΔΗ
7
, 6=ΣΔΔ-ΣΔ 

                                                 
7
 χκθσλα κε ηνλ λφκν Ν. 2916/2001 ε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Α.Δ.Η) απνηειείηαη απφ δχν 

παξάιιεινπο ηνκείο: α) ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ηνκέα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα Παλεπηζηήκηα, ηα 

Πνιπηερλεία θαη ηελ Αλψηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη β) ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. 

α/α 

πκκεηέρνληα 

Έηνο 

γέλλεζεο 

Ζιηθηαθή 

Οκάδα 

(Πίλαθαο 7) 

Οηθνγελεηαθή 

Καηάζηαζε 

(Πίλαθαο 8) 

Δπάγγεικα 

ζπδύγνπ 

ζπκκεηέρνληα 

(Πίλαθαο 9) 

Δθπαηδεπηηθό 

επίπεδν 

ζπκκεηέρνληα 

(Πίλαθαο 10) 

Γλώζε μέλεο 

γιώζζαο 

ζπκκεηέρνληα 

(Πίλαθαο 11) 

1 1963 4 1 2 6 
Πνιχ ιίγα Αγγιηθά-

Γεξκαληθά 

2 1965 3 2 0 6 
Πνιχ ιίγα Αγγιηθά-

Γεξκαληθά 

3 1968 3 1 2 1 ρη 

4 1968 3 2 0 3 
Πνιχ ιίγα Αγγιηθά-

Γεξκαληθά 

5 1973 2 2 0 3 Πνιχ ιίγα Αγγιηθά 

6 1980 2 1 2 6 ρη 

7 1983 1 1 3 6 ρη 

8 1959 4 1 7 3 Καιά Αγγιηθά 

9 1976 2 1 1 3 Καιά Αγγιηθά 

10 1968 3 1 1 3 Πνιχ ιίγα Αγγιηθά 

11 1973 2 2 0 2 Λίγα Αγγιηθά 

12 1975 2 2 0 4 ρη 

13 1977 2 2 0 2 Λίγα Αγγιηθά 

14 1975 2 1 2 2 ρη 

15 1970 3 1 4 2 Πνιχ ιίγα Αγγιηθά 

16 1967 3 1 1 2 ρη 

17 1952 4 1 2 6 ρη 

18 1964 3 1 1 3 
Πνιχ ιίγα Αγγιηθά-

Γεξκαληθά 

19 1960 4 1 2 4 ρη 

20 1968 3 1 5 5 Καιά Αγγιηθά 

21 1971 3 1 2 2 ρη 

22 1972 2 1 3 2 Πνιχ ιίγα Αγγιηθά 

23 1966 3 1 6 1 ρη 

24 1957 4 1 1 1 Λίγα Σνπξθηθά 

25 1972 2 2 0 5 Λίγα Αγγιηθά 

26 1976 2 1 1 3 ρη 

27 1968 3 1 2 1 Λίγα Αγγιηθά 

28 1973 2 1 2 3 ρη 

29 1966 3 1 1 1 ρη 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 
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5.2. Δπαγγεικαηηθό πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

Ο δεχηεξνο άμνλαο ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνξά ζην επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ 

αγξνηψλ. ηφρνη απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο έξεπλαο, ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αγξνηψλ, θαη ησλ απφςεσλ ηνπο γηα ηε επηηπρεκέλε 

επηρεηξεκαηηθή γεσξγία θαη ηελ πιαηζίσζή ηεο κε ηηο ΣΠΔ. ην ηέινο ηεο ελφηεηαο, 

παξνπζηάδεηαη ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ απαληήζεσλ πνπ εδφζεζαλ, κε 

αλαθνξά ζηνλ α/α ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

 

5.2.1. Παξαγσγηθή θαηεύζπλζε ησλ αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ 

Σν αξηζκεηηθφ ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη 29 άηνκα. 

Απφ ηα 29 απηά άηνκα, ηα 27 είλαη αξρεγνί αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηα 

ππφινηπα δχν (2) είλαη κέιε (νη αγξφηεο κε α/α 2 θαη 10 είλαη κέιε ησλ αγξνηηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ κε α/α 1 θαη 9, αληίζηνηρα). Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν αξηζκφο ησλ 

αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ κειεηψληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη 27.  

Απφ ηηο 27 αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ κειεηά ε παξνχζα εξγαζία νη 

ελλέα (9) είλαη θηελνηξνθηθέο, εθ ησλ νπνίσλ νη επηά (7) αθνινπζνχλ κεηθηή 

θαηεχζπλζε (γεσξγνθηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο), θαη νη ππφινηπεο δεθανθηψ 

(18) είλαη θπηηθήο παξαγσγήο. Οη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο αθνξνχλ ζε ηξεηο (3) 

βννηξνθίαο, πέληε (5) ακλψλ, θαη κία (1) ζαιηγθαξνηξνθίαο, κε ζπλνιηθά κεγέζε, 

γηα ην έηνο 2011, 1050 δψα γηα ηηο βννηξνθηθέο κνλάδεο, 1140 δψα γηα ηηο 

πξνβαηνηξνθηθέο, θαη 30000 θηιά παξαγσγήο ζηε ζαιηγθαξνηξνθηθή κνλάδα 

(Πίλαθαο 13).  
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Πίλαθαο 13. Παξαγσγηθή θαηεύζπλζε θαη κέγεζνο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο 

  
Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεύζεηο (ΦΠ) 

Κηελνηξνθηθέο Δθκεηαιιεύζεηο 

(ΕΠ) 

α/α 

πκκεηέρνλη

α 

α/α αγξνηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο Κιάδνο παξαγσγήο 

Μέγεζνο 

εθκεηάιιεπζεο 

(ζηξέκκαηα) 

Παξαγσγηθή 

θαηεύζπλζε 

Μέγεζνο 

εθκεηάιιεπζεο
* 

1 1 ΦΜΚ 2000 - - 

 2 - - - - - 

3 2 ΦΜΚ 300 Βννεηδή 200 

4 3 ΦΜΚ 700 Ακλνί 300 

5 4 ΦΜΚ 400 Ακλνί 290 

6 5 - - Ακλνί 150 

7 6 ΦΜΚ 50 Ακλνί 100 

8 7 Γ.Κ. & ελεξγεηαθά  1200 αιηγθάξηα 30.000 

9 8 

ΦΜΚ, Γ.Κ. & 

αξσκαηηθά 800 - - 

10 - - - - - 

11 9 ΦΜΚ & θεπεπηηθά 98 - - 

12 10 

ΦΜΚ, Γ.Κ. & 

θεπεπηηθά 40 - - 

13 11 ΦΜΚ & θεπεπηηθά 70 - - 

14 12 ΦΜΚ & Γ.Κ. 41,5 - - 

15 13 

ΦΜΚ, Γ.Κ. & 

θεπεπηηθά 153 - - 

16 14 - - Ακλνί 300 

17 15 ΦΜΚ & θεπεπηηθά 65 - - 

18 16 Γ.Κ. 70 - - 

19 17 ΦΜΚ 600 Βννεηδή 400 

20 18 ΦΜΚ 800 Βννεηδή 450 

21 19 

ΦΜΚ, Γ.Κ. & 

θεπεπηηθά 225 - - 

22 20 ΦΜΚ & Γ.Κ. 123 - - 

23 21 ΦΜΚ & θεπεπηηθά 210 - - 

24 22 ΦΜΚ 1300 - - 

25 23 ΦΜΚ, Γ.Κ. & θεπεπη. 373 - - 

26 24 ΦΜΚ & Γ.Κ. 405 - - 

27 25 ΦΜΚ 200 - - 

28 26 ΦΜΚ 130 - - 

29 27 ΦΜΚ & θεπεπηηθά 350 - - 

 

ύλνια  10703,5 

βννεηδή 1050 

 ακλνί 1140 

 ζαιηγθάξηα 30000 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

πληνκνγξαθίεο: α.ε.= αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε, Φ.Μ.Κ.=Φπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο, Γ.Κ.= 

Γελδξνθεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο, ΦΠ=Φπηηθή παξαγσγή, ΕΠ=Εσηθή Παξαγσγή 

εκεηψζεηο: *αξηζκφο δψσλ γηα βννεηδή-ακλνχο, θηιά παξαγσγήο γηα ζαιηγθάξηα 
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ηνλ Πίλαθα 14 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη παξαγσγέο θπηηθήο 

θαηεχζπλζεο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ κειεηά ε παξνχζα έξεπλα. Οη 

παξαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο θπηηθήο παξαγσγήο γηα ην έηνο 2011 αθνξνχλ θπξίσο ζε 

θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο (βακβάθη, βίθνο, βξψκε, δαραξφηεπηια, ειίαλζνο, 

θαιακπφθη, ζηηεξά, κεδηθή, κπηδέιηα, ηξηθχιιη) κε 8.916 ζηξέκκαηα. Αθνινπζνχλ νη 

δελδξηθέο θαιιηέξγεηεο κε 956,5 ζηξέκκαηα (άκπεινο, βεξίθνθα, ειηέο, θεξάζηα, 

ξφδηα), ηα ελεξγεηαθά θπηά κε 500 ζηξέκκαηα, νη θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο κε 131 

ζηξέκκαηα (βηνκεραληθή ληνκάηα, θαξπνχδη, θξεκκχδη, ιάραλν, κπάκηα, κπξφθνιν, 

πεπφλη), θαη ηέινο ηα αξσκαηηθά θπηά κε 100 ζηξέκκαηα (Πίλαθαο 14). Μέξνο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 14 απνηεινχλ θαηλνηφκεο θαη 

ελαιιαθηηθέο παξαγσγέο δηφηη πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαιιηέξγεηεο ηεο άιιεο 

γεσξγίαο.  

Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κεηά ηελ ηειεπηαία 

αλαδηάξζξσζε ηεο ΚΑΠ θαη ζην πιαίζην ηεο ζηήξημεο θαη αλάδεημεο ηεο 

ελαιιαθηηθήο γεσξγίαο, ή αιιηψο ηεο άιιεο γεσξγίαο, πξνζπάζεζε λα θαηαγξάςεη 

θαη λα δψζεη ψζεζε ζε θαιιηέξγεηεο θαη πξντφληα πνπ κε ηηο θαηάιιειεο 

παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζεκαληηθά απφ άπνςε νηθνλνκηθνχ, 

δηαηξνθηθνχ θαη ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ην έληνλν 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνχξγεζε ε ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ, 

αιιά θαη ηελ ηάζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, νη νπνίεο ζπλερψο δεηνχλ αγξνηηθά 

πξντφληα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, θαηεχζπλε θαη ελζάξξπλε ηνπο παξαγσγνχο ζε 

θαιιηέξγεηεο πνπ παξάγνπλ πξντφληα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, αλσηέξαο 

πνηφηεηαο θαη κε δηαδηθαζίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. ην πιαίζην απηφ, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπζθέςεηο αλά Πεξηθέξεηα, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 

εθπξφζσπνη απφ νκάδεο παξαγσγψλ θαη ζπλεηαηξηζκνχο θαζψο θαη εθπξφζσπνη 

εκπνξηθψλ θαη παξαγσγηθψλ θνξέσλ. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ ζπζθέςεσλ ήηαλ ε 

επηινγή θαιιηεξγεηψλ φπνπ ζα ελίζρπε ην νηθνλνκηθφ θαη ηνπηθφ ελδηαθέξνλ ηεο 

θάζε πεξηθέξεηαο (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 2007). 

Οη θαιιηέξγεηεο πνπ επηιέρζεθαλ, κέζσ ησλ ζπζθέςεσλ, γηα ην λνκφ Κηιθίο 

είλαη ηα αξσκαηηθά θπηά ξίγαλε, θαζθφκειν θαη ρακνκήιη, ηα θηελνηξνθηθά θπηά 

βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ε κεδηθή, θαη ηέινο ε ξνδηά. Δλ ηνχηνηο, νη παξαγσγνί 

ηνπ λνκνχ Κηιθίο πηνζέηεζαλ πεξηζζφηεξεο θαιιηέξγεηεο άιιεο γεσξγίαο απν εθείλεο 
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πνπ είραλ επηιερζεί κέζσ ησλ ζπζθέςεσλ. Έηζη ζηηο εθκεηαιιεχζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα βιέπνπκε θαιιηέξγεηεο ακπέινπ, βίθνπ, κεδηθήο, 

κπηδειηψλ, βεξίθνθνπ, θεξαζηάο, ξνδηάο, θαξπνπδηνχ, πεπνληνχ, θξεκκπδηνχ, 

κπάκηαο θαη ελεξγεηαθψλ θπηψλ, θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ. 
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Πίλαθαο 14. Φπηηθή παξαγσγή αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ: θαηεύζπλζε θαη κέγεζνο 

Φπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο 

Γελδξνθεπεπηηθέο 

θαιιηέξγεηεο Δλεξγεηαθά 

θπηά 

(ζηξέκκαηα) 

Κεπεπηηθά Αξσκαηηθά 

θπηά 

(ζηξέκκαηα) 

ύλνιν 

κεγεζώλ 

(ζηξέκκαηα) 

Παξαγσγή 

Μέγεζνο 

(ζηξέκκαηα) Παξαγσγή 

Μέγεζνο 

(ζηξέκκαηα) Παξαγσγή 

Μέγεζνο 

(ζηξέκκαηα) 

Βακβάθη 1605 Άκπεινο 700 500 

Βηνκεραληθή 

ληνκάηα 30 100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Βίθνο 250 Βεξηθνθηά 7 -  Καξπνχδη 40 -  

Εαραξφηεπηι

α 383 Διηά 7,5 -  Κξεκκχδη 20 -  

Ζιίαλζνο 120 Κεξαζηά 30 -  Λάραλα 16 -  

Καιακπφθη 765 Ρνδηά 212 -  Μπάκηεο 10 -  

ηηεξά 4933 - -  -  Μπξφθνιν 10 -  

Μεδηθή 130  - -  -  Πεπφλη 5 -  

Μπηδέιη 100  - -  -  -  -  -  

Σξηθχιιη 730  - -  -  -  -  -  

ύλνιν 

κεγεζώλ 

(ζηξέκκαηα) 9016   956,5 500   131 100 10703,5 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 
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ηνλ Πίλαθα 15 παξνπζηάδεηαη ην κέζν θαη δηάκεζν κέγεζνο ησλ αγξνηηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. ζνλ αθνξά ηε θπηηθή 

παξαγσγή, ηφζν ζηηο ακηγψο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο φζν θαη ζηηο κεηθηήο 

παξαγσγήο (25 ζην ζχλνιφ ηνπο), ην κέζν κέγεζνο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 

αλέξρεηαη ζηα 428,1 ζηξέκκαηα κε δηάκεζν κέγεζνο ηα 225 ζηξέκκαηα. ζνλ αθνξά 

ηελ θηελνηξνθία, νη ηξεηο (3) βννηξνθηθέο κνλάδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

έρνπλ κέζν κέγεζνο 350 δψα θαη δηάκεζν κέγεζνο 400 δψα, νη πξνβαηνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο έρνπλ κέζν κέγεζνο ζηνπο 228 ακλνχο θαη δηάκεζν ηνπο 290, θαη ε 

κία (1) ζαιηγθαξνηξνθηθή κνλάδα έρεη κέγεζνο παξαγσγήο 30.000 θηιά/έηνο 

(Πίλαθαο 15). Σα ζπλνιηθά κεγέζε ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο έρνπλ ήδε παξνπζηαζηεί ζηνλ Πίλαθα 13 θαη αθνξνχλ γηα ην έηνο 2011, 

1050 δψα γηα ηηο βννηξνθηθέο κνλάδεο, 1140 δψα γηα ηηο πξνβαηνηξνθηθέο, θαη 

30.000 θηιά παξαγσγήο ζηε κηα ζαιηγθαξνηξνθηθή κνλάδα. 

 
Πίλαθαο 15. ύλνιν, κέζν θαη δηάκεζν κέγεζνο ησλ αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ηεο έξεπλαο 

 

ύλνιν 

κεγεζώλ 

(Πίλαθαο 13) 

Μέζν κέγεζνο 

εθκεηάιιεπζεο 

Γηάκεζν κέγεζνο 

εθκεηάιιεπζεο 

Γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο* 10703,5 428,14 225 

Κηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο 

βννεηδψλ** 1050 350 228 

Κηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο 

ακλψλ** 1140 400 220 

αιηγθαξνηξνθηθή 

εθκεηάιιεπζε*** 30.000 - - 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

*αξηζκφο ζηξεκκάησλ 

**αξηζκφο δψσλ 

***θηιά 

 

 

5.2.2. Δπαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

Ζ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εξσηψκελσλ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

ήηαλ ν νξηζκφο απηψλ σο επαγγεικαηίεο αγξφηεο. χκθσλα κε ην Νφκν 3874/2010, 

σο επαγγεικαηίαο αγξφηεο νξίδεηαη ην ελήιηθν θπζηθφ πξφζσπν πνπ, κεηαμχ άιισλ, 

είλαη θάηνρνο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο, αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά κε αγξνηηθή 
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δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπιάρηζηνλ θαηά 30% ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπ θαη ιακβάλεη απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπ ζε αγξνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ην 35% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ (ΦΔΚ 

151/6-9-2010). Χο εηήζηα απαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα λνείηαη ε εξγαζία πνπ 

πξνζθέξεηαη απφ θπζηθφ πξφζσπν ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε γηα ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο θαη κπνξεί λα είλαη θχζεσο ρεηξσλαθηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο ή δηαρεηξηζηηθήο ή κε ρξήζε κεραλψλ. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο εηήζηαο 

απαζρφιεζεο είλαη ε Μνλάδα Αλζξψπηλεο Δξγαζίαο (ΜΑΔ), ε νπνία νξίδεηαη σο ε 

εξγαζία πνπ πξνζθέξεηαη ππφ θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο απφ θπζηθφ 

πξφζσπν ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο 

θαη αληηζηνηρεί ζε απαζρφιεζε 1.750 σξψλ (ΦΔΚ 1181/9-6-2011). πλεπψο, ν 

Νφκνο 3874 δίλεη ην δηθαίσκα κηαο εμσαγξνηηθήο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζε πνζνζηφ 70% ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπ αγξφηε, ήηνη 1.225 

ψξεο/έηνο αιιά θαη επηηξέπεη ηελ χπαξμε ελφο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ εηζνδήκαηνο 

απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα (65% ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο). Ζ πνιπαπαζρφιεζε 

ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν είλαη ζεκηηή θαη εκθαλίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο 

ζηηο εμσηεξηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε νπνία πξνζθέξεη απμεκέλε 

νηθνλνκηθή επειημία ζηνπο αγξφηεο (Γακηαλφο et. al., 1995).  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έρνπλ θαηά πιεηνςεθία σο κνλαδηθφ 

επάγγεικα ην αγξνηηθφ (24 άηνκα, ήηνη 86,2% ηνπ ζπλφινπ). Έλα κηθξφηεξν 

πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 17,2% (ήηνη 5 άηνκα) αζθνχλ παξάιιεια κε ην αγξνηηθφ θαη 

θάπνην εμσαγξνηηθφ επάγγεικα, αιιά κε θχξην επάγγεικα ην αγξνηηθφ. Οη 

εμσαγξνηηθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δειψλνληαη απφ ηνπο αγξφηεο ηεο 

έξεπλαο, ν εηήζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπο ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο 

θαη ην πνζνζηφ απηνχ ηνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ ζπλνιηθνχ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο 

(θαηά δήισζε ησλ εξσηψκελσλ), παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 16 (αλαθνξά θαηά 

αχμνληα αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα). 
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Πίλαθαο 16. Δμσαγξνηηθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

α/α 

πκκεηέρνληα 

Δμσγεσξγηθή 

επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα 

Δηήζηα 

απαζρόιεζε 

(ώξεο)* 

Πνζνζηηαία ζπκβνιή 

 ζην αηνκηθό εηζόδεκα  

ησλ αγξνηώλ 

 (θαηά δήισζε) 

2 Οδεγφο Σαμί 1320 65% 

6 Δζλνθχιαθαο 738 30% 

13 Δκπφξην θξνχησλ  900 50% 

17 Ζιεθηξνιφγνο 730 50% 

28 Ηδησηηθφο ππάιιεινο  880 60% 

     *ΜΑΔ (Μνλάδα αλζξψπηλεο εξγαζίαο): 1750 ψξεο/έηνο 

 Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

Χο πνιπαπαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν νξίδεηαη ε παξάιιειε απαζρφιεζή ησλ 

αγξνηψλ θαη ζε άιιε ακεηβφκελε δξαζηεξηφηεηα έμσ απφ ηελ αγξνηηθή 

εθκεηάιιεπζε (εμσαγξνηηθή απαζρφιεζε), εληφο ή εθηφο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. Ζ 

πνιπαπαζρφιεζε ησλ αγξνηψλ, ελψ παιηφηεξα δελ ήηαλ «επηζπκεηή» απφ ηηο 

αγξνηηθέο πνιηηηθέο δηφηη απνζπνχζε ηελ αγξνηηθή νηθνγέλεηα απφ ηε γεσξγηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα, ζήκεξα επηδηψθεηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξαηεζεί ν πιεζπζκφο ζηελ 

χπαηζξν (Κηηζνπαλίδεο & Κακκελίδεο, 2003). 

 Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ αγξνηψλ ηεο 

έξεπλαο, αθνξά ζηελ ειηθία αλάιεςεο εγεζίαο ζηελ νηθνγελεηαθή εθκεηάιιεπζε. 

ηνλ Πίλαθα 17 παξνπζηάδεηαη ε ειηθία αλάιεςεο θαηά ειηθηαθέο νκάδεο.  

 
Πίλαθαο 17. Ζιηθία έλαξμεο επαγγεικαηηθήο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Ζιηθία αλάιεςεο 

πρλόηεηα 

(άηνκα) ρεηηθή ζπρλόηεηα (%) 

<20 5 17,2 

20-29 22 75,9 

30-34 1 3,4 

>35 1 3,4 

ύλνιν 29 100,0 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

Ζ ειηθία αλάιεςεο εγεζίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο 

επεξεάζζεθε αξθεηά απφ ηηο αλαδηαξζξψζεηο ηεο ΚΑΠ (Κνηλήο Αγξνηηθήο 

Πνιηηηθήο) κέζα απφ ηελ Αηδέληα 2000 θαη θπξίσο απφ ηελ πνιηηηθή πνπ αθνξνχζε 

ηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε ησλ αγξνηψλ, ζην πιαίζην δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο γηα ηα έηε 2007-2009 (Τπνπξγείν 



 

 84 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 2009). Κάπνηνη αγξφηεο ηεο έξεπλαο 

αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά γηα ην ζέκα ηεο αλάιεςεο εγεζίαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

ηνπο: «Σφηε βγήθαλ ηα πξνγξάκκαηα πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη κπεθακε ζην 

πξφγξακκα κε ηνλ παηέξα κνπ, εγψ ζαλ λένο αγξφηεο» (α/α7), «Βάιαλε ην πξφγξακκα 

γηα ηηο ζπληάμεηο θαη ηνπο λένπο αγξφηεο θαη έηζη ηα έρσ ηψξα ζην νλνκά κνπ» 

(α/α14), «Ο παηέξαο κνπ βγήθε ζηε ζχληαμε θαη εγψ κπήθα ζην πξφγξακκα γηα ηνπο 

λένπο (αγξφηεο) ηαπηφρξνλα, ήηαλ κε ζπλδπαζκφ απηφ» (α/α20), «Σψξα είκαζηε ζην 

πξφγξακκα λέσλ γεσξγψλ θαη έηζη μεθίλεζα (..) άθεζε ν παηέξαο κνπ ηα δηθά ηνπ θαη 

ηα πήξα εγψ γηαηί απηφο έπξεπε λα βγεη ζηε ζχληαμε πξφσξε» (α/α25), «Γηα λα κπνχκε 

ζην πξφγξακκα έπξεπε λα πάξεη ζχληαμε ν παηέξαο κνπ […] έηζη ηα αλέιαβα εγψ ηα 

ρσξάθηα». ε άιιεο πεξηπηψζεηο ε αλάιεςε έγηλε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ παηέξα ηεο 

νηθνγελείαο: «ην φλνκά κνπ απφ ην 2002 πνπ πέζαλε ν παηέξαο κνπ, αιιά θαη απφ 

πνιχ πην κηθξφο αιιά φρη ζην φλνκά κνπ» (α/α11). 

 Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

είλαη ν νηθνγελεηαθφο ηνπο ραξαθηήξαο. Χο επηρεηξήζεηο, νη αγξνηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο δηαζέηνπλ έλα θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

αγξνηψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο δειψλνπλ φηη απνθαζίδνλ κφλνη ηνπο γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηνπο (69,0%, ήηνη 20 άηνκα), ελψ ηα ππφινηπα άηνκα δειψλνπλ φηη 

ζπλαπνθαζίδνπλ κε θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηά ηνπο. πγθεθξηκέλα ην 17,2% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δειψλεη φηη απνθαζίδεη καδί κε ηνλ παηέξα ηνπ, ήηνη πέληε (5) 

άηνκα, ην 6,9% καδί κε ηνλ αδειθφ ηνπ, ήηνη δχν (2) άηνκα, θαη ην 6,9% καδί κε φιε 

ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ήηνη δχν (2) άηνκα (Πίλαθαο 18). Με άιια ιφγηα, ην 69,0% ησλ 

εξσηεζέλησλ απνθαζίδνπλ κφλνη ηνπο γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο θαη ην 31,0% κε 

θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγελείαο ή κε φιε ηελ νηθνγέλεηα. 
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Πίλαθαο 18. Κέληξν ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

Ο ειιεληθφο αγξνηηθφο ρψξνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπ ραξαθηήξα, 

πνπ δηαηεξείηαη ππφ δηάθνξεο κνξθέο δηα κέζνπ ησλ δεθαεηηψλ (Κηηζνπαλίδεο & 

Κακκελίδεο, 2003). Σα κέιε ηεο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο πξνζθέξνπλε κε ηνλ έλαλ ε 

κε ηνλ άιινλ ηξφπν ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. πσο 

θαίλεηαη, ζηελ παξνχζα έξεπλα ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ απνθαζίδνπλ 

κφλνη ηνπο γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δε 

ρξεζηκνπνηνχλε πιεξνθνξίεο, πνπ είλαη ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο δηνίθεζεο ζε θάζε 

επηρείξεζε, φπνπ πξνέξρνληαη απν ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγελείαο. 

 

5.2.3. Απόςεηο: ηάζεηο απέλαληη ζηελ επηηπρία 

Σν επφκελν ζηνηρείν πνπ κειεηήζεθε ζε ζρέζε κε ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ 

αγξνηψλ ηεο έξεπλαο, αθνξά ζηελ επηηπρία ζην αγξνηηθφ επάγγεικα. Οη αγξφηεο ηεο 

έξεπλαο, εξσηήζεθαλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχλ φηη πιαηζηψλνπλ ηνλ 

επηηπρεκέλν αγξφηε. Με άιια ιφγηα, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζεσξνχλ νη ίδηνη νη αγξφηεο φηη πιαηζηψλνπλ ηελ επηηπρία ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα.  

Δλ ηνχηνηο, ε εξψηεζε απηή έθξπβε έλα δεχηεξν ζθνπφ: ηε κειέηε ηεο 

επηξξνήο ζηελ επηηπρία πνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κέζσ ησλ 

ζηάζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο ζηελ αγξνηηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, θαη λα απνθαιπθζεί ε ελεξγεηηθφηεηα πνπ ζεσξνχλ φηη 

απαηηείηαη απφ κέξνπο ηνπ αγξφηε πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλνο. Λφγσ 

ηνπ φηη ε επηηπρία απνηειεί έλα ζχλζεην, πνιπδηάζηαην θαη, ίζσο, ππνθεηκεληθφ 

δήηεκα, ε έξεπλα δελ επηθεληξψζεθε ζην ηη ζεσξνχλ επηηπρία νη αγξφηεο ηεο 

Κέληξν 

πρλόηεηα 

(άηνκα) 

ρεηηθή ζπρλόηεηα 

(%) 

Μφλνο 20 69,0 

Μαδί κε παηέξα 5 17,2 

Μαδί κε αδειθφ 2 6,9 

Οηθνγελεηαθά 2 6,9 

ύλνιν 29 100,0 
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έξεπλαο, αιιά ζην πνηα ζεσξνχλ φηη είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ 

αγξφηε. Με ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, εληνπίζηεθαλ δχν θαηεγνξίεο 

ζηηο απαληήζεηο πνπ εδφζεζαλ, νη νπνίεο ηηηινθνξνχληαη σο ελεξγεηηθή ζηάζε θαη 

σο παζεηηθή ζηάζε, απέλαληη ζηελ επηηπρία.  

 

5.2.3.1. Ά Καηηγοπία, ενεπγηηική ζηάζη: «Η επιηςσία είναι πποζυπική ςπόθεζη» 

Ζ πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα ζηελ εξψηεζε ηνπ πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε, 

νξίδεηαη σο ελεξγεηηθή ζηάζε. Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά ζε εθείλεο ηηο απαληήζεηο 

πνπ ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε εζσγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δειαδή παξαγφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αγξφηε. Οη 

παξάγνληεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, αθνξνχλ ηελ 

ηθαλφηεηα ειηγκψλ ηνπ αγξφηε ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο αιιά θαη ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ, ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα ηνπ (γεληθή έλλνηα ε νπνία, φκσο, 

αλαιχεηαη ζηηο απαληήζεηο), ηηο γλψζεηο ηνπ ζε ζέκαηα αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, 

δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο, ζηε δπλαηφηεηα έληαμεο ηνπ αγξφηε ζε έλα 

πιεξνθνξηαθφ δίθηπν ή ζηε δεκηνπξγία ελφο απφ ηνλ ίδην, θαη ζηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηά ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε απηή εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή επζχλε ηνπ αγξφηε γηα ηελ πνξεία 

ηεο επηρείξεζεο ηνπ, αιιά θαη ηε δπλακηθή ηνπ ίδηνπ σο επηρεηξεκαηία θαη ηηο 

αιιαγέο πνπ απηή ε δπλακηθή κπνξεί λα επηθέξεη ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Έλα επηπιένλ 

ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη φηη, νη απαληήζεηο πνπ δίλνληαη 

ζηνηρεηνζεηνχλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, έλα ζχλζεην κνληέιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε. Αθνινπζνχλ ηα απνζπάζκαηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ εθείλσλ ησλ αγξνηψλ, φπνπ νη απφςεηο ηνπο ζην εξψηεκα ηνπ πνηα 

είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε, εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο 

ελεξγεηηθήο ζηάζεο, θαη ζην ζχλνιν ηνπο αξηζκνχλ δεθαεπηά (17). 

 «Βαζηθά, είλαη απηφ εδψ πέξα [δείρλεη κε ην ρέξη ηνπ ηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν, ηνλ ρψξν ηεο επηρείξεζήο ηνπ] (…) δελ είλαη ζέκα γλψζεσλ κνλάρα, αλ έρεη 

γλψζεηο, αλ έρεη γξακκαηηθέο γλψζεηο, πξέπεη λα έρεη πλεχκα επηρεηξεκαηηθφ ζεσξψ 

(…) πξέπεη λα ζηξνθάξεη, πξέπεη λα είλαη παλέμππλνο, λα ειίζζεηαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, λα πηάλεη θάπνηεο επθαηξίεο πνπ ηνπ έξρνληαη, λα κελ ηηο αθήλεη λα 
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θεχγνπλε (...) Πάλσ ζηε δνπιεηά ηνπ πξέπεη αθφκα θαη ηα νηθνλνκηθά λα κπνξεί λα ηα 

θάλεη δηαρείξηζε, λα κελ ηνπ μεθεχγνπλε θάπνηα πξάγκαηα, γηαηί φια απηά ηα πιεξψλεη 

ζε ρξπζφ ζηγά-ζηγά κεηά (.) ηα αθξηβνπιεξψλεη πνπ ιέλε (.) Απηή είλαη ε άπνςή κνπ, 

φηη πξέπεη λα ζθέθηνληαη πην επηρεηξεκαηηθά (.) Βαζηθά αγξφηεο είλαη πνιινί, αιιά 

ιίγνη είλαη νη επηρεηξεκαηίεο αγξφηεο ζεσξψ, πξνζσπηθή κνπ άπνςε (.) Οη 

πεξηζζφηεξνη ζηεξίδνληαη φρη ζηελ επέλδπζε αιιά ζηελ επηρνξήγεζε (.) Έλαο έμππλνο 

κπνξεί λα θάλεη επελδχζεηο πνπ λα είλαη θνβεξέο θαη γξήγνξεο θαη ν άιινο λα ηα 

θνηηάεη θαη λα ιέεη "Πσ, πσ! Πσο ηα θάλεη ξε ζπ απηφο, απηά!" (.) Καη φκσο γίλνληαη 

απηά, δελ είλαη ηίπνηα πνπ δε γίλεηαη, φια γίλνληαη» (α/α3). Ο ζπκκεηέρσλ κε α/α 3 

εληνπίδεη σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε ην ζηνηρείν ηνπ 

επηρεηξήλ. Θεσξεί φηη ν επηηπρεκέλνο αγξφηεο είλαη εθείλνο πνπ δηαζέηεη γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο 

εθκεηάιιεπζήο ηνπ, θαη απηφ ην ζηνηρείν είλαη πνπ εληάζζεη ηελ απάληεζε απηή 

ζηελ θαηεγνξία ηεο ελεξγεηηθήο ζηάζεο. Υαξαθηεξίδεη ηε δηθή ηνπ εθκεηάιιεπζή 

σο επηηπρεκέλε θαη αλαθέξεη φηη ε επηηπρία ελφο αγξφηε δε ζρεηίδεηαη κε ην ηππηθφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ, θαη φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 12, έρεη θαη ν ίδηνο 

ρακειφ ηππηθφ κνξθσηηθφ επίπεδν (απφθνηηνο Γεκνηηθνχ). Αλαθέξεη φηη, νη 

πεξηζζφηεξνη αγξφηεο ζηεξίδνληαη ζηελ επηρνξήγεζή θαη φρη ζηελ επέλδπζε, 

ζρνιηάδνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ αγξνηηθψλ 

επηδνηήζεσλ ζηε ρψξα καο, φπνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ 

ηνπο αγξφηεο πνπ ηηο ιάκβαλαλ σο επελδπηηθφ θεθάιαην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ηνπο, αιιά δηαηέζεθαλ ζε άιινπο ζθνπνχο (www.in.gr, 2002· 

Βαζηιεηάδνπ, 2010· Παπαρξήζηνο, 2010). Οη επηδνηήζεηο πνπ δφζεθαλ κέζσ 

επξσπατθψλ θνλδπιίσλ ζηνπο αγξφηεο ηεο ρψξαο ζθφπεπαλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, αιιά θαη ζηελ χπαξμε θηλήηξσλ ψζηε λα επελδπζνχλ ηα 

ρξήκαηα απηά ζην εζσηεξηθφ ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη εληζρχζεηο 

αθνξνχζαλ ζε έλα επξχ πιαίζην πνπ πεξηειάκβαλε, κεηαμχ άιισλ, ηελ αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ θαη ζρεδίσλ βειηίσζεο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

«Ζ ηνπνζεζία πνιχ ζεκαληηθφ. Αλ έρνπκε λεξά, αλ είλαη θαιά ηα ρσξάθηα καο, 

αλ είλαη πνιιά ηα ρσξάθηα καο, αλ έρνπκε ηνλ πνιπηεκαρηζκφ, αλ έρνπκε ηνλ 

αλαδαζκφ (.) πνιιά παίδνπλε ζην λα πεηχρεη θάπνηνο […] είλαη θαη ζέκα δνπιεηάο, 

πφζεο ψξεο ζεο λα δνπιέςεηο, πφζεο ψξεο κπνξείο λα δνπιέςεηο (.) αλ ζεο λα 
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δνπιέςεηο εζχ ή αλ ζεο λα δνπιέςεη ππάιιεινο (.) Απηά φκσο είλαη ρξήκαηα ηα νπνία 

ράλνληαη απν εζέλα» (α/α4). Ζ απάληεζε απηή εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο 

ελεξγεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηελ επηηπρία, δηφηη αλαθέξεη ηελ πιήξε απαζρφιεζε 

ηνπ αγξφηε ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ, δεδνκέλν πνπ έξρεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

ζηάζεηο ηνπ αγξφηε, θαη θαηά ζπλέπεηα επηηξέπεη ηελ έληαμε απηήο ηεο απάληεζεο 

ζηελ θαηεγνξία ηεο ελεξγεηηθήο ζηάζεο. 

«Απηφο πνπ θαηαθέξλεη θαη δνπιεχεη θαη ηα ρσξάθηα θαη ηε γεσξγία (..) ηηο 

δσνηξνθέο ηνπ λα ηηο βγάδεη κε ρακειφ θφζηνο […] νη αγξφηεο δελ έρνπλ ραξηί θαη 

κνιχβη, αλ θαηαθέξεηο λα βιέπεηο, λα ειέγρεηο ηη γίλεηαη θάζε θνξά (..) είλαη θαιφ λα 

ρξεζηκνπνηείο ηνλ ππνινγηζηή» (α/α5). Ο αγξφηεο πνπ έδσζε απηήλ ηελ απάληεζε 

είλαη γεσξγνθηελνηξφθνο, θαη παξάγεη ν ίδηνο ηηο δσνηξνθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα 

ηε δσηθή παξαγσγή ηνπ (Πίλαθαο 13). Σν πξψην ζηνηρείν πνπ αλαθέξεη σο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε είλαη ε δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο κε ηε δπλαηφηεηα απηνλνκίαο ηεο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο ζε δσνηξνθέο 

(δεδνκέλν ζεκαληηθφ γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζε 

κηα θηελνηξνθηθή κνλάδα, δηφηη ην θφζηνο αγνξάο ησλ δσνηξνθψλ είλαη ηδηαίηεξα 

πςειφ, γηα απηφ ην ιφγν εμάιινπ ηα θηελνηξνθηθά θπηά έρνπλ εληαρζεί ζηελ άιιε 

γεσξγία). Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απάληεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα κε 

α/α5 αθνξά ζε ζηάζε, ηθαλφηεηα θαη δεμηφηεηα ειέγρνπ θαη θαηαγξαθήο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο (ζηε δσηθή παξαγσγή είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξνχληαη ζηνηρεία ζε 

ζρέζε κε ηελ απφδνζε, ηε γεληά θ.ιπ. ηνπ θάζε δψνπ) θαη αλαθέξεηαη ζηε 

ζεκαληηθφηεηα, γηα απηφ ην ζθνπφ, ηεο ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ σο εξγαιείν ζηε δηαρείξηζε 

ηεο αγξνηηθήο επηρείξεζεο. Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη εθείλν πνπ εληάζζεη ηελ 

απάληεζε απηή, ζηε θαηεγνξία ηεο ελεξγεηηθήο ζηάζεο. 

Ο ζπκκεηέρσλ κε α/α 6, αλαθέξεη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ 

αγξφηε: «Ο εμπρξνληζκφο, ηίπνηα άιιν (.) Να έρεη δηθηά ηνπ θαιιηέξγεηα, λα παξάγεη 

γηα ηα δψα ηνπ ηηο δσνηξνθέο (.) Να έρεη ην ζχγρξνλν ζηάβιν, ηα ζχγρξνλα 

κεραλήκαηα (.) Απηφο είλαη ν επηηπρεκέλνο αγξφηεο» (α/α 6). Ο εμπρξνληζκφο αθνξά 

ζε κηα θαηάζηαζε ε νπνία έξρεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζηάζεηο ηνπ αγξφηε, 

δεδνκέλν πνπ εληάζζεη ηελ απάληεζε απηή ζηε θαηεγνξία ηεο ελεξγεηηθήο ζηάζεο. 

Ζ αγνξά λέσλ κεραλεκάησλ θαη ηερλνινγηψλ φπσο ζχγρξνλσλ αικεθηήξησλ, 

ειέγρνπ νίζηξνπ θ.ιπ., είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εμέιημε ηεο κνλάδαο ζε επίπεδν 
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πνηφηεηαο θαη παξαγσγήο. Ηδηαίηεξα, ν εμπρξνληζκφο ησλ θηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ δε ζπκβαδίδεη ρξνληθά ζηελ Διιάδα κε ηνλ εμπρξνληζκφ ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (ν εθζπγρξνληζκφο ησλ θηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ήξζε πνιχ αξγφηεξα ζε ζρέζε κε εθείλνλ ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, ελψ αθφκε θαη ζήκεξα νη αηγνπξνβαηνηξνθηθέο κνλάδεο πζηεξνχλ 

ζε ζέκαηα ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζε ζρέζε κε ηηο βννηξνθηθέο θαη ηηο γεσξγηθέο. 

Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν εξσηψκελνο πνπ εθθξάδεη απηήλ ηελ άπνςε, ελψ 

αλαθέξεη σο επηηπρεκέλν ηνλ αγξφηε εθείλνλ πνπ παξάγεη ηηο δσνηξνθέο ηνπ, ν ίδηνο 

είλαη θάηνρνο ακηγνχο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο (ζπγθεθξηκέλα πξνβαηνηξνθηθήο), 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 13. 

Μηα άιιε πεξίπησζε αλαθέξεη: «Δίλαη κεγάιν ζέκα απηφ (…) φηαλ θάπνηα 

ζηηγκή ξψηεζα ηνλ Γάιιν πέξπζη έμσ απν ην Μέηζ πφζν έρεη ε αμία ηεο γεο ζε κία 

έθηαζε πνπ ήηαλ κέζα ζηα θαλάιηα, έλαο ηφπνο λα θαιιηεξγείο λα ηνλ βιέπεηο θαη λα 

ηξειαίλεζαη, θαη κνπ είπε 280 € λφκηδα φηη κνπ έιεγε ελνίθην θαη κνπ ιέεη: απηή είλαη ε 

αγνξά ηεο γεο […] (ζην εμσηεξηθφ) δνπιεχνπλ πνιχ θαη κε ηα ζπκβνιαηαθά απηά, θαη 

έρνπλ θαη ηνλ ζπλεηαηξηζκφ νη νπνίεο είλαη ΑΔ, εηαηξίεο αλψλπκεο, θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά, δελ έρεη απηέο ηηο ιακνγηέο πνπ βιέπνπκε εδψ […] 

Πξψηα είλαη ε θαηάξηηζε πνπ πξέπεη λα έρεη ν αλάδνρνο, ν λένο αγξφηεο, απηφο πνπ 

ζα ρξηζηεί αγξφηεο (.) δεχηεξνλ λα είλαη αλνηρηέο νη ππνδνκέο δειαδή ζήκεξα είλαη 

απαγνξεπηηθή ε αγνξά ρξήκαηνο απν ηελ ηξάπεδα (..)έλα πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ε 

αγξνηηθή νηθνλνκία (.) ήκεξα αλ δε ζπνπδάζεηο αγξνηηθή νηθνλνκία, κε μεθηλάο 

αγξφηεο. Γηαηί ηα θεθάιαηα, αλ ζέιεηο λα γίλεηο πξαγκαηηθφο αγξφηεο ιεσ ηψξα δε ιεσ 

λα αζρνιείζαη κε αζηεία πξάγκαηα, 20 θαη 30 ζηξέκκαηα, πξέπεη λα ζπνπδάζεηο 

νπσζδήπνηε αγξνηηθή νηθνλνκία. Απηφ ζνπ ην ιεσ απν ηελ εκπεηξία κνπ […] 

εκαληηθφ, λα κπνξείο λα δηαρεηξηζηείο ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη ηεο εθκεηάιιεπζεο ζνπ, 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ (.) Δίηε απηφ αθνξά επελδχζεηο, αγνξέο θαη εθφζνλ ππάξρεη ε 

πθηζηάκελε απηή θαηάζηαζε εδψ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα, εζχ ζα 

αθνινπζήζεηο ην δηθφ ζνπ κνληέιν φρη ηνπ γείηνλα (.) Αλ έρεη θάηη θαιά ν γείηνλαο 

πάξηα, αιιά κελ αθνινπζήζεηο ηα αξλεηηθά, γηαηί ζήκεξα δπζηπρψο, θαη απηφ πνπ 

βιέπσ ζην Υέξζν ζην ρσξηφ κνπ, θάπνηνη λένη πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνχλε παίξλνπλ 

ην αξλεηηθφ θνκκάηη, γηαηί βιέπνπλ ηα απηνθίλεηα, άζρεην αλ εγψ πήξα ζηα 50 κνπ 

απηνθίλεην, δειαδή άιια είλαη ηα εξεζίζκαηα πνπ ηνπο ηξαβάλε» (α/α8). ε απηή ηελ 



 

 90 

απάληεζε εληνπίδεηαη κηα ζχλζεζε ζηνηρείσλ φπνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπκκεηέρνληα απαξηίδνπλ ηνλ επηηπρεκέλν αγξφηε. Καηά ηελ άπνςε 

απηή, ε επηηπρία είλαη ζπλάξηεζε ηφζν εμσγελψλ φζν θαη εζσγελψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα εμσγελή ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ ζην θφζηνο ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ζηελ πγεία θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

ζπιινγηθψλ δξάζεσλ ζηηο νπνίεο είλαη κέινο ν αγξφηεο, ηελ χπαξμε ηεο 

ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο
8
, θαη ηελ επθνιία πξφζβαζεο ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ψζηε 

λα γίλεη εθηθηή ε επέθηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Σα εζσγελή 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη θαη πνπ εληάζζνπλ ηελ απάληεζε απηή ζηε 

θαηεγνξία ηεο ελεξγεηηθήο ζηάζεο, αθνξνχλ ζηελ επηζπκία ηνπ αγξφηε λα εμειίμεη 

ηελ επηρείξεζε ηνπ (δηηηή αλαθνξά ζηελ πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ πνπ 

αθνξνχζε ζηα εμσγελή ζηνηρεία απηήο ηεο ζχλζεηεο άπνςεο), ζηελ θξηηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ πεξίγπξν ηνπ, θαη ζηνλ εληνπηζκφ θηλήηξσλ πνπ λα 

αθνξνχλ ζε θχξην βαζκφ ηελ εμέιημε ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη φρη ηεο θνηλσληθήο 

εηθφλαο ηνπ επηρεηξεκαηία, ελψ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, θαηά ηελ ίδηα άπνςε, 

δηαδξακαηίδεη ε ζπνπδή ηνπ αγξφηε ζε ζέκαηα αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θπξίσο ζε 

ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο αγξνηηθήο επηρείξεζεο, «ήκεξα αλ δε 

ζπνπδάζεηο αγξνηηθή νηθνλνκία, κε μεθηλάο αγξφηεο […]» (α/α 8).  

Ζ επφκελε απάληεζε πνπ εληάζζεηαη ζηε θαηεγνξία ηεο ελεξγεηηθήο ζηάζεο 

αλαθέξεη: «Δγψ πηζηεχσ πιένλ φηη αλ δελ αζρνιείζαη κε ηελ ηερλνινγία δελ θάλεηο 

ηίπνηα (.) Γειαδή, αλ δελ έρεηο ηα ζσζηά κεραλήκαηα, αλ δελ ππάξρεη πξψηα απν φια 

έλα θαιφ ηξαθηέξ, αλ δελ ππάξρνπλ φια ηα παξειθφκελα ζσζηά, θαη αλ δελ 

ελεκεξψλεζαη γηα απηφ πνπ ζέιεηο, δειαδή λα ππάξρνπλ 5-10 γεσπφλνη πνπ λα μέξνπλ 

γηα ην θάζε είδνο, δελ θάλεηο ηίπνηα (..) δειαδή ε εκπεηξία δε βνεζάεη, είλαη κέρξη έλα 

ζεκείν, ζα θάλεηο ηα ζηνηρεηψδε, απν 'θεη θαη κεηά ρξεηάδεηαη (..) έρεη αιιάμεη ν 

θαηξφο (.)ην θιίκα δελ είλαη φπσο ήηαλε, φια απηά έρνπλ ζεκαζία δελ είλαη φπσο ήηαλ 

πξηλ 40 ρξφληα [..] Πξψηα απν φια ζέιεη ρξφλν (.) φινο ν ρξφλνο ζνπ λα είλαη ζηε 

δνπιεηά ζνπ, δελ είλαη φπσο ήηαλ παιηά, 3 κήλεο ζην ρσξάθη θαη φιν ηνλ ππφινηπν 

ρξφλν θαζφζνπλα, πξέπεη λα είζαη φιν ην ρξφλν πάλσ ζηε δνπιεηά ζνπ, εκείο 

                                                 
8
 Αθνξά ηε ξχζκηζε ησλ κειινληηθψλ πσιήζεσλ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ- πξνσζείηαη απφ ην 

Τ.Α.Α.Σ. δηφηη ζεσξείηαη φηη εμαζθαιίδεη ην γεγνλφο ηνπ λα κε κείλεη αδηάζεηε ε παξαγσγή ηνπ 

αγξφηε. Οη αγξφηεο πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ζπκβνιαηαθή γεσξγία γηα ην 

εηζφδεκα ηνπ γεσξγνχ, αξθεί λα κελ είλαη κνλνπσιηαθή φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο 
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ηνπιάρηζηνλ έηζη θάλνπκε, δελ έρνπκε ειεχζεξν ρξφλν, δειαδή έλα κήλα λα πνχκε φηη 

θαζφκαζηε (.) πξέπεη λα έρεηο κηα ζεηξά δειαδή, λα έρεηο έλαλ πξνγξακκαηηζκφ, λα 

δνπιεχεηο ζσζηά, ην θάζε έλα λα γίλεηαη ζσζηά ζηελ ψξα ηνπ, γηαηί φηαλ έρεηο λα 

θάλεηο θαη κε πνιιέο θαιιηέξγεηεο (..) ηψξα αλ ζπέξλεηο κφλν ζηηάξηα, δελ έρεη, είλαη 

κηα ζεδφλ, φξγσζεο έζπεηξεο ηειείσζεο (.) φηαλ έρεηο λα θάλεηο φκσο κε δπλακηθέο 

θαιιηέξγεηεο είλαη δηαθνξεηηθά» (α/α 9). Απηή ε απάληεζε, φπσο θαη ε πξνεγνχκελε, 

απνηειείηαη απφ κηα ζχλζεζε ζηνηρείσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

έλλνηα ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε. ε απηήλ ηελ απάληεζε ν επηηπρεκέλνο αγξφηεο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ-θαη 

φρη απαξαίηεηα ζχγρξνλνπ, ηελ χπαξμε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ 

δηθηχνπ «λα ππάξρνπλ 5-10 γεσπφλνη πνπ λα μέξνπλ γηα ην θάζε είδνο», ηελ πιήξε 

απαζρφιεζε ηνπ αγξφηε ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ, θαη ηελ παξαγσγή δπλακηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη φρη ζπκβαηηθψλ. Σν ζρφιην απηφ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο 

ελεξγεηηθήο ζηάζεο, δηφηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξεη σο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

επηηπρεκέλνπ αγξφηε, είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζηάζεηο, δεμηφηεηεο, θαη ηθαλφηεηεο 

ηνπ αγξφηε, θαη θαηά ζπλέπεηα απνηεινχλ εζσγελή ραξαθηεξηζηηθά. Με άιια ιφγηα, 

ε έληαμε ηνπ αγξφηε ζε έλα πιεξνθνξηαθφ δίθηπν (ή ε δεκηνπξγία ελφο απφ ηνλ 

ίδην), ε πιήξεο απαζρφιεζή ηνπ ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ε παξαγσγή δπλακηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ απνηεινχλ πξντφληα ζηάζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ αγξφηε. 

Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 13, ε εθκεηάιιεπζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν 

ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ακηγψο γεσξγηθφ ραξαθηήξα, ζπλεπψο ην ζηνηρείν ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ 

επηηπρίαο ηνπ αγξφηε, κπνξεί λα ζεσξεζεί πξντφλ ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ, δηφηη ε 

εθκεράληζε ηεο γεσξγίαο ζηελ Διιάδα έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ζε 

αληίζεζε κε ηελ δσηθή παξαγσγή πνπ ε εθκεράληζε είλαη θαηλφκελν ησλ ηειεπηαίσλ 

πεξίπνπ 15 εηψλ, θαη θαηά ζπλέπεηα, ζήκεξα απνηειεί ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ε 

χπαξμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε κηα γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε, παξά ελφο ζχγρξνλνπ (κε ηελ έλλνηα ηεο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο).  

«Κνηλσληθφηεηα, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν (..) αλ είζαη θνηλσληθφο, βξίζθεηο 

δειαδή άιια άηνκα ζπδεηάο, κπαίλεηο ζην ίληεξλεη, παξαθνινπζείο ηα ηεθηαηλφκελα, 

πηζηεχσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί δελ είζαη θιεηζκέλνο ζηνλ εαπηφ ζνπ (..) μέξσ 

αξθεηνχο αγξφηεο νη νπνίνη ιέλε "εγψ μέξσ θαη θαλέλαο άιινο", θαη πηζηεχσ φηη πάλσ 
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απν φια λα 'ζαη άλζξσπνο (..) Γειαδή ην λα παξάγσ έλα πξντφλ θαη λα ην 

εθκεηαιιεχνκαη κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν δε ζα πξέπεη, είλαη θαη απηφ θάηη πνπ ην βάδσ 

κέζα (..) αιιά πεηπρεκέλνο αγξφηεο ζηελ θπξηνιεμία δειαδή, ζηα πξαθηηθά ρσξίο λα 

ην θνηηάμνπκε αλζξσπηζηηθά αιιά θάπσο θνκπηνπηεξίζηηθα αο ην πνχκε, πξέπεη λα 

γλσξίδεη ηερλνινγίεο, λα ην πσ δηαθνξεηηθά πξέπεη λα είζαη νδεγφο γηα λα γλσξίδεηο 

λα νδεγάο, πξέπεη λα είζαη κεραλνιφγνο γηα λα κπνξείο λα θηηάμεηο ηα κεραλήκαηά 

ζνπ, πξέπεη λα είζαη ειεθηξνιφγνο γηα λα κπνξείο πάιη λα θηηάμεηο ηα κεραλήκαηά 

ζνπ, πξέπεη λα είζαη γεσπφλνο (.) δειαδή αλ ηα βάιεηο φια απηά θνκπηνπηεξίζηηθα 

έλαο αγξφηεο ζήκεξα πξέπεη λα είλαη ηα πάληα, έλαο αγξφηεο ζήκεξα πξέπεη λα 

θηλείηαη καδί κε άιινπο αλζξψπνπο, πνπ λα κελ είλαη θαη αγξφηεο, δε ρξεηάδεηαη λα 

είλαη θαη αγξφηεο, αιιά ην έλα θέξλεη θαη ην άιιν, θαη ζαλ πψιεζε αιιά θαη ζαλ 

γλψζεηο (..) ηε γλψζε δελ κπνξψ λα ηελ απνθηήζσ εγψ κφλν κέζα απν ηελ ηειεφξαζε, 

κέζα απν έλα βηβιίν, ε γλψζε έξρεηαη κέζα απφ άιινπο (..) ζα ξσηήζσ ηνλ πεζεξφ 

ζνπ γηα παξάδεηγκα ηη θάλεη θαη δε θζείξεη ηα ιάζηηρα, ή ηνλ ζχδπγφ ζνπ πσο πάεη πην 

γξήγνξα (..) Ζ θνηλσληθφηεηα γηα εκέλα είλαη ην Α θαη ην Χ γηαηί καζαίλεηο (..) αλ 

είζαη νδεγφο αθνχο έλαλ άιινλ φηη απν εθεί πήξε έλα δξφκν θαη ήηαλ πην γξήγνξνο ή 

εθείλνο ν δξφκνο έρεη ιαθθνχβεο (..) δειαδή άκα δε ζέιεηο λα κηιήζεηο κε άιινπο δελ 

κπνξείο λα ηα γλσξίδεηο, έηζη είλαη ζε φια ηα επαγγέικαηα (..) Ζ νηθνγέλεηά καο είλαη 

κεγάιε πνπ αζρνινχκαζηε κε ηε γεσξγία θαη έρνπκε θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα αο ην 

πνχκε, ζπδεηάκε κεηαμχ καο θαη απν εθεί θαίλεηαη φηη φζν ζπδεηάο, φζν έξρεζαη 

δειαδή ζε επαθή κε άιινπο, γλσξίδεηο ηη κεράλεκα πξέπεη λα πάξεηο γηα ηα κέξε ζνπ, 

πνίν είλαη πην θαιφ (..) δειαδή απηά δελ κπνξείο λα ηα θάλεηο μεξά, κέζα απν κηα 

ηειεφξαζε ή απν έλα βηβιίν (..) πξέπεη λα κηιάο κε ηνπο άιινπο, λα έρεηο 

θνηλσληθφηεηα» (α/α 10). Ζ απάληεζε απηή δηαθέξεη απφ φιεο ηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ ζην εξψηεκα ηνπ πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε, 

δηφηη πεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, πνπ δελ 

πεξηέρεηαη ζε θάπνηα άιιε απάληεζε. Απηφο ν ζπκκεηέρσλ, αλαγλσξίδεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ελφο ηζρπξνχ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

αγξφηε πνπ ζα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά θαη ζα ηνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ρξσκαηίδνληαο νπζηαζηηθά ην κνληέιν ηεο άηππεο 

κάζεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη, ε θνηλσληθή κάζεζε, ζην βαζκφ πνπ 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγξφηε, είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ χπαξμε 
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θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Με άιια ιφγηα, ζην βαζκφ πνπ πεξηγξάθεηαη ε 

θνηλσληθφηεηα, ε θνηλσληθή κάζεζε είλαη πξντφλ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, αιιά θαη 

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν ζηνηρείν ηεο θνηλσληθφηεηαο απνηειεί πξντφλ ησλ 

εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ αηφκνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα ην ζρφιην απηφ εληάζζεηαη 

ζηελ θαηεγνξία ηεο ελεξγεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηελ επηηπρία.  

«Καηά ηε γλψκε κνπ (…) εγψ πηζηεχσ λα είλαη ζσζηφο, ζε φηη θαιιηεξγεί λα 

είλαη ζσζηφο θαη λα κπνξεί λα ην πξνσζήζεη γηα λα πάξεη ηελ ηηκή πνπ ηνπ αμίδεη (..) 

Απηφ πηζηεχσ […]Να ην εκπνξεπηεί κφλνο ηνπ» (α/α 11). Σν πξψην ζηνηρείν πνπ 

δειψλεηαη ζε απηήλ ηελ απάληεζε είλαη ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη 

ε επζχλε ηνπ αγξφηε ζηελ πνηφηεηα απηή, ζηνηρείν πνπ αθνξά εμσγελείο παξάγνληεο 

γηα ηελ επηηπρία ηνπ αγξφηε. Σν δεχηεξν ζηνηρείν, πνπ είλαη θαη εθείλν πνπ εληάζζεη 

ηελ απάληεζε απηή ζηελ θαηεγνξία ηεο ελεξγεηηθήο ζηάζεο, αθνξά ηε δπλαηφηεηα 

απηνδχλακεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αγξφηε πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηελ 

αγνξά, δεδνκέλν πνπ έξρεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζηάζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο δηνίθεζεο θαη κάξθεηηλγθ ηνπ αγξφηε, θαη εληάζζεη ηελ απάληεζε ζηε 

θαηεγνξία ηεο ελεξγεηηθήο ζηάζεο.  

«(ν επηηπρεκέλνο αγξφηεο) Κηλείηαη πην άλεηα ζηελ αγνξά, έμσ (..) βιέπνληαο, 

γλσξίδνληαο αο πνχκε ζην ρσξηφ φηη έρεη έλα ηξαθηέξ θαηλνχξην, βιέπσ ηελ ππνδνκή 

πνπ έρεη, πνπ έρεη εηνηκάζεη, φια απηά είλαη ζηνηρεία πνπ κπνξείο λα θαηαιάβεηο ηνλ 

άιινλ αλ είλαη ζσζηφο ή φρη (…) ππάξρνπλ πνιινί κεο ζην ρσξηφ πνπ θεχγνπλ απν 

εδψ λα πάλε λα ελεκεξσζνχλε ζηελ Αζήλα, λα πάλε ζηνπο γεσπφλνπο λα 

ελεκεξσζνχλε (..) εγψ απηά ηα άηνκα ηα βγάδσ ην θαπέιν, φρη απιά επηηπρεκέλνη 

είλαη, εμειίζζνληαη ζπλέρεηα» (α/α 15). Σν πξψην ζηνηρείν πνπ δειψλεηαη ζηελ 

άπνςε απηή ζε ζπλάξηεζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε, είλαη ε 

επειημία ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά. Σν δεχηεξν, είλαη ε νξγάλσζε θαη ε 

κεραλνινγηθή ππνδνκή ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο, θαη ην ηξίην είλαη ε 

πιεξνθφξεζε πνπ έρεη ν αγξφηεο θαη ε ηθαλφηεηα ιήςεο πιεξνθνξηψλ. Σν πξψην 

θαη ην ηξίην ζηνηρείν πνπ αθνξνχλ ζε ζηάζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ αγξφηε 

είλαη εθείλα ηα ζηνηρεηά πνπ εληάζζνπλ ηελ απάληεζε απηή ζηελ θαηεγνξία ηεο 

ελεξγεηηθήο ζηάζεο ζε ζρέζε κε ηελ επηηπρία. Σν ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί απηήλ 

ηελ άπνςε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηεο θαηεγνξίαο ηεο ελεξγεηηθήο ζηάζεο είλαη 

φηη, ζην πιαίζην ηεο επηηπρίαο ν ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο εληάζζεη θαη ηελ εμέιημε, κε 



 

 94 

άιια ιφγηα ε επηηπρία είλαη πξντφλ εμέιημεο αιιά θαη νδεγεί ζε εμέιημε, είλαη 

δειαδή άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εμέιημε. 

«Απηφο πνπ ηα δνπιεχεη κφλνο ηνπ θαη δελ έρεη εξγαηηθφ πξνζσπηθφ(..) πνπ 

είλαη κφλνο ηνπ ζην ζηάβιν, δειαδή νηθνγελεηαθή επηρείξεζε […] ην δψν αλ ην 

ξσηήζεηο άκα ζέιεηο λα ζε θπιάεη ην αθεληηθφ ή ν ηζνπάλνο, ζα ζνπ πεη "ν ηζνπάλνο 

θαη λα κε θνηηάεη;" ζα ζνπ πεη ην πξφβαην "φρη, ην αθεληηθφ θαη κε ηελ πιάηε αο 

είλαη", […] Απφ ηελ άιιε πξέπεη λα παίξλεηο γλψζεηο αιιά θαη πάιη αλ δε κεγαιψζεηο 

κέζα ζε απηά εδψ, δελ κπνξείο λα πεηχρεηο (..) θαη νη γλψζεηο θαιέο αιιά πξέπεη λα 

έρεηο ην επάγγεικα απν κηθξφο γηα λα ηελ θάλεηο απηή ηε δνπιεηά [ην επάγγεικα ηνπ 

θηελνηξφθνπ] (..) δελ ηελ θάλεη ν νπνηνζδήπνηε (..) Δδψ είλαη 1000 θάηνηθνη θαη ηελ 

θάλνπκε 2 άηνκα (..) θαη δψξν λα ηνπο ηελ θάλεηο δε (..) αλ δε γελλεζείο κέζα ζε απηά 

δε γίλεηαη κε ηίπνηα» (α/α16). Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απάληεζε απηή θαη 

αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο σο νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ε πιήξεο απαζρφιεζε ηνπ αγξφηε ζηε κνλάδα 

ηνπ, ε ιήςε πιεξνθνξηψλ/ελεκέξσζεο γηα ηνλ θιάδν ηνπ (αλαθέξνληαη σο γλψζεηο), 

θαη ε ππάξρνπζα εκπεηξία ζηελ θηελνηξνθηθή δσή (ν ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο είλαη 

θηελνηξφθνο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 13, θαη ην ζρφιην ηνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 

θιάδν ησλ θηελνηξφθσλ). Σα ζηνηρεία πνπ δειψλνπλ ζηάζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο σο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε, θαη εληάζζνπλ ηελ 

απάληεζε απηή ζηελ θαηεγνξία ηεο ελεξγεηηθήο ζηάζεο είλαη ε πιήξεο απαζρφιεζε 

ηνπ αγξφηε ζηε κνλάδα ηνπ θαη ε ιήςε πιεξνθνξηψλ/ ελεκέξσζεο γηα ηνλ θιάδν 

ηνπ.  

«Δίλαη απηφο πνπ (...) έρεη ζρέζε κε ην ρσξάθη ηνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε, 

παξαθνινπζεί ζε θαζεκεξηλή βάζε ην πνίεο είλαη νη εμειίμεηο ζηελ αγνξά […]Να 

θάλεηο δειαδή έλα πιάλν ησλ εξγαζηψλ ζηα αγξνθηήκαηα ή ζηα θηελνηξνθηθά πνπ 

έρεηο θαη λα ελεκεξψζεηο ηελ νηθνγέλεηά ζνπ φηη εγψ ζε ρξεηάδνκαη ηφζεο κέξεο ην 

ρξφλν (..) Να θάλεη νηθνγελεηαθή ηε γεσξγηθή επηρείξεζε γηαηί κνπ έρεη δείμεη φηη ην 

επηρεηξεκαηηθφ αθφκα θαη ζηηο ΖΠΑ πνπ είλαη ην θάζηξν ηνπ θαπηηαιηζκνχ έρεη ζβήζεη 

εδψ θαη κηα δεθαεηία θαη κφλν ην νηθνγελεηαθήο κνξθήο επηρεηξήλ είλαη απηφ πνπ 

αθήλεη εηζφδεκα» (α/α 18). ε απηήλ ηελ απάληεζε, νξίδνληαη σο ζηνηρεία ηεο 

επηηπρίαο ε ελεκέξσζε θαη ε πιεξνθφξεζε ηνπ αγξφηε γηα ηελ πνξεία θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο, αιιά θαη ε επηηπρή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ 



 

 95 

κε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο 

(νηθνγελεηαθφ αγξνηηθφ επηρεηξήλ). Σν πξψην ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

απάληεζε, ε πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ αγξφηε ζε ζρέζε κε ηηο εμειίμεηο 

ζηελ αγνξά, αθνξά ζε ζηάζεηο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αγξφηε θαη είλαη απηφ ην ζηνηρείν 

πνπ εληάζζεη ηελ απάληεζε απηή ζηελ θαηεγνξά ηεο ελεξγεηηθήο δξάζεο ζε ζρέζε 

κε ηελ επηηπρία. 

«Να δνπιεχεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο (..) νκάδεο παξαγσγψλ θαη ηα 

ινηπά (.) Κεξδίδεη πεξηζζφηεξα, έηζη». Ζ πξφζεζε γηα ζπλεξγαζία είλαη εζσγελέο 

ραξαθηεξηζηηθφ. Δπίζεο, κηα επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα 

ην αγξνηηθφ εηζφδεκα, θαη γηα απηφ ην ζθνπφ πξνσζνχληαη δξάζεηο φπσο ε 

δεκηνπξγία νκάδσλ παξαγσγψλ. 

«Κάπνηνο πνπ λα έρεη ζέιεζε, θαηαξρήλ λα έρεη ζέιεζε γηα εξγαζία (..) θαη λα 

θξνληίδεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο θαηλνχξηεο εμειίμεηο (..) θαη δνπιεηά, δνπιεηά, 

δνπιεηά» (α/α 20). ε απηήλ ηελ άπνςε επαλαιακβάλεηαη ην ζηνηρείν πνπ 

εληνπίζζεθε θαη ζε πξνεγνχκελεο απφςεηο, ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

επηηπρεκέλνπ αγξφηε. Έηζη αλαθέξνληαη, ε αλάγθε γηα ελεκέξσζε θαη 

πιεξνθφξεζε ηνπ αγξφηε ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ηεο αγνξάο θαη ε 

αλάγθε πιήξνπο απαζρφιεζήο ηνπ ζηελ εθκεηάιιεπζή. Σα ζηνηρεία απηά 

ζπλδένληαη κε ζηάζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αγξφηε θαη θαηά ζπλέπεηα 

εληάζζνπλε ηελ απάληεζε απηή ζηελ θαηεγνξία ηεο ελεξγεηηθήο ζηάζεο. 

«Δμαξηάηαη ηψξα ζην άηνκν ηα ραξαθηεξηζηηθά (..) αλ ηα δνπιεχεηο (.) αλ ηα 

πξνζέρεηο (..) παίδνπλ πνιχ παξάγνληεο (..) εθηφο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε, εθείλεο ηηο 

αθήλνπκε, αιιά ην πξνζσπηθφ παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ απνηπρία θαη ζηελ θαιή 

παξαγσγή αο πνχκε (..) Αλ ςάρλεζαη, αλ ηα πξνζέρεηο, γηαηί είλαη πνιινί, αο πνχκε, 

πνπ ηα βάδνπλ θαη ηα εγθαηαιείπνπλ (..) δε ζνπ θηαίεη θαλείο, ν ίδηνο θηαηο ζε απηφ ην 

ζέκα» (α/α21). ε απηήλ ηελ απάληεζε δηαθξίλεηαη ε ελεξγεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηελ επηηπρία. Αλαθέξεηαη ην ζηνηρείν ηεο έξεπλαο «αλ ςάρλεζαη», θαη ζην ζηνηρείν 

ηεο πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη επηκέιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε ζηάζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο ηνπ αγξφηε. 

«Ζ δνπιεηά, νη παξαγσγέο, λα πάεη θαιά ε δνπιεηά, νη ηηκέο, λα αιιάδεη 

παξαγσγέο» (α/α24). Ζ απάληεζε απηή εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο ελεξγεηηθήο 

ζηάζεο δηφηη αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή παξαγσγψλ, ζηνηρείν πνπ είλαη ζε ζπλάξηεζε 
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κε ηηο ζηάζεηο ηνπ αγξφηε θαη ζπλδέεηαη κε ηελ έξεπλα ηεο αγνξάο δήηεζεο 

πξντφλησλ. 

Ζ ηειεπηαία απάληεζε πνπ πιαηζηψλεη ηελ θαηεγνξία ηεο ελεξγεηηθήο 

ζηάζεο ζηελ εξψηεζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε αλαθέξεη: 

«Απηφ είλαη δχζθνιν εξψηεκα (..) πξψηνλ πξέπεη λα κελ ρξσζηάεη πνπζελά, πξάγκα 

δχζθνιν, θαη λα ηνπ απνθέξεη θέξδε ε δνπιεηά ηνπ (..) Απηφ, ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, 

πξνζπαζνχκε λα ην βειηηψζνπκε κε ηηο ηηκέο, δειαδή, ζηα πξντφληα πνπ πήξακε, 

βειηηψλεηαη (.) Θα πξέπεη νη θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε λα είλαη κεηξεκέλεο, θαη 

φηη αγνξέο, εμνπιηζκφ πνπ ζα θάλνπκε λα καο ρξεηάδεηαη (..) πηζηεχσ φηη ρξεηαδφκαζηε 

γεσπφλνπο λα καο ζπκβνπιεχνπλ, πξηλ ήηαλ ειιηπή ε ελεκέξσζε, δειαδή καο άθελαλ 

ζηα ρέξηα θάπνησλ εηαηξηψλ πνπ ζέινπλ λα πνπιήζνπλ κεραλήκαηα (..) Αιιά βαζηθά 

είλαη θαη ε δηθηά καο ζθέςε, έλαο άλζξσπνο ηψξα πνπ είλαη 50-60 ρξνλψλ, βιέπεη ν 

έλαο κε ηνλ άιινλ, ε λννηξνπία ησλ αγξνηψλ είλαη "πήξε απηφο έλα ηξαθηέξ 100Hp, 

ζα πάσ λα πάξσ εγψ έλα πην κεγάιν" (..) αλ θαηαθέξνπκε λα αιιάμνπκε απηή ηε 

ζθέςε, πηζηεχσ φηη ζα πάκε θαιά (...) νη θαηλνχξηνη αο πνχκε ζηελ ειηθία ηε δηθηά κνπ 

θαη κηθξφηεξεο ειηθίαο απν εκέλα δε ζθέθηνληαη έηζη (..) θνηηάδνπλ λα θάλνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο κε φηη έρνπλ θαη φπσο κπνξνχλ, εθεί, απηφ είλαη ην ζέκα» (α/α25). Ζ 

απάληεζε απηή, φπσο θαη πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ζηελ ίδηα εξψηεζε, απνηειείηαη 

απφ κηα ζχλζεζε ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ 

αγξφηε. Αξρηθά αλαθέξεηαη ε απνθπγή νθεηιψλ ζε ηξίηνπο θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θέξδνπο ηνπ αγξφηε κε ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ε κεηξηνπάζεηα ζηελ αγνξά αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ, θαη κέζσ 

απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ ζίγεηαη ε ηθαλφηεηα εθηίκεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, πνπ απνηειεί ζηνηρείν ηθαλνηήησλ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

επηρείξεζεο. Σέινο, αλαθέξεηαη ην ζηνηρείν ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ αγξνηψλ 

θαη ε ζρέζε πνπ εκθαλίδεη ν αληαγσληζκφο απηφο κε ηελ εηθφλα ηνπο ζηε 

κηθξνθνηλσλία ηνπ ρσξηνχ θαη ε αλάγθε αιιαγήο απηήο ηεο ζηάζεο (αλαθέξεηαη σο 

λννηξνπία). Σα δχν ηειεπηαία ζηνηρεία, ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ πξαγκαηηθψλ 

αλαγθψλ ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ε αιιαγή ζηάζεο, εληάζζνπλ ην ζρφιην απηφ ζηελ 

θαηεγνξία ηεο ελεξγεηηθήο ζηάζεο.  
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5.2.3.2. ΄Β Καηηγοπία, παθηηική ζηάζη: «Όηι βπέξει αρ καηεβάζει» 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία νξίδεηαη σο παζεηηθή ζηάζε θαη πεξηθιείεη ηηο απαληήζεηο πνπ 

δίλνπλ δψδεθα (12) ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

επηηπρεκέλνπ αγξφηε. Οη απαληήζεηο απηέο εληάρζεθαλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

δηφηη αλαγλσξίδνπλ σο ραξαθηεξηζηηθά επηηπρίαο, ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε 

εμσγελείο παξάγνληεο, δειαδή κε παξάγνληεο αλεμάξηεηνπο απφ ηηο ζηάζεηο, ηηο 

ζπκπεξηθνξέο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αγξφηε, ελψ ζε 

θάπνηεο απαληήζεηο δελ αλαθέξεηαη θαλέλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν παξά κφλν ν 

παξάγνληαο ηχρε. Οη παξάγνληεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αλαθέξνληαη ζηελ πνξεία 

ηεο παξαγσγήο θαη ηελ πνζφηεηά ηεο, ζηνλ θαηξφ, ζηελ ηηκή πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ, ζηελ εκπεηξία πνπ έρεη ν αγξφηεο, ελψ πεξηιακβάλνπλ παζεηηθά ξήκαηα, 

θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παζεηηθφ ηφλν θαη χθνο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή αθνξά 

ζε έλαλ, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί, ζπληεξεηηζκφ, δηφηη νη απφςεηο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο δελ πεξηέρνπλ ζηνηρεία πξνζσπηθήο έξεπλαο ηνπ αγξφηε ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαγσγή ηνπ θαη αθνξνχλ ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί 

λα έρεη θαλέλαλ έιεγρν ν αγξφηεο. ηελ θαηεγνξία απηή βξίζθνληαη νη απαληήζεηο 

πνπ δελ πεξηέρνπλ ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ηελ επηηπρία ή κε ηνπ 

αγξφηε ζε ζρέζε κε ην επάγγεικά ηνπ παξά κφλν ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο πνπ έρεη 

απφ απηφ, ρσξίο νη απνιαβέο απηέο λα είλαη πξντφλ ησλ ζηάζεσλ ηνπ. Αθνινπζνχλ 

ηα απνζπάζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ εθείλσλ ησλ αγξνηψλ φπνπ νη απφςεηο ηνπο ζην 

εξψηεκα ηνπ πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε, εληάζζνληαη 

ζηελ θαηεγνξία ηεο παζεηηθήο ζηάζεο. 

 «Πεηπρεκέλνο αγξφηεο (…) ραξαθηεξηζηηθά δελ ππάξρνπλ (..) Δμαξηάζαη απν 

θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα λα πεηχρεηο (..) Πψο ζα πεηχρεηο;[…] Δδψ, ζηα ζηηάξηα, δελ 

μέξνπκε αλ ζα ζεξίζνπκε [...] φινη δνπιεχνπκε ην ίδην ηε γε γηα ηα ζηηάξηα, θαη 

πεξηκέλνπκε, εμαξηφκαζηε απφ ην Θεφ, θαη φηαλ έρνπκε ιίγν "ηηκή" ζηα ζηηάξηα 

θαηεπζείαλ αλεβαίλνπλ νη πξψηεο χιεο ζηα ιηπάζκαηα θαη ζηα θάξκαθα (.) Έηζη καο 

ιέλε νη εηαηξίεο (.) Αδεηάδνπλ νη ηζέπεο καο» (α/α1). ην ζρφιην απηφ είλαη εκθαλήο ε 

παζεηηθή ζηάζε ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε. Σα πάληα 

εμαξηψληαη απφ ηνλ θαηξφ θαη απφ ηελ ηηκή πνπ ζα πσιεζεί ν θαξπφο. Δπίζεο, ζηελ 

θαηαγγειία πνπ γίλεηαη γηα θεξδνζθνπία ησλ εηαηξηψλ εηο βάξνο ηνπ εηζνδήκαηνο 

ησλ αγξνηψλ, δελ αλαθέξεηαη θακία θίλεζε δξάζεο απέλαληη ζε απηφ ην θαηλφκελν.  
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«Να είλαη πγηήο ε δνπιεηά ηνπ. Πξέπεη ην θεθάιαην πνπ δηαζέηεη λα ηνπ 

απνθέξεη κέζν φξν 25-28% ην ρξφλν. Σν θεθάιαην, ε δνπιεηά ηνπ, ηα κεραλήκαηα, 

πφζν θνζηνινγνχληαη απηά, θαη ε γε καδί […] ην Γεθέκβξε πνπ ζηακαηάλε νη δνπιεηέο 

καο αξρίδνπκε: ζέισ ιάζηηρα εδψ, επηζθεπή ην άιιν. Καηάιαβεο; Σν 28% γίλεηαη 

20%. Γελ ηα έβγαιεο απηά; Xαβαιέ δνπιεχεηο» (α/α 2). ε απηφ ην ζρφιην δε 

δηεπθξηλίδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε απφδνζε θεθαιαίνπ, ελψ 

αλαθέξεηαη πνζνζηφ θέξδνπο. Γελ αλαθέξνληαη απαηηνχκελεο ζηάζεηο, δεμηφηεηεο ή 

ηθαλφηεηεο απφ ηε ζέζε ηνπ παξαγσγνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην πνζνζηφ 

θέξδνπο. Ζ κφλε ζηξαηεγηθή πνπ ππνλνείηαη ζην ζρφιην ηνπ αγξφηε κε α/α 2, είλαη ε 

πξνζνρή απφ ηελ πιεπξά ηνπ γεσξγνχ ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ κεραλεκάησλ 

ηνπ, ψζηε λα κελ έρεη ζεκαληηθέο θζνξέο πνπ δεκηψλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ. 

«Σν βαζηθφ είλαη λα έρεη παξαγσγή, λα έρεη πνζφηεηα» (α/α7). Ζ πςειή 

απφδνζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο νξίδεη θαη ην αληίζηνηρν κέγεζνο ηεο 

παξαγσγήο. Δλ ηνχηνηο, ην πςειφ κέγεζνο παξαγσγήο είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ 

δεδνκέλσλ, θαη εμαξηάηαη δηαρξνληθά απφ ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ν 

παξαγσγφο. Ο αγξφηεο πνπ εθθξάδεη απηήλ ηελ άπνςε είλαη πξνβαηνηξφθνο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ε άπνςε ηνπ ρξσκαηίδεη παξάγνληεο φπσο ν αξηζκφο ησλ δψσλ θαη ε 

γαιαθηνπαξαγσγή ηνπο, ζηνηρεία πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ αγξφηε. Δπίζεο, δελ αλαθέξνληαη νη ζηάζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη απφ κέξνπο ηνπ παξαγσγνχ ψζηε λα ππάξμεη πςειφ κέγεζνο 

παξαγσγήο. 

«Να γλσξίδεη ηα βαζηθά πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα βγεη ε παξαγσγή (…) πψο ζα ηα 

θαιιηεξγήζεη, ηη ιίπαζκα λα βάιεη (..) απηά» (α/α12). Πξφθεηηαη γηα ζπληεξεηηθή 

άπνςε, δηφηη ν ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο αλαθέξεη ην ξήκα «γλσξίδεη» πνπ δειψλεη 

δξάζε πνπ αθνξά ζην παξειζφλ (γλσξίδσ θάηη πνπ ππήξμε εκπεηξία κνπ), θαη φρη ην 

ξήκα «καζαίλεη» πνπ είλαη ζαθψο πην ελεξγεηηθφ θαη αθνξά ζην παξφλ θαη ζην 

κέιινλ. Δπίζεο, αλαθέξεηαη ζε βαζηθέο γλψζεηο· νη βαζηθέο γλψζεηο, κε ηηο 

ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο θαη ηνλ πςειφ αληαγσληζκφ πνπ απηή πεξηέρεη, δελ 

αξθνχλ ψζηε κπνξέζεη ν παξαγσγφο λα δεκηνπξγήζεη κηα αληαγσληζηηθή αγξνηηθή 

εθκεηάιιεπζε. Ζ επηηπρήο δηάδξαζε κε ηελ ζχγρξνλε αγνξά απαηηεί δηαξθή 

ελεκέξσζε ηνπ αγξφηε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεψλ ηνπ. Καηά ζπλέπεηα νη 

βαζηθέο γλψζεηο δελ είλαη αξθεηέο γηα κηα επηηπρεκέλε δηάδξαζε κε ηελ αγνξά. 
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«Κνίηαμε, έλαο ππεξζχγρξνλνο αγξφηεο φηαλ ηα έρεη φια, απηφο είλαη 

επηηπρεκέλνο» (α/α13). Ζ εμέιημε, θαηά κηα έλλνηα, ζπλδέεηαη κε ηελ επηηπρία. Δλ 

ηνχηνηο, ε θηήζε ππεξζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ δε ζεκαίλεη, απαξαίηεηα, εμέιημε 

θαη επηηπρία. εκεηψλεηαη φηη, νη αγξφηεο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, πνπ θαηά θχξην 

ιφγν έρνπλ θιεξνλνκήζεη ηηο εθκεηαιιεχζεηο ηνπο, έδσζαλ κεγάιε έκθαζε ζηελ 

αγνξά ειθπζηήξσλ θαη παξειθφκελσλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο θνξνινγηθέο 

δηεπθνιχλζεηο πνπ δηθαηνχηαλ θαη ζηεξηδφκελνη ζηηο επηδνηήζεηο κέζσ 

πξνγξακκάησλ ηεο ΚΑΠ πνπ εδφζεζαλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. πλέπεηα απηνχ ήηαλ, ν 

αξηζκφο ησλ ηξαθηέξ ζηελ ειιεληθή γεσξγία θαηά ην 2005 λα απμεζεί θαηά 25,38% 

ζε ζρέζε κε ην 1990, παξφηη ηελ πεξίνδν απηή ηφζν ν αξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη ε αγξνηηθή απαζρφιεζε φζν θαη ε παξαγσγή κεηψζεθαλ 

ζεκαληηθά (Alpha Bank, 2009). Δπίζεο, κε ηηο αλαδηαξζξψζεηο ηεο ΚΑΠ πξνέθπςαλ 

δξακαηηθέο κεηψζεηο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ηνκέα, θαη ζε θχξηα πξντφληα φπσο ε 

παξαγσγή θαπλνχ, δαραξφηεπηισλ, θαη βακβαθηνχ κε απνηέιεζκα ηα 

πξναλαθεξζέληα κεραληθά κέζα λα ππναπαζρνινχληαη. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία 

δείρλνπλ φηη, ε θηήζε ππεξζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ δε ζπλδέεηαη, απαξαίηεηα, κε 

ηηο ζηξαηεγηθέο δηνίθεζεο, ηηο ζηάζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αγξφηε. Καηά 

ζπλέπεηα ε απάληεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα κε α/α13 εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο 

παζεηηθήο ζηάζεο. 

«Να κελ παζαίλεη δεκηά […] αλ έρεηο θαιή παξαγσγή ζα έρεηο παξαπάλσ 

θέξδνο, αλ δειαδή ην βακβάθη ζε βγάιεη θέηνο 200 θηιά ελψ κπνξνχζεο λα βγάιεηο 

300 θηιά ηφηε εθεί δε ζα έρεηο» (α/α14). Άιιε κηα παζεηηθή ζηάζε γηα ην ηη ζεκαίλεη 

επηηπρεκέλνο αγξφηεο, δηφηη αλαθέξεηαη ζηνλ θαηξφ πνπ απνηειεί εμσγελή 

παξάγνληα θαη κε ειεγρφκελν, θαη φρη ζε θακία ζηάζε, δεμηφηεηα θαη ηθαλφηεηα ηνπ 

αγξφηε.  

«Να είλαη νηθνλνκηθά ηζηθνχηεο, ηζηγθνχλαξνο λα πσ (..) ηίπνηα άιιν» 

(α/α17). Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο είλαη 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε επηηπρία ηνπ αγξφηε. Απηή ε απάληεζε αλαθέξεηαη ζε 

ζηάζε, ρσξίο λα πεξηέρεη θάπνηα δεμηφηεηα ή ηθαλφηεηα απέλαληη ζηελ επηηπρή 

δηαρείξηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ. Ζ άπνςε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο ζπληεξεηηθή, 

παξφηη αλαθέξεηαη ζε εζσγελέο ραξαθηεξηζηηθφ (ζηελ «ηζηγθνπληά», φπσο 

αλαθέξεηαη), αθξηβψο δηφηη δελ πεξηέρεη θάπνηα ελέξγεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
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αγξφηε. Λφγσ ηεο έιιεηςεο ελεξγεηηθφηεηαο, εληάζζεηαη ζηε θαηεγνξία ηεο 

παζεηηθήο ζηάζεο.  

«Σν πνιχ θαιφ εηζφδεκα πνπ κπνξεί λα έρεη, ην νπνίν πξνο ην παξφλ δελ 

ππάξρεη γηαηί φια έρνπλ αλεβεί, ιηπάζκαηα-θάξκαθα ηέηνηα, ην θφζηνο είλαη κεγάιν 

θαη δε κέλεη (..) θέξδνο πνιχ […] Παίδεη κεγάιν ξφιν ην ηη γλσξίδεη, αλ είλαη θάπνηνο, 

αο πνχκε, πνπ δελ έρεη πείξα πάλσ ζην αληηθείκελν, λα 'ξζεη έλαο ηψξα απν ηε 

Θεζζαινλίθε λα γίλεη αγξφηεο, ζίγνπξα παίδεη ξφιν (..) ζέιεη εκπεηξία ην ζέκα» 

(α/α22). Χο επηηπρεκέλνο αγξφηεο νξίδεηαη εθείλνο ν νπνίνο έρεη πςειφ εηζφδεκα, 

θαη παξάιιεια ην πςειφ εηζφδεκα παξνπζηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη φρη κε ζηάζεηο, δεμηφηεηεο, θαη ηθαλφηεηεο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ αγξφηε. Δπίζεο, αλαθέξεηαη ην ζηνηρείν ηεο εκπεηξίαο, θαζψο ζηελ άπνςε απηή 

ζεσξείηαη σο δεδνκέλε ε απνηπρία ελφο άπεηξνπ αγξφηε, άπνςε πνπ είλαη θαηά βάζε 

ζπληεξεηηθή δηφηη δε ιακβάλεη ππφςε ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε πνπ ηζρχεη 

θαηά ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαηαηάζζνπλ ην ζρφιην 

απηφ ζηελ θαηεγνξία ηεο παζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία 

ηνπ αγξφηε.  

«Να είζαη εηδηθά κε ηα θάξκαθα, κε εθείλα λα πξνζέρνπκε πάξα πνιχ (..) λα 

κελ είλαη απαγνξεπκέλα θαη εκείο λα ηα βάδνπκε κέζα (..) γηα λα θάλνπκε πνηφηεηα» 

(α/α23), θαη «Να παξάγεη θαιφ πξντφλ θαη κπνξεί λα ην δηνρεηεχεη ζηελ αγνξά 

εχθνια» (α/α26). ίγνπξα, ην πνηνηηθφ πξντφλ είλαη έλδεημε επηηπρίαο πνπ αθνξά, 

φκσο, πεξηζζφηεξν ην ίδην ην πξντφλ παξά ηνλ αγξφηε· κηα επηηπρεκέλε παξαγσγή 

δε ζπκβνιίδεη απαξαίηεηα θαη έλαλ επηηπρεκέλν αγξφηε.  

 «Γηα λα γίλεηο πεηπρεκέλνο λα κελ ππάξρεη ηφζν πνιχ θφζηνο ησλ εθνδίσλ (..) 

Δγψ φηαλ έδηλα ην '91, 310 δξαρκέο ην βακβάθη, ην 2010 ην έδσζα 175 (ζε δξαρκέο) 

(..) ηφηε ην πεηξέιαην είρε 60 δξαρκέο ηψξα έρεη 200 θαη ζηελ αληηζηνηρία ηνπ € κηιάσ 

(..) ην ιίπαζκα είρε 2000 δξαρκέο ηψξα έρεη 8000 δξαρκέο αλ ην ππνινγίζεηο (..) φια 

απηά δε καο άθεζαλ φρη λα θάλνπκε πνιιά ιεθηά, δε ζέιακε εκείο λα θάλνπκε πνιιά 

ιεθηά, λα δνχκε θάπσο αμηνπξεπψο, λα κελ ρξεσλφκαζηε ζηελ ηξάπεδα θαη ζηνλ 

γεσπφλν θάζε Μάξηε «ζηηο παξαγσγέο ζα θάλνπκε, ζα ζε πιεξψζνπκε ηφηε» (..) 

κέλνπκε αλνηρηνί (..) Δμαξηάηαη απν ηελ ηηκή πνπ δίλεη ηα πξντφληα, γηαηί δελ μέξεη 

φηαλ ηα θαιιηεξγεί, δελ μέξεη ζην ηέινο ηεο ρξνληάο φηαλ ζα θάλεη ηελ ζπγθνκηδή πνηα 

ζα είλαη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο»(α/α27). Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε επηηπρία 
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εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο, θαη ηηο κεηαβνιέο ζην θφζηνο ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, δεδνκέλν ζεκαληηθφ κελ, αιιά πνπ δελ ειέγρεηαη απφ 

ηνλ ίδην ηνλ αγξφηε θαη δελ αθνξά ζηάζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπ. 

«Γελ ππάξρνπλ θάπνηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά (..) Γελ είλαη κφλν ηη θάλεη 

ν αγξφηεο, είλαη θαη ηη θάλεη ν θαηξφο (..) κπνξεί λα έρεηο θάλεη ηα θαιχηεξα, θαη λα 

ξίμεη έλα ραιάδη θαη λα ζην θαηαζηξέςεη (..) απηά δελ κπνξεί θαλέλαο λα ηα πξνβιέςεη 

(..) πξέπεη λα έρεη νηθνλνκηθή επηθάλεηα γηα λα κελ βηψλεη πνιχ έληνλα ηηο δεκηέο» 

(α/α28). ε απηήλ ηελ άπνςε ζεσξείηαη σο παξάγνληαο επηηπρίαο ή απνηπρίαο ηνπ 

αγξφηε ν θαηξφο, ζηνηρείν πνπ ζπλαληήζεθε ζε αξθεηέο απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

απφςεηο θαη ζρνιηάζηεθε ήδε. Δθείλν ην ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ην παξφλ ζρφιην 

ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα, είλαη ε αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηνπ 

αγξφηε πνπ ζσξείηαη σο απαξαίηεην δεδνκέλν πξνθεηκέλνπ λα κελ βηψλεη έληνλα ηηο 

πηζαλέο δεκίεο. Σν ζηνηρείν απηφ δειψλεη παζεηηθή ζηάζε, πξψηνλ δηφηη ν 

Οξγαληζκφο Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ) θξνληίδεη ζε πεξηπηψζεηο 

θαηαζηξνθήο ησλ θαιιηεξγεηψλ γηα κέξνο ηεο απνδεκίσζεο ησλ αγξνηψλ, θαη 

δεχηεξνλ ε χπαξμε νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο δελ είλαη απαξαίηεηα πξντφλ ησλ 

ζηάζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ αγξφηε. Αθφκε φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

φπνπ ε νηθνλνκηθή επηθάλεηα είλαη πξντφλ δξάζεσλ ηνπ αγξφηε, νπφηε ζα κηινχζακε 

γηα έλαλ επηηπρεκέλν αγξφηε, ε απάληεζε δε ζα ήηαλ επηιέμηκε απφ ηνλ ίδην ηνλ 

επηηπρεκέλν αγξφηε δηφηη εθείλνο ζα είρε εληνπίζεη άιια ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

επηηπρία ηνπ θαη φρη εθείλν ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο. Με άιια ιφγηα, ε επηηπρία 

δελ είλαη πξντφλ ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο, ελψ αληίζεηα, ε νηθνλνκηθή επηθάλεηα 

κπνξεί λα είλαη πξντφλ επηηπρίαο. 

«Nα έρεη βξεη κηα ππνδνκή απν πίζσ, γηαηί αλ παο λα ρξεσζείο ζήκεξα δελ 

κπνξείο λα αληεπεμέιζεηο, αλ δε βξεηο απν ηνλ παηέξα ζνπ δειαδή κεραλήκαηα, έζησ 

θαη πην παιηά θαη ζηγά-ζηγά λα ηα αιιάμεηο, δελ κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηα πιένλ (..) λα 

πάεη λα μεθηλήζεη έλαο λένο θαη λα πάεη λα θάλεη κηα ππνδνκή ζήκεξα, κε ηα 

κεραλήκαηα κε γεσηξήζεηο, κε απηά, κφλνο ηνπ, φζν θαη πεηπρεκέλνο λα είλαη δε ζα 

κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη, ηα έμνδα είλαη πάξα πνιιά» (α/α29). Πξάγκαηη, ε «απφ ην 

κεδέλ» δεκηνπξγία κηαο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο πεξηέρεη έλα ζεκαληηθφ 

επελδπηηθφ θφζηνο. πσο ζε θάζε επηρείξεζε, έηζη θαη ζηελ αγξνηηθή επηρείξεζε 

απαηηείηαη έλα θεθάιαην έλαξμεο. Δπίζεο, ζε φιεο ηηο αγνξέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 



 

 102 

πεξηέρεηαη ν παξάγνληαο ξίζθν θαη είλαη πηζαλή ε χπαξμε ελφο πνζνζηνχ δεκίαο. Δλ 

ηνχηνηο, ε χπαξμε ελφο ηζρπξνχ αξρηθνχ θεθαιαίνπ δελ απνηειεί ιχζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δεκίαο ή ηελ απνθπγή κηαο επφκελεο. Αληηζέησο, νη ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ζε επίπεδν δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ εμπγίαλζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε κείσζε κηαο ελδερφκελεο δεκίαο, δεδνκέλν 

πνπ απνηειεί ελεξγεηηθή θαη φρη παζεηηθή ζηάζε. Καηά ζπλέπεηα ην ζρφιην 

εληάζζεηαη ζηα ζρφιηα παζεηηθήο ζηάζεο. 

 

5.2.4. Απόςεηο: Δπηηπρία θαη ρξήζε ΣΠΔ 

Ζ επφκελε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αθνξνχζε ζην 

θαηά πφζν ε πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ επηηπρία ηνπ ζχγρξνλνχ αγξφηε. Οη απαληήζεηο πνπ εδφζεζαλ αθνξνχζαλ ζε 

δπν θπξίαξρεο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο απαληήζεηο πνπ 

ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο φηη νη ΣΠΔ θαη νη λέεο ηερλνινγίεο ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά 

ζηελ επηηπρία ηνπ ζχγρξνλνπ αγξφηε. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο 

απαληήζεηο πνπ ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο φηη νη ΣΠΔ θαη νη λέεο ηερλνινγίεο δελ 

θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ αγξφηε, ελψ έλαο ζπκκεηέρσλ δήισζε φηη δε γλσξίδεη 

λα απαληήζεη ζε απηήλ ηελ εξψηεζε(α/α6). Ζ θαηεγνξία πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο είλαη ε πξψηε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη αγξφηεο πνπ 

έδσζαλ ηηο απαληήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ. 

 

5.2.4.1. Ά Καηηγοπία: Ναι, η επιηςσία ζςναπηάηαι με ηη σπήζη ΤΠΔ 

Ζ πξψηε θαηεγνξία, φπνπ πεξηέρεη ηηο απαληήζεηο πνπ ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζηελ 

άπνςε φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζπκβάιεη ζηελ επηηπρία ηνπ ζχγρξνλνπ αγξφηε, 

παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν ζρνιηαζκφο απηψλ ησλ 

απαληήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα 25 απαληήζεηο. 

«Ναη βεβαίσο, απηφ ζπκβαίλεη κε ηα ραξηηά πνπ γίλνληαη νη δειψζεηο, ηα πάληα 

λα ηα έρεηο πεξαζκέλα ζε θνκπηνχηεξ βξίζθεηο ηα πάληα (…) [Δξψηεζε: ην δηαδίθηπν;] 

Γελ έρνπκε εδψ θαη δελ έρσ γλψκε, ην πεξηκέλνπκε λα 'ξζεη» (α/α1).  

«αθψο θαη κπνξεί λα γίλεη πην πεηπρεκέλνο (.) Δγψ ζήκεξα, κέζα ζηε κνλάδα 

κνπ ππάξρεη ηερλνινγία Ζ/Τ (.) Ζ δηαρείξηζε ηεο κνλάδαο κνπ γίλεηαη κέζσ Ζ/Τ (.) 
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Γελ κπνξψ λα ιεηηνπξγήζσ ζήκεξα εγψ, αλ κνπ πάξεηο ηνλ ππνινγηζηή απν ηα ρέξηα 

κνπ (.) Απν ην '97 δνπιεχσ Ζ/Τ κέζα ζηε κνλάδα κνπ θαη θάλσ ηε δηαρείξηζε κε Ζ/Τ 

(.) Έρσ 2.5 ρξφληα 3, έρσ θαηαζθεπάζεη θαηλνχξην αικεθηήξην θαη θάλσ ηε δηαρείξηζε 

πην νινθιεξσκέλε θαη πην ζσζηή, θάλσ έιεγρν νίζηξνπ, ην θάζε δψν έρεη ην 

πνδφκεηξν ηνπ θαη ειέγρεηαη θαζεκεξηλά (.) δίλεη ηελ θίλεζε ηνπ δψνπ (.) Γξάθεη έλα 

θσδηθφ θαη ν θσδηθφο είλαη απηφο πνπ έρεη θαη ζην ελψηην ηνπ δψνπ (.) Με ην πνπ ζα 

κπεη ην δψν ζην αικεθηήξην, ζε θάζε ζέζε πνπ θάζεηαη ην δψν, έρεη θαη κηα θεξαία, 

θαηεπζείαλ εληνπίδεη πην δψν είλαη (.) νπ ιεεη πφζν γάια έρεη δψζεη θαη κεηξάεη ηνπο 

βεκαηηζκνχο πνπ θάλεη θάζε κέξα ην δψν (.) Κάζε εβδνκάδα βγάδεη ην κέζν φξν (.) Αλ 

κηα εβδνκάδα ην δψν έρεη νίζηξν, είλαη ππεξθηλεηηθφ, αληί λα θάλεη 500 βήκαηα έθαλε 

1500 θαη έηζη, ζπγθξίλεη ην πξφγξακκα θαη ιέεη φηη έρεη νίζηξν (.) ηαλ πάιη ην δψν 

δελ είλαη θαιά, έρεη ιηγφηεξνπο βεκαηηζκνχο, θαη πάιη απηφ ην βιέπσ απν ην 

πξφγξακκα (.) Αιιά δελ είλαη κφλν απηά, κε ην ίληεξλεη ζήκεξα αλά πάζα ζηηγκή 

κπαίλεηο βιέπεηο ηνλ θαηξφ, ηελ αγνξά πσο θηλείηαη (...) αλά πάζα ζηηγκή βιέπεηο ζηελ 

Ακεξηθή ν άιινο ηη έθαλε, ζηε Γαιιία ηη έρεη θηηάμεη ν άιινο, θάηη παξφκνην πνπ ζεο, 

ζνπ έξρεηαη ζην κπαιφ, ιεο "λα κπσ, λα ην δσ ιίγν" (.) νπ δίλεη ηδέεο» (α/α3). 

«Φπζηθά (..)Με ην αικεθηήξην, κε ην ζπαζηήξα, κε ηελ ραξκαληέξα, κε ηελ 

ειεθηξνληθή δηαρείξηζε, λα βιέπεηο θάζε κέξα ηη παξάγεη ην δψν ζνπ (.) πνιχ ζσζηφ (.) 

αιιά θνζηίδεη (.) Θέισ λα ην θάλσ θαη αλ έρσ ιεθηά ζα ην θάλσ ζίγνπξα, 100% (.) αλ 

πεξηζζέςνπλ ιεθηά ζα βάισ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε, λα βιέπεηο θάζε κέξα ην πξσηλφ, 

ην κεζεκεξηαλφ, ην βξαδηλφ, ην άξκεγκα ην ηη παξαγάγεη ην θάζε δψν, ηη παζαίλεη (.) 

αλ έρεη θάηη ην γάια ηνπ» (α/α5). 

«ίγνπξα κπνξνχλ, κε ηνπο ππνινγηζηέο αλ ηα έρνπκε φια πεξαζκέλα κέζα 

εθεί, θαη γηα ην θηελνηξνθείν είλαη θαιχηεξα θαη γηα ηνπο θηεληάηξνπο θαη γηα φια» 

(α/α7). 

«Γελ κπνξνχκε ρσξίο ηελ ηερλνινγία λα επηβηψζνπκε, απιά ηα πξάγκαηα (.) Ζ 

ηερλνινγία είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη απν ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηε δηθηά κνπ 

πξνζσπηθά ηνπιάρηζηνλ (.) Γηα απηφ, ρσξίο ηελ ηερλνινγία θαη ηνπο επηζηήκνλεο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζα, ηνπιάρηζηνλ ζηα θνκκάηηα ηεο θπηηθήο παξαγσγήο, δε ζα κπνξνχζα 

γηα λα δήζσ. [..] Ζ πιεξνθνξηθή είλαη ην κεγαιχηεξν δψξν πνπ έρεη απηή ηε ζηηγκή 

έλαο αγξφηεο θαη κπνξεί λα ην αμηνπνηήζεη, λα ην αμηνινγήζεη, λα 'ξζεη ζε επαθή, λα 

πάξεη εκπεηξίεο ζε παγθφζκην-παλεπξσπατθφ επίπεδν γηα φηη ζέιεη λα θάλεη, λα 
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ελεκεξσζεί (..) ην λα βξεη κεραλήκαηα, θαη ζην ιεσ απηφ απν ηελ πείξα κνπ γηαηί φ,ηη 

κεραλήκαηα έρσ πάξεη ηα έρσ πάξεη απφ έμσ θαη κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη πνπ 

έρσ θεξδίζεη δεθάδεο ρηιηάδεο € (...) θαη ζπκβνπιεπηηθά πεξηζζφηεξν πνπ ιεηηνπξγψ 

ηελ ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ δεθαεηία, θαη κε ηλζηηηνχηα έμσ θαη κε θαιιηεξγεηέο θαη κε 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ έρσ απνθηήζεη, θαη κε επηζθέςεηο πνπ πεγαηλνεξρφκνπλ (...) 

ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πνπ ζέιεη θάπνηνο ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ, ειέγρεηο ηα 

δεδνκέλα, ηα έρεηο αλά πάζα ζηηγκή ηεο θάζε θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ(.) είλαη 

απνζεθεπκέλα κέζα ζηνλ ππνινγηζηή (.) αλά πάζα ζηηγκή έρεηο νηηδήπνηε ρξεηάδεζαη, 

ηα θφζηε νη ρξήζεηο θαξκάθσλ, ζπφξσλ, εμφδσλ, ηα πάληα» (α/α8). 

«Πξνρζέο πήξακε ηξηθχιιηα (..) κπήθακε είδακε πφζνο ζπφξνο ζα ζπαξζεί, 

πσο πξέπεη λα είλαη, ηη δηαδηθαζία ζέιεη, παξφιν πνπ βάδνπκε ζπλέρεηα, αιιά θάζε 

θνξά καζαίλεηο θάηη θαηλνχξην (..) δνθηκάδνπκε βαζηθά, φηη βγαίλεη θαιφ ην 

μαλαθάλνπκε [..] χζηεξα είλαη θαη κε ηνλ θαηξφ ε ελεκέξσζε ,δειαδή βιέπνπκε πνηεο 

κέξεο καο βνιεχνπλε, πσο ζα θηλεζνχκε, θάλεηο πξνγξακκαηηζκφ, πξάγκα πνπ δελ ην 

είρακε απηφ» (α/α9). 

«Πηζηεχσ φηη κφλν νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην ζχγρξνλν 

αγξφηε λα γίλεη θαιχηεξνο (..) Ζ ηερλνινγία είλαη ην Α θαη ην Χ πιένλ (..) πξψηα απφ 

φια ζηε δηαρείξηζε, ε ηερλνινγία ζε βνεζάεη λα δηαρεηξίδεζαη ζσζηά απηφ πνπ ζα 

θάλεηο (.) ζε βνεζάεη λα δηαιέμεηο ηα ζσζηά πξντφληα γηα ηελ παξαγσγή ζνπ, ζε 

βνεζάεη λα ρξεηάδεζαη ιηγφηεξν ρξφλν ζην λα θάλεηο κηα δνπιεηά (..) αλ θνηηάμνπκε αο 

πνχκε ην δελίζ θαη ην λαδίξ ζε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, πξηλ απν πνιιά ρξφληα γηα 

λα νξγψζεηο έλα ρσξάθη 10 ζηξεκκάησλ κπνξεί λα έθαλεο θαη νιφθιεξε κέξα (.) 

ζήκεξα κέζα ζε κηα ψξα θαη κε ηελ ηερλνινγία ε νπνία καο έξρεηαη απν ην εμσηεξηθφ 

βεβαίσο, κπνξείο λα ην θηάζεηο θαη ζηε κηζή ψξα κφλν γηα λα νξγψζεηο, δειαδή είλαη 

ε ηερλνινγία ην Α θαη ην Χ πιένλ ζε φιε ηελ γθάκα ησλ γεσξγηθψλ παξαγσγψλ» 

(α/α10) 

«ίγνπξα λαη (.)Γηαηί ε ηερλνινγία πξνρσξάεη (.) δειαδή κέζα απν ην ίληεξλεη 

κπνξείο λα βξεηο θαη λα πνπιήζεηο ηηο παξαγσγέο ζνπ, έηζη; κπνξείο λα βξεηο γηα λα 

δηεθδηθήζεηο θαιχηεξεο ηηκέο» (α/α11). 

«Βνεζάλε, φηαλ κπαίλεηο ζην ίληεξλεη έρεη θάπνηα (…..) ηζηνζειίδεο (..) πνπ 

κπνξείο λα δεηο λα ελεκεξσζείο γηα θάπνηα πξάγκαηα» (α/α12). 
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«Πξνζσπηθά εγψ ην ρξεζηκνπνηψ πάξα πνιχ (..) πηζηεχσ πσο λαη δειαδή φηαλ 

θάπνηνο είλαη θαηαμησκέλνο θαη φλησο αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία, κπνξεί λα ηνλ 

βνεζήζεη (..) εγψ αο πνχκε ηψξα αγφξαζα δχν άινγα θαη γηα λα μέξσ πσο ζα ηα 

θεξζψ θαη πσο ζα ηα κεγαιψζσ, κε ην ίληεξλεη ην είδα (..) Μπαίλσ, έλαο πνπ έρεη 

άινγα, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηψξα πνπ έρεη άινγα έλαο απν ην Κηιθίο, κε ζπκβνπιεχεη 

(..) φπσο θαη ζηε γεσξγία ζηα δέληξα πνπ ςάρλσ, γηα ην ηππνθαέο, θάπνηα δέληξα πνπ 

δελ ππάξρνπλ εδψ, κπαίλσ θαη παίξλσ γλψκεο απν εθεί» (α/α14). 

«Ναη, νη λέεο ηερλνινγίεο φπσο ην ίληεξλεη, δειαδή λα κπνχκε ζην ζχζηεκα θαη 

λα δνχκε πσο κπνξνχκε λα παξάγνπκε ζσζηφηεξα, λα βειηηψζνπκε ηελ παξαγσγή καο 

ζε πνηφηεηα (..) Απηή ηε ζηηγκή είλαη ζην ρσξηφ πάξα πνιιά άηνκα πνπ βγάδνπλ ξφδηα 

(..) αλ δε βγάισ πνηνηηθφ ξφδη, δελ κπνξψ λα ην πνπιήζσ ζε αληίζηνηρε ηηκή (...) κέζα 

απν ην ίληεξλεη ππάξρνπλ νη αγνξέο (..) απηνί πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη έρνπλ 

ίληεξλεη ζην ζπίηη ηνπο είλαη πνιχ θαιά (..) απηνί πνπ δελ κπνξνχλε ή δε γλσξίδνπλ δελ 

είλαη ηφζν θαιά […] κπαίλσ ζην ζχζηεκα θαη βιέπσ αο πνχκε πσο θηλείηαη ε αγνξά 

(..) θαη ζην βακβάθη, ην βακβάθη είλαη ρξεκαηηζηεξηαθφ πξντφλ, βιέπσ θαη ηα ζηηεξά 

θαη επεηδή θάλσ θαη ηαπηφρξνλα ην κεζίηε ζην ζηηάξη, βνεζάσ θάπνηνλ έκπνξα 

δειαδή εδψ πέξα, μέξσ ηηο ηηκέο (..) ν ππνινγηζηήο βνεζάεη πάξα- πάξα πνιχ ηνλ 

αγξφηε» (α/α15). 

«Ναη πηζηεχσ (..) κε ηηο αικεθηηθέο πνπ βάδνπλε, φιε ε ηερλνινγία κε ηα 

κεραλήκαηα (..) πην εχθνιε δνπιεηά, πην εχθνιε ρξήζε (..) άιια είλαη (..) ηα ραξηηά 

αξγνχλε λα βγνχλε (..) θάλεηο ηνλ έλα ρξφλν (αίηεζε) θαη ζνπ βγαίλνπλ ζε 10 ρξφληα 

(..) Καη λα ζε βγεη, λα εγθξηζεί, παίξλεηο ην κηζφ θαη κεηά άιια πέληε ρξφληα, δειαδή 

ηα ραξηηά αξγνχλε πνιχ (.) εθεί θνιιάεη ν θηελνηξφθνο (..) [Δξψηεζε: ζα κπνξνχζαλ 

λα βνεζήζνπλ νη Ζ/Τ ζε απηφ;] Ναη νη Ζ/Τ κπνξνχλε, αιιά εκείο δελ έρνπκε ηηο 

γλψζεηο γηα απηνχο, κφλν ηα παηδηά (..) Μπνξνχκε κε έλα ππνινγηζηή λα βξνχκε πην 

θζελά θνζηνιφγηα (..) φρη λα πάξεηο ην ακάμη θαη λα γπξλάο απν κάλα ζε κάλα (.) 

Κνζηνιφγηα (..) κπαίλεηο ζηνλ ππνινγηζηή βιέπεηο φηη απηφ (ζνπ θάλεη) παίξλεηο 

ηειέθσλν θαη θαλνλίδεηο, παο ην βιέπεηο θαη μέξεηο πνπ παο δειαδή, δελ κπαίλεηο ζην 

ακάμη θαη θεχγεηο θαη ςάρλεηο ζε φιν ηνλ θφζκν (..) Δλψ ην ίληεξλεη είλαη έλαο θφζκνο 

πνπ είλαη αραλέο αθφκα θαη ζηε Γεξκαλία κπνξείο λα βξεηο απηφ πνπ ζεο, θαη εδψ λα 

θάζεζαη» (α/α16). 
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«Βέβαηα πάξα πνιχ (.) κπαίλνληαο ζην ίληεξλεη κπνξείο λα ελεκεξσζείο πφηε 

πιεξψλεζαη, ηη παξάιιειεο εξγαζίεο κπνξείο λα θηηάμεηο, φπσο είλαη ηα θσηνβνιηατθά 

(..) θαη δηάθνξεο άιιεο, κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη ν θάζε (…) ν λένο βαζηθά (…) κέζσ 

ίληεξλεη» (α/α17). 

«Θα έιεγα φηη είλαη ην πξψην εξγαιείν γηα ηνλ αγξφηε, ζήκεξα, γηαηί ε ελεκέξσζε πνπ 

ιείπεη απν ηνλ αγξνηηθφ θφζκν ηεο ρψξαο είλαη ην Α θαη ην Χ (.) Γελ κπνξείο λα 

θηλήζεηο νχηε έλα πξντφλ έμσ απν ην ρσξάθη ζνπ αλ δελ έρεηο ελεκέξσζε απν πνχ 

έξρνληαη ηα άιια πξντφληα ζηε ρψξα ζνπ, ηη είλαη ειιεηκκαηηθφ, πσο ζα θηάζεη ζην 

ξάθη θαη πσο ζα πείζεηο θαη ηνλ θαηαλαισηή (..) ήκεξα ε δπλαηφηεηα δειαδή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή είλαη λα ζνπ δίλεη πιεξνθνξίεο, ηη κπνξείο εζχ απν ηα 

πξντφληα λα παξάγεηο, πνπ είλαη ειιεηκκαηηθά, ηη είλαη απηά πνπ είλαη θεξδνθφξα, πνία 

είλαη ηα πνηνηηθά πξντφληα, πνία είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ, 

θαη αθφκα έλα παξαπάλσ λα έρεηο κία νκαδηθή θίλεζε δηαλνκήο κε θίινπο ζνπ 

αγξφηεο άιισλ πεξηνρψλ (..) Γε ζα κπνξνχζε νχηε ην θηλεηφ, νχηε λα πάξσ ην 

ιεσθνξείν, ην ηξέλν, ην αεξνπιάλν γηα παξάδεηγκα θαη λα θαηέβσ αχξην ζηε Κξήηε, ή 

λα πάσ αχξην κεζαχξην ζηελ Καιακάηα, θάηη πνπ κνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα φκσο 

ζήκεξα ν ππνινγηζηήο (..) Δίκαζηε ζε κηα αλνηρηή αγνξά, πξέπεη λα ην παξαδερηνχκε, 

θαπηηαιηζηηθή, δνπιεχεη θαζαξά ην ειεχζεξν εκπφξην, ην ρξήκα θαη ην θέξδνο άξα ζε 

απηήλ ηελ επνρή πνπ δνχκε ν ππνινγηζηήο είλαη ην πξψην εξγαιείν πνπ ζνπ δίλεη 

γεσπνληθέο ιχζεηο, ζνπ δίλεη κάξθεηηλγθ, κπνξεί λα κνπ δψζεη ηα νηθνλνκηθά θαη ηα 

ινγηζηηθά κνπ(..) φια απηά κέζσ ηνπ ππνινγηζηή (..) γηα απηφ ιεσ φηη ν ππνινγηζηήο 

ζήκεξα απν θαλέλα ζπίηη δελ πξέπεη λα ιείπεη, ηνπ παξαγσγηθνχ αγξνθηελνηξφθνπ, 

ηνπ παξαγσγηθνχ φκσο φρη ηνπ αλζξψπνπ πνπ "ζα πάξσ ηηο επηδνηήζεηο θαη φηη 

παξάγσ", θαη φηη βξέμεη αο θαηεβάζεη απηφ πνπ ιέκε θαη ιατθά (...) ζηνπο ελεξγνχο θαη 

ελ δχλακε αγξνθηελνηξφθνπο πνπ έρνπλ επηιέμεη λα κείλνπλ ζηελ επαξρία θαη ζέινπλ 

λα δήζνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο εππξεπψο, φια απηά είλαη ζηνηρεία ηνπ λα πξνρσξήζεηο 

θαη λα κείλεηο δσληαλφο ζε απηή ηελ ειεχζεξε αγνξά» (α/α18). 

«Υσξίο απηέο δελ κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε πιένλ (..) φηη ζηνηρεία πνπ 

ρξεηαδφκαζηε ηα αληινχκε απν εθεί κέζα (..) Δάλ δελ έρσ εγψ αο πνχκε ηνλ 

ππνινγηζηή, έρσ καχξα κεζάλπρηα, δελ μέξσ ηη ζπκβαίλεη ζηε κνλάδα κνπ (.) ια ηα 

ζηνηρεία είλαη θαηαρσξεκέλα εθεί πέξα κέζα (.) Γελ μέξσ πσο ιεηηνπξγνχλε νη άιινη, 

αιιά αλ δελ ππάξρεη απηφ (..) ζεθψλσ ηα ρέξηα ςειά» (α/α19). 
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«Οπσζδήπνηε (.) Οηηδήπνηε, απν πιεπξάο απηνκαηηζκψλ, απν θνκπηνχηεξ, απν 

πξνγξακκαηηζκνχο (..) πνιιά πξάγκαηα (..) Δληάμεη, εγψ εδψ αο πνχκε θαη απν 

ηερλνινγίεο έρσ, ην αικεθηήξην αο πνχκε πνπ είλαη κέζσ ππνινγηζηή θαη απηά (..) αιιά 

γεληθψο έρσ εηζάγεη λέεο ηερλνινγίεο, δειαδή, δηαρείξηζε ιπκάησλ αο πνχκε κε 

πλεπκαηηθέο βάλεο, γίλνληαη απηφκαηα φια, ή ηα ζηηεξέζηα πνπ θάλσ ην κχιν, δειαδή, 

πνπ αιέζσ θαη θάλσ, ηα κείγκαηα πνπ θάλσ, πάιη γίλνληαη κέζσ απηνκαηνπνηεκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ» (α/α20). 

«Βεβαίσο, φπσο ηψξα ην ίληεξλεη πνπ κπαίλνπκε θαη ελεκεξσλφκαζηε θαη 

θάλνπκε, πηζηεχσ φηη είλαη θαιχηεξν» (α/α21) 

 «Ναη ζίγνπξα, απν ζέκα ελεκέξσζεο θαηαξρήλ (..) πνπ είζαη On line κε 

πνιιά, κπνξείο κε ηνπο γεσπφλνπο, ΟΠΔΚΔΠΔ, πνιιά» (α/α22) 

«Πηζηεχσ ζίγνπξα, ππάξρεη ελεκέξσζε γηα φια (..) [Δξψηεζε: εζείο 

αζρνιείζηε κε ππνινγηζηέο;] ρη» (23) 

«Πηζηεχσ λαη, αιιά ηψξα δελ μέξσ απν ππνινγηζηέο αιιά πηζηεχσ φηη ζα 

βνήζνπλε πάξα πνιχ» (α/α24) 

«Πξψηα απν φια κπνξνχκε λα ελεκεξσζνχκε, δειαδή αλ ζα έρσ εγψ έλα Ζ/Τ 

ζην ζπίηη κνπ θαη κε ην ίληεξλεη έηζη φπσο έρεη γίλεη, κπνξψ λα κάζσ ηα πάληα (.) 

δειαδή απν ηη θαιιηέξγεηεο ζα πεξπαηήζνπλ, πνπ ιέκε εκείο, ηη ζα πξνρσξήζεη ηη ζα 

δεηεζεί δειαδή ζηελ αγνξά, κέρξη ηη ηηκέο ζα πάλε» (α/α25) 

«ΠΗζηεχσ λαη, [..] κε ηε γλψζε πνπ ζα καο παξέρνπλ, ηα εδάθε καο λα μέξνπκε 

ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαη, ηε ιίπαλζε πνπ πξέπεη λα θάλνπκε θαη ζην πσο ζα 

κπνξέζνπκε λα πξνσζήζνπκε απηά πνπ παξάγνπκε» (α/α26) 

«Ναη βέβαηα, γηαηί είλαη ε ελεκέξσζε πάλσ απν φια, γηαηί εθφζνλ δε καο 

ελεκεξψλνπλ νχηε νη γεσπφλνη, νχηε νη ζπλεηαηξηζκνί, νχηε θαλείο, νχηε έξρεηαη λα 

καο πεη θάπνηνο, μέξεηο κπνξείο ηνλ ρξφλν απηφ λα κελ θαιιηεξγήζεηο θαιακπφθη γηαηί 

θαίλεηαη φηη ζα πέζεη θάπνην ζθνπιήθη, ή ην βακβάθη αληίζηνηρα λα καο πεη φηη ν 

θαηξφο δελ είλαη θαιφο, δελ είλαη ηδαληθφο δειαδή γηα ηελ θαιιηέξγεηα απηή, δελ 

έρνπκε απηή ηελ ελεκέξσζε εκείο [...] Οπφηε κέζσ ίληεξλεη λα ελεκεξσζνχκε, κέζσ 

ΔΛΓΑ, κέζσ ΟΠΔΚΔΠΔ πνπ ρξεηαδφκαζηε θάηη λα θάλνπκε» (α/α27) 

 «Πηζηεχσ ζηνπο λεφηεξνπο γηαηί γηα εκάο είλαη δχζθνιν λα κπνχκε γηαηί δε 

γλσξίδνπκε μέλεο γιψζζεο […] Ο ππνινγηζηήο καο έθαλε έλα θαιφ (..) ήκαζηαλ ηπθινί 

(..) Απν πέξπζη φκσο καο βάιαλε κεο ην ίληεξλεη ηηο εκπνξηθέο αμίεο ηνπ βακβαθηνχ, 
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θαζεκεξηλέο ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο, θαη βιέπνπκε πφζν πσιείηαη ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά θαη πφζν πξέπεη λα πνπιάκε εκείο, θαη πέξπζη παξφιν πνπ ην είραλε βάιεη κεο 

ηελ ηερλνινγία, κεο ην ίληεξλεη, δελ πιεξσζήθακε απηά πνπ ήηαλε» (α/α29). 

Οη απαληήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζηελ άπνςε φηη, νη 

ΣΠΔ απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνλ ζχγρξνλν αγξφηε θαη φηη 

ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ. Παξάιιεια, ρξσκαηίδνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  ζηελ έξεπλα απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, αιιά φρη 

ηηο δεμηφηεηεο ή ηθαλφηεηέο ηνπο ζε ΣΠΔ.  

ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ε ηερλνινγία ραξαθηεξίδεηαη σο 

«δψξν», «πξψην εξγαιείν», «ην Α θαη ην Χ», ελψ αξθεηνί αγξφηεο δειψλνπλ φηη ζα 

ήηαλ αδχλαηε ε επηβίσζε ηεο επηρείξεζή ηνπο ρσξίο ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ εδφζεζαλ πξνθχπηεη φηη, ε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε βειηίσζε ηνπ έιεγρνπ ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηεο ζχγρξνλεο 

αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο. Αλαθέξεηαη φηη, νη ΣΠΔ σθεινχλ ηελ αγξνηηθή 

επηρείξεζε κε νηθνλνκία ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο, δηφηη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ν 

ζχγρξνλνο αγξφηεο έξρεηαη ζε επαθή κε πινχζην πιεξνθνξηαθφ θαη ελεκεξσηηθφ 

πιηθφ, πνπ ζπκβάιεη ζηελ εμέιημε ηεο επηρείξεζήο ηνπ. Τπνζηεξίδεηαη φηη, ε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ πξνζθέξεη ζηνλ ζχγρξνλν αγξφηε ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο, έηζη ψζηε λα πξνζαξκφζεη ηελ παξαγσγή ηνπ ζχκθσλα 

κε απηέο ηηο αλάγθεο, αιιά θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ ηνπ. πλάκα, σθειείηαη πνιιαπιψο απφ ην ςεθηαθφ ρσξηφ 

δηφηη έξρεηαη ζε επαθή κε άιινπο αγξφηεο, αληαιιάζζεη εκπεηξίεο θαη γλψζεηο, 

ζπλαληά λέεο αγξνεπηρεηξεκαηηθέο ηδέεο, ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ θαηξφ θαη νξγαλψλεη 

ην θαζεκεξηλφ πξφγξακκά ηνπ, πιεξνθνξείηαη γηα ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ ηνλ 

ελδηαθέξνπλ, δεκηνπξγεί θαη αλαπηχζζεη ειεθηξνληθά θνηλσληθά δίθηπα 

πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα, ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην ηνκέα 

ηνπ, ζπκβνπιεχεη θαη ζπκβνπιεχεηαη, θνηλσληθνπνηείηαη, ελψ ηνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο ζπιινγηθήο δηαλνκήο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ θνηλσληθψλ αγξνηηθψλ δηθηχσλ. Δπίζεο, νη ΣΠΔ 

πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο δηεπξπκέλεο έξεπλαο αγνξάο, ηφζν γηα ηελ αγνξά 

κεραλεκάησλ φζν θαη αγξνηηθψλ εθνδίσλ, εθκεδελίδνληαο παξάιιεια ηηο 
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απνζηάζεηο. Έηζη, σθειείηαη πνιιαπιά ν ζχγρξνλνο αγξφηεο ζε επίπεδν νηθνλνκίαο 

θαη κεγηζηνπνηεί θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηα θέξδε ηεο επηρείξεζήο ηνπ. Ο ζχγρξνλνο 

αγξφηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηηο πιεξσκέο θαη 

απνδεκηψζεηο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ (Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ 

Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ) θαη λα δειψζεη ηελ παξαγσγή ηνπ 

(δειψζεηο ΟΓΔ). Ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ θηελνηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ ζπκβάιεη ζηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ηεο πγείαο ησλ δψσλ, ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο, ζηνλ έιεγρν νίζηξνπ, ελψ δηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή ηνπ 

ζηηεξεζίνπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ.  

Οη δπζθνιίεο πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

αθνξνχλ ζηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ ΣΠΔ, αιιά 

θαη ζε επίπεδν μέλσλ γισζζψλ.  

 

5.2.4.2.΄Β Καηηγοπία: Όσι, η επιηςσία δε ζςναπηάηαι με ηη σπήζη ΤΠΔ 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία, φπνπ πεξηέρεη ηηο απαληήζεηο πνπ ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο 

ζηελ άπνςε φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ δελ έρεη θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ επηηπρία ηνπ 

ζχγρξνλνπ αγξφηε, παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν 

ζρνιηαζκφο απηψλ ησλ απαληήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηέζζεξηο (4) απαληήζεηο. 

«Γελ είλαη θαθφ ε ηερλνινγία, ην πξφβιεκα είλαη άιιν (.) Σν πξφβιεκα είλαη νη 

ππεξεζίεο, ε Πεξηθέξεηα, ε Ννκαξρία (.) Απν εθεί είλαη ην πξφβιεκα (.) Ζ επηηπρία 

ζην επάγγεικα καο είλαη πνιιά πξάγκαηα καδί […] Να ηεξνχληαη νη ζεζκνί απν ην 

θξάηνο (.) Γελ ηεξνχληαη (.)Σν ιηγφηεξν είλαη ε ηερλνινγία» (α/α2) 

«Μπνξνχλ λα βνεζήζνπλε πάξα πνιχ, δελ ην ζπδεηάσ (.) Αθφκα θαη ζηελ 

νξγάλσζε, πνιχ βαζηθφ. ηελ πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο (..) λα πνπιάσ εγψ ην πξντφλ 

κνπ (.) Αιιά δε λνκίδσ φηη ηνλ επεξεάδεη ζε απηφ ην ζεκείν ζην λα είλαη επηηπρεκέλνο, 

ε επηηπρία λα εμαξηάηαη απν ηνλ ππνινγηζηή (.) είλαη έλα βνεζεηηθφ κέζν» (α/α4) 

«Κνηηά, νπσζδήπνηε (.) αιιά θαη απηά θαζφηη κπήθαλ ζηε δσή καο πάκε πξνο 

ην θαθφ, δελ πάκε πξνο ην θαιφ βξε παηδί κνπ […]Απν ηε κία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

αιιά απν ηελ άιιε ηφζα πνπ γίλνληαη πνπ αθνχο, εγψ είκαη ηεο άπνςεο φηη απηά 

‟θάλαλ θαη θαθφ ζην θφζκν θαζψο κπήθαλ ζηε δσή καο απηά (.) είλαη θαη αλαιφγσο 

πσο ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεηο, εληάμεη; (..) Σψξα γηαηί βιέπεηο ε λενιαία, έρνπκε αθνχζεη 
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απν ηελ ηειεφξαζε φηη κε ηνπο ππνινγηζηέο άιινο απηνθηφλεζε ξε παηδί κνπ, κέζα απν 

απηά ηα facebook κέζα απν (..) ηα ινηπά, μέξεηο (..) ήηαλε ζε απειπηζία ην παηδί θαη ν 

άιινο ηνπ έδσζε ιχζε κέζα απν ηνλ ππνινγηζηή, ηνπ ιέεη πάξε θαη πηεο θπηνθάξκαθν 

ιέεη λα γιηηψζεηο, θαη ην παηδί ην έθαλε, δειαδή πάλσ ζηελ απειπηζία ηνπ ην έθαλε (.) 

ηε Κξήηε έγηλε θηφιαο απηφ, εγψ ην ζπκάκαη, πξηλ 3 ρξφληα (..) δειαδή γηα απηφ ιέκε 

αλαιφγσο πσο ζα ην ρξεζηκνπνηήζεηο ξε παηδί κνπ (.) είλαη πάξα πνιχ θαιφ βνεζάεη 

πάξα πνιχ, ελεκεξψλεζαη έρεηο άκεζε ελεκέξσζε αιιά είλαη απηφ πνπ είπακε, 

αλαιφγσο πσο ζα ην ρξεζηκνπνηήζεηο. Δίλαη θαιφ φηαλ ην ρξεζηκνπνηείο γηα ηε 

δνπιεία ζνπ, φηαλ ην ρξεζηκνπνηείο γηα άιιν ιφγν θάλεη θαθφ (..) αλ είζαη αδχλακνο 

κπνξεί λα ζνπ θάλεη θαθφ» (α/α13) 

«Γελ πηζηεχσ φηη κπνξεί έλαο ππνινγηζηήο λα ζε θάλεη πην επηηπρεκέλν (..) ε 

ελεκέξσζε είλαη, θαη ε ελεκέξσζε ζπλήζσο ζηνπο αγξφηεο πξέπεη λα γίλεηαη κε 

ζπγθεληξψζεηο απν θάπνηνπο γεσπφλνπο (..) κπαίλνπκε αξθεηέο θνξέο λα ςάμνπκε, 

κπνξεί λα ςάμεηο έλα κεράλεκα λα ην πάξεηο απν ην ίληεξλεη λα ην βξεηο ζε θαιχηεξε 

ηηκή, αιιά ην πσο λα δνπιέςεηο αο πνχκε ηελ θαιιηέξγεηά ζνπ, δελ πηζηεχσ λα 

νθείιεηαη πνπζελά απν ηνλ ππνινγηζηή απν ην ίληεξλεη, δελ κπνξείο λα ην βξεηο 

πνπζελά, πηζηεχσ (..) Γηαηί απν ην ίληεξλεη αο πνχκε ιέλε πξέπεη, αο πνχκε, ην 

βακβάθη λα ην ξίμεηο "ηφζν" ιίπαζκα, είλαη αλαιφγσο ηα ρψκαηα (.) δε κπνξεί λα μέξεη 

ν ππνινγηζηήο ηη ρψκαηα έρεηο» (α/α28) 

Οη απαληήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζηελ άπνςε 

φηη, νη ΣΠΔ δε θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ ζχγρξνλνπ αγξφηε. Ζ θαηεγνξία απηή, 

πεξηέρεη ζπληξηπηηθά κηθξφηεξν αξηζκφ απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε 

θαηεγνξία πνπ παξνπζηάζηεθε λσξίηεξα, ελψ νη απαληήζεηο πνπ εδφζεζαλ 

πνηθίινπλ ζε ηεθκήξηα.  

Έηζη, ε πξψηε απάληεζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο, νξίδεη ηε ρξήζε ΣΠΔ σο ην 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηνπ αγξφηε ζην επάγγεικά ηνπ, ελψ 

ζεσξεί σο ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ηε ζρέζε πνπ εκθαλίδεη ε αγξνηηθή 

εθκεηάιιεπζε κε ηνπο δηάθνξνπο θξαηηθνχο θνξείο (ζπκκεηέρσλ α/α2). ηε δεχηεξε 

απάληεζε πνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο κε ζπζρέηηζεο ηεο ρξήζεο ΣΠΔ θαη 

επηηπρίαο, αλαθέξνληαη νξηζκέλα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ελψ νξίδεηαη σο 

κέζν αιιά φρη σο παξάγνληαο επηξξνήο σο πξνο ηελ επηηπρία ηνπ αγξφηε 

(ζπκκεηέρσλ α/α4). ηελ ηξίηε απάληεζε (ζπκκεηέρσλ α/α13), αλαγλσξίδνληαη 
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νθέιε απφ ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε κηα αγξνηηθή επηρείξεζε, εληνχηνηο 

δαηκνλνπνηνχληαη εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ θαη νξίδνληαη σο θάηη «θαθφ» γηα ην ζχλνιν 

ηεο θνηλσλίαο. ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία απάληεζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

(ζπκκεηέρσλ α/α28) αλαθέξεηαη φηη, νη ΣΠΔ δε ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

πιεξνθφξεζε ηνπ αγξφηε γηα ην επάγγεικά ηνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη 

ηδηαίηεξα σθέιηκεο.  

 

5.2.5. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο επαγγεικαηηθνύ πξνθίι 

Αθνινπζεί ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ αγξνηψλ ηεο 

έξεπλαο, κε αλαθνξά αλά ζπκκεηέρσλ (Πίλαθαο 19). ηνλ πίλαθα απηφλ πεξηέρνληαη 

ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη αθνξνχλ ζηελ ελφηεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε έξεπλα, θαη παξνπζηάζηεθαλ πεξηγξαθηθά ζηνπο 

Πίλαθεο 13, 16, 17, 18. ηηο δχν ηειεπηαίεο ζηήιεο ηνπ Πίλαθα 19, παξνπζηάδνληαη 

ζε πνζνηηθνπνηεκέλε κνξθή ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηηο δχν ηειεπηαίεο 

ππνελφηεηεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, θαη πνπ αθνξνχλ ζηηο απφςεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε, θαη ζηηο απφςεηο 

ηνπο γηα ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ επηηπρία.  
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Πίλαθαο 19. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο επαγγεικαηηθνύ πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

α/α 

πκκεηερόλη

σλ 

Κιάδνο 

Παξαγσγήο 

(Πίλαθαο 

13) 

Δμσαγξνηηθό 

επάγγεικα 

(Πίλαθαο 16) 

Ζιηθία 

έλαξμεο 

αγξνηηθνύ 

επαγγέικαηνο 

(Πίλαθαο 17) 

Απνθάζεηο 

γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε 

(Πίλαθαο 18)  

 

Απόςεηο: 

Δπηηπρία 

ζην 

επάγγεικα  

Απόςεηο: 

Δπηηπρία 

θαη ρξήζε 

ΣΠΔ  

1 ΦΠ 0 2 1 2 1 

2 * Οδεγφο Σαμί 4 3 2 2 

3 ΦΠ/ΕΠ 0 2 2 1 1 

4 ΦΠ/ΕΠ 0 2 3 1 2 

5 ΦΠ/ΕΠ 0 2 1 1 1 

6 ΕΠ Δζλνθχιαθαο 1 1 1 0 

7 ΦΠ/ΕΠ 0 2 1 2 1 

8 ΦΠ/ΕΠ 0 2 1 1 1 

9 ΦΠ 0 1 4 1 1 

10 * 0 2 4 1 1 

11 ΦΠ 0 2 1 1 1 

12 ΦΠ 0 2 2 2 1 

13 ΦΠ 

Έκπνξνο 

θξνχησλ 2 2 2 2 

14 ΦΠ 0 2 1 2 1 

15 ΦΠ 0 2 1 1 1 

16 ΕΠ 0 2 1 1 1 

17 ΦΠ Ζιεθηξνιφγνο 2 1 2 1 

18 ΦΠ 0 2 1 1 1 

19 ΦΠ/ΕΠ 0 2 1 1 1 

20 ΦΠ/ΕΠ 0 4 1 1 1 

21 ΦΠ 0 2 1 1 1 

22 ΦΠ 0 2 1 2 1 

23 ΦΠ 0 1 1 2 1 

24 ΦΠ 0 1 1 1 1 

25 ΦΠ 0 3 1 1 1 

26 ΦΠ 0 2 2 2 1 

27 ΦΠ 0 2 1 2 1 

28 ΦΠ 

Ηδησηηθφο 

ππάιιεινο  2 2 2 2 

29 ΦΠ 0 2 1 2 1 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

* Μέινο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη φρη αξρεγφο 

Κσδηθνπνίεζε Πίλαθα 14.  

Κιάδνο παξαγσγήο (Πίλαθαο 13): ΦΠ= Φπηηθή παξαγσγή, ΕΠ= Εσηθή παξαγσγή, ΦΠ/ΕΠ= Μεηθηή 

παξαγσγή 

Ζιηθία έλαξμεο αγξνηηθνχ επαγγέικαηνο (Πίλαθαο 17): 1= <20, 2=20-29, 3=30-34, 4= >35 

Απνθάζεηο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε (Πίλαθαο 18): 1= κφλνο, 2= κε παηέξα, 3= κε αδειθφ, 4= φιε ε 

νηθνγέλεηα 

Απφςεηο-Δπηηπρία ζην επάγγεικα: 1=ελεξγεηηθή ζηάζε, 2=παζεηηθή ζηάζε 

Απφςεηο-Δπηηπρία θαη ρξήζε ΣΠΔ: 0= δε γλσξίδσ, 1=λαη ζρεηίδεηαη, 2=φρη, δε ζρεηίδεηαη 
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5.3. Δθπαηδεπηηθό πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

Ζ ηξίηε ελφηεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη ησλ αγξνηψλ ηεο 

έξεπλαο, θπξίσο ζε ζέκαηα ΣΠΔ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κειεηψληαη ηα αίηηα ηεο 

ζρνιηθήο δηαξξνήο, φπνπ ππήξμε, εξεπλάηαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

ΣΠΔ, αληρλεχνληαη νη ζηάζεηο-δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη 

αγξφηεο ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, αιιά θαη ε αιιειεπίδξαζε 

ηνπο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο ζε ζέκαηα ΣΠΔ. 

 

5.3.1. Αίηηα ζρνιηθήο δηαξξνήο 

ηελ εθπαηδεπηηθή γιψζζα ν φξνο «δηαξξνή» αλαθέξεηαη ζε εθείλνπο ηνπο λένπο νη 

νπνίνη δελ νινθιεξψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πνπ νξίδεηαη απφ ηε λφξκα σο ε ειάρηζηε 

αλαγθαία εθπαηδεπηηθή πξναπαίηεζε ζηελ θνηλσλία πνπ δνπλ (Vladero, 2001 ζην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2006:11). Καηά έλα δεχηεξν νξηζκφ, ν φξνο «δηαξξνή» 

αλαθέξεηαη ζηνπο λένπο εθείλνπο νη νπνίνη δελ νινθιεξψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πνπ 

έρνπλ μεθηλήζεη (Montmarquett et al., 2001 ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2006:11). 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα κειεηψληαη ηα αίηηα ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο, έσο θαη ηνλ αλψηεξν θχθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

 πσο θάλεθε απφ ην δεκνγξαθηθφ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, 

5 (πέληε) άηνκα, ήηνη 17,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ, έρνπλ νινθιεξψζεη 

κέρξη θαη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, επηά (7) άηνκα, ήηνη 24,1% ηνπ ζπλφινπ, 

έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ θαηψηεξν θχθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πέληε (5) 

άηνκα, ήηνη 17,2%, είλαη απφθνηηνη ΣΔΔ-ΣΔ, νθηψ (8) άηνκα, ήηνη 27,6%, έρνπλ 

απνιπηήξην Λπθείνπ, δχν (2) άηνκα, ήηνη 6,9%, είλαη απφθνηηνη ΗΔΚ, θαη δχν (2) 

άηνκα, ήηνη 6,9%, είλαη απφθνηηνη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Πίλαθαο 10). Με 

άιια ιφγηα, ην 41,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, δελ έρεη νινθιεξψζεη ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ήηνη δψδεθα (12) απφ ηα 29 άηνκα, ζε αληίζεζε κε ην 

ππφινηπν 58,6%, ήηνη δεθαεπηά (17) άηνκα, φπνπ νινθιήξσζε ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, θαη θάπνηνη ζπλέρηζαλ κε ζπνπδέο ζε ΗΔΚ ή ζε Σξηηνβάζκηα Ηδξχκαηα 
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(Πίλαθαο 10). ην ζχλνιν ησλ 29 αγξνηψλ, νη δψδεθα (12) θαηέιεμαλ ζε ζρνιηθή 

δηαξξνή έσο θαη ηνλ αλψηεξν θχθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 Δμεηάδνληαο ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πνπ 

εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν πξηλ νινθιεξψζνπλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη 

αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο απηέο κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, 

πξνθχπηνπλ δχν (2) θχξηεο θαηεγνξίεο θαη κηα εμαίξεζε. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη: 

εγθαηάιεηςε δηφηη «δε κνπ άξεζε ην ζρνιείν» -δελ ήηαλ θαιφο καζεηήο, θαη 

εγθαηάιεηςε δηφηη πξνηίκεζε ηελ αγξνηηθή δσή θαη ήζειε λα γίλεη αγξφηεο. Ζ 

εμαίξεζε πνπ αλαθέξζεθε, αθνξά ζηελ πεξίπησζε ελφο αγξφηε φπνπ εγθαηέιεηςε ην 

ζρνιείν ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο ηνπ παηέξα ηνπ, κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα 

αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ νηθνγελεηαθή αγξνηηθή επηρείξεζε ζε κηθξή ειηθία, κε άιια 

ιφγηα ε εγθαηάιεηςε ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο δελ ήηαλ απνηέιεζκα θάπνηαο 

πξνζσπηθήο ηνπ επηινγήο. Ζ πνζνηηθή εηθφλα ησλ απαληήζεσλ πνπ εδφζεζαλ ζηελ 

εξψηεζε «Γηα πνηφλ ιφγν εγθαηέιεηςεο ην ζρνιείν;» παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 15, 

θαη αθνινπζνχλ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα. 

 

Πίλαθαο 20. Αίηηα ζρνιηθήο δηαξξνήο (έσο θαη ηνλ αλώηεξν θύθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο) 

Αίηην πρλόηεηα 

ρεηηθή 

ζπρλόηεηα (%) 

Γελ κνπ άξεζε ην ζρνιείν/ Γελ 

ήκνπλ θαιφο καζεηήο 5 17,2 

Ήζεια λα γίλσ αγξφηεο 6 20,7 

Αζζέλεηα ηνπ παηέξα 1 3,4 

Οινθιήξσζε ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 17 58,6 

ύλνιν 29 100 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

5.3.1.1. Απόθοιηοι Γημοηικού 

Αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη πέληε (5) αγξφηεο πνπ νινθιήξσζαλ 

κφλν ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δειαδή εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν πξηλ θαλ 

νινθιεξψζνπλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, θαίλεηαη φηη ηα ηξία (3) άηνκα 

δηέθνςαλ δηφηη δελ ηνπο άξεζε ην ζρνιείν ή δελ ήηαλ θαινί καζεηέο, θαη ηα δπν (2) 
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άηνκα εγθαηέιεηςαλ δηφηη ηνπο άξεζε ην επάγγεικα ηνπ αγξφηε θαη έβξηζθαλ 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ εθεί, παξά ζην ζρνιείν.  

Σα ηξία (3) άηνκα πνπ αλαθέξνπλ φηη δελ έβξηζθαλ ελδηαθέξνλ ζην ζρνιείν- 

δελ ηνπο άξεζε ην ζρνιείν, δειψλνπλ ηα εμήο: «Δ, εληάμεη, θαπλνρψξηα εδψ πέξα, 

δελ ηα πεγαίλακε θαιά κε ηα γξάκκαηα (..) γηα απηφ» (α/α23), «Γε κνπ άξεζαλ ηα 

γξάκκαηα» (α/α24), «Γελ ήκνπλ θαιφο καζεηήο» (α/α27). Οη θνηλσληνινγηθέο κειέηεο 

απνδίδνπλ ηε ζρνιηθή απνηπρία αηφκσλ πξνεξρφκελσλ απφ ρακειά θνηλσληθά 

ζηξψκαηα ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ (Υξπζάθεο, 1996), θάηη ην νπνίν ππνδειψλεηαη ζηελ απάληεζε έδσζε ν 

αγξφηεο κε α/α23: «Δ, εληάμεη, θαπλνρψξηα εδψ πέξα, δελ ηα πεγαίλακε θαιά κε ηα 

γξάκκαηα (..) γηα απηφ». Ζ πξφσξε εγθαηάιεηςε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη 

ε νξαηή πιεπξά ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ (Kestelyn: 1993, ζην Φαθηφιαο, 2006:178). Σν 

κέγεζνο ηνπ ηερλνινγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ ζα απνθαιπθζεί ζε επφκελε ελφηεηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 

Σα δχν (2) άηνκα πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν πξηλ νινθιεξψζνπλ ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, αλαθέξνπλ φηη πξνηίκεζαλ ην επάγγεικα ηνπ αγξφηε θαη 

έβξηζθαλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ εθεί απφ φηη ζην ζρνιείν. Γειψλνπλ: «Γηα πνην 

ιφγν (…) Σψξα ην κεηάλησζα λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα (..) Σφηε φκσο άιια ρξφληα 

εθείλα (.) Σν ΄81 πήγα γπκλάζην (.) Σν κπαιφ κνπ ήηαλ ζηα κεραλήκαηα λα ζνπ κηιήζσ 

εηιηθξηλά (.) Ο κπακπάο κνπ ήηαλ ηφηε αγξφηεο επαγγεικαηίαο, εγψ έβιεπα ηξαθηέξ θαη 

ζεθψλνληαλ ε ηξίρα κνπ, ηξειαηλφκνπλα (...) ήζεια λα αλέβσ πάλσ λα νδεγήζσ, λα 

θάλσ (...) Αθνχ, εξρφκνπλ απν ην ζρνιείν, πεηνχζα ηε ηζάληα κνπ θαη πήγαηλα θαη 

έβξηζθα ηνλ κπακπά κνπ ζην ρσξάθη λα πάσ λα νξγψζσ (...) δελ έθηαλα λα παηήζσ 

ηνλ ζπκπιέθηε πνπ ιέκε, θαη εκέλα ην κπαιφ κνπ ήηαλ λα πάσ λα νξγψζσ, λα πάσ λα 

νδεγήζσ (.) Βέβαηα φιν απηφ ζπληεινχζε ζην φηη δελ έδηλα ζεκαζία ζηα καζήκαηα, 

ελψ κπνξνχζα, είρα ην κπαιφ ζεσξψ λα ην θάλσ, έηζη πηζηεχσ πξνζσπηθά, αιιά 

επεηδή δελ έδηλα ζεκαζία- έδηλα πην πνιχ βαξχηεηα ζηα κεραλήκαηα- δελ έθαηζα λα 

αζρνιεζψ (.) Γεπηέξα γπκλαζίνπ ην παξάηεζα γηα λα ζνπ κηιήζσ εηιηθξηλά (.) Βέβαηα 

ηψξα ην κεηάλησζα απηφ φιν πνπ έρεη γίλεη (...) Απηά πνπ θέξδηζα ζαλ επηρεηξεκαηίαο 

δε ζα ηα θέξδηδα κε 10 ζρνιεία λα ηειείσλα, αιιά ηα γξάκκαηα ρξεηάδνληαη γηα έλαλ 

επηρεηξεκαηία (.) ηα παηδηά κνπ δε ζα ηα αθήζσ, πξέπεη λα κάζνπλ γξάκκαηα γηαηί 

ρξεηάδεηαη, θάηη λα θάλεηο ρξεηάδνληαη γξάκκαηα, ζε βνεζάλε πάλσ ζηε δνπιεηά (...) 
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δελ είλαη ακάλ ηα απαξαίηεηα, αιιά ρξεηάδεηαη λα ηα κάζεηο, απηή είλαη ε άπνςή κνπ» 

(α/α3). Ο αγξφηεο κε α/α3, φπνπ αλαθέξεη ην ζηνηρείν ηεο κεηάλνηαο ζηελ απφθαζε 

λα εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν, πεξηγξάθεη γιαθπξά ηελ αγάπε πνπ ππήξρε γηα ην 

επάγγεικα ηνπ αγξφηε, δεδνκέλν πνπ ιεηηνχξγεζε σο αληηθίλεηξν γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ, αιιά πηζηεχεη φηη είρε ηελ 

ηθαλφηεηα λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Ο ίδηνο αγξφηεο, δε ζεσξεί 

απαξαίηεηε ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά, εληνχηνηο, 

ζεσξεί φηη νη γξακκαηηθέο γλψζεηο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ πξνζφλ γηα ηελ επηηπρή 

πνξεία ηνπ αγξφηε ζην επάγγεικά ηνπ. Ζ απάληεζε απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ ππνινίπσλ εξσηεζέλησλ πνπ δελ νινθιήξσζαλ ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε, θαη δειψλνπλ φηη δελ ήηαλ θαινί καζεηέο, δελ ηνπο άξεζε ην ζρνιείν 

θαη δελ ηνπο άξεζε ην δηάβαζκα.  

«Μνπ άξεζε ε αγξνηηά πάληα, θαη ε θηελνηξνθία, θαη ε κνπηδνχξα, αιιά 

επεηδή ε κνπληδνχξα ήζειε ιίγν δηάβαζκα, ηφηε ηα παξάηεζα» (α/α29). ε απηήλ ηελ 

απάληεζε θαίλεηαη φηη ππήξμε ε ζθέςε ηεο ζπλέρηζεο ζηελ θαηψηεξε βαζκίδα ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπνπ ζα απνηεινχζε θαη ην πξψην βήκα γηα ηελ 

επηινγή κηαο δηαθνξεηηθήο επαγγεικαηηθήο επηινγήο απφ εθείλε ηνπ αγξνηηθνχ 

επαγγέικαηνο. Δληνχηνηο, ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ, «κνπηδνχξα» φπσο ην 

νλνκάδεη ν ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο, απαηηεί κειέηε, δεδνκέλν πνπ απνηέιεζε 

αληηθίλεηξν γηα ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ, θαη παξάιιεια 

θίλεηξν γηα ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ αγξφηε. 

ρεηηθά κε ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, δηαησλίδνληαη 

δηάθνξα ζηεξεφηππα γηα ηελ αδπλακία ή αδηαθνξία πνιιψλ παηδηψλ λα ζπλερίζνπλ 

ην ζρνιείν (Φαθηφιαο, 2006). ηε ρψξα καο, νη νηθνγελεηαθέο παξάκεηξνη ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ εληνπίζηεθαλ ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηα έηε 1980-

1983 θαη αθνξνχλ ζε παηδηά πνπ πξνέξρνληαη, θπξίσο, απφ κε πξνλνκηνχρα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα, θαη ζπγθεθξηκέλα αγξνηψλ θαη εξγαηψλ (Φξαγθνπδάθε, 

1998:23). Άιιεο έξεπλεο ζπλέδεζαλ ην θαηλφκελν ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε ειιείςεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, κε ηελ θαθή ππνδνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, κε ηελ έιιεηςε 

επαξθνχο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή αθφκε θαη ηελ αθαηαιιειφηεηα ζηηο 

κεζφδνπο θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο (Φαθηφιαο, 2006).  
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5.3.1.2. Απόθοιηοι Γςμναζίος 

ζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη επηά (7) αγξφηεο πνπ 

είλαη θάηνρνη απνιπηήξηνπ Γπκλαζίνπ, δειαδή έρνπλ νινθιεξψζεη κέρξη θαη ηνλ 

θαηψηεξν θχθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνθχπηεη φηη, νη δχν (2) 

εγθαηέιεηςαλ δηφηη δελ ηνπο άξεζε ην ζρνιείν-δελ ήηαλ θαινί καζεηέο, νη ηέζζεξηο 

(4) δηφηη είραλ πξνηίκεζε ζην αγξνηηθφ επάγγεικα, ελψ ππάξρεη θαη κηα (1) εμαίξεζε 

φπνπ αλαθέξεη φηη αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν γηα λα αλαιάβεη ηελ 

εγεζία ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ηνπ παηέξα 

ηνπ.  

Οη δπν (2) αγξφηεο πνπ δελ νινθιήξσζαλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη 

αλαθέξνπλ φηη απηφ ζπλέβε δηφηη δελ ηνπο άξεζε ην ζρνιείν, δειψλνπλ: «Γελ είρα 

κπαιφ γηα λα ην ζπλερίζσ, δελ ηα ήζεια ηα γξάκκαηα πξνζσπηθά εγψ, θαη απηφ πνπ 

έθαλα πξνζπαζψ λα κελ ην θάλνπλ ζήκεξα ηα παηδηά κνπ» (α/α14), «Γελ ήζεια» 

(α/α22).  

Οη ηέζζεξηο (4) αγξφηεο πνπ αλαθέξνπλ φηη δελ νινθιήξσζαλ ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δηφηη πξνηίκεζαλ ην επάγγεικα ηνπ αγξφηε δειψλνπλ: 

«Ήκνπλα θαη ιίγν ηεκπέιεο, είρα θαη ηε δνπιεηά κνπ (.) θαη θαθψο πνπ ην ζηακάηεζα 

θηφιαο, ην έρσ κεηαληψζεη θηφιαο» (α/α13), «Πίζηεςα, πίζηεςα φηη ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα ζα ήηαλ θαιά, φπσο θαη ηψξα είκαη δχζπηζηνο κε ηα παηδηά κνπ πνπ 

ζπνπδάδνπλ» (α/α15), «Να ην πνχκε απν ηνπο γνλείο κνπ; Με δψζαλε φηη είραλε, ήηαλ 

ιίγν πην επθαηάζηαηνη, ηα δψα βγάδαλε ιεθηά θαη έπεζα κέζ‟ ηα δψα (..) Σφηε ην 

ζρνιείν δελ ην θπλεγνχζακε, έβγαδαλ ην γπκλάζην θαη ηέινο, ζηακαηνχζακε (..) φπσο 

θαη εδψ, ηα παηδηά απν ηε γεσξγία (..) Γε καο ζπξψρλαλε, ηψξα εγψ ηνλ γην κνπ ηνλ 

ζπξψρλσ γηα λα δηαβάζεη, ηνλ θπλεγάσ, ηνπ ιεσ λα βγάιεη ην ιχθεην λα πάεη (..) δε 

ζέισ απηή ηε δνπιεηά πνπ θάλσ εγψ, εληάμεη δελ ην ζπδεηάκε, αιιά ζε φια ηα άιια 

ζέκαηα ηνλ ζπξψρλσ λα πάεη λα δηαβάζεη (..) Δκέλα κνπ πήξαλ έλα κεγάιν ηξαθηέξ, 

κνπ έδηλαλ ιεθηά θαη έκεηλα εδψ» (α/α16), «Γηαηί ήηαλ άιιεο νη θαηαζηάζεηο ηφηεο (..) 

είρακε ηα θαπλά (..) είρακε ηηο ππνδνκέο, φια, γεσηξήζεηο, κεραλήκαηα, απηά εδψ» 

(α/α21). ηηο απαληήζεηο απηέο εληνπίδνληαη: ην ζηνηρείν ηεο κεηάλνηαο γηα ηελ 

επηινγή εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ «[…] θαη θαθψο πνπ ην ζηακάηεζα θηφιαο, ην 

έρσ κεηαληψζεη θηφιαο» (α/α13), ην ζηνηρείν ηεο παξφηξπλζεο ησλ απνγφλσλ λα 

αζρνιεζνχλ κε ην αγξνηηθφ επάγγεικα «Πίζηεςα, πίζηεςα φηη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 
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ζα ήηαλ θαιά, φπσο θαη ηψξα είκαη δχζπηζηνο κε ηα παηδηά κνπ πνπ ζπνπδάδνπλ» 

(α/α15), θαη ην ζηνηρείν ηεο απνηξνπήο ησλ απνγφλσλ λα αζρνιεζνχλ κε ην 

αγξνηηθφ επάγγεικα «[…]ηψξα εγψ ηνλ γην κνπ ηνλ ζπξψρλσ γηα λα δηαβάζεη, ηνλ 

θπλεγάσ, ηνπ ιεσ λα βγάιεη ην ιχθεην λα πάεη (..) δε ζέισ απηή ηε δνπιεηά πνπ θάλσ 

εγψ, εληάμεη δελ ην ζπδεηάκε […] α/α16. ηελ πεξίπησζε ηνπ αγξφηε κε α/α16, ε 

απφθαζε εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ επηξξίπηεηαη ζηε ζηάζε πνπ έδεημαλ νη γνλείο. 

πσο δειψλεηαη ζε απηήλ ηελ απάληεζε, νη γνλείο ηνπ ηνλ παξφηξπλαλ ζην λα κε 

ζπλερίζεη ζηε ιπθεηαθή εθπαίδεπζε θαη δεκηνχξγεζαλ θίλεηξα γηα απηφ ην ζθνπφ. Ζ 

ζηάζε πνπ έδεημαλ νη γνλείο ηνπ, ζπλδέεηαη κε ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγελεηαθήο 

αγξνηηθήο επηρείξεζεο ζε εξγαζία (φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα13, πξφθεηηαη γηα 

θηελνηξνθηθή επηρείξεζε, φπνπ εμ νξηζκνχ απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο 

εξγαζίαο απφ ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ζε ζρέζε κε ηηο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο), αιιά 

θαη κε ην γεγνλφο φηη κέρξη θαη ην θαλνληθφ έηνο εηζαγσγήο ηνπ εξσηψκελνπ ζηνλ 

αλψηεξν θχθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δειαδή ην 1982
9
, δελ ππήξρε 

Λχθεην ζηελ επξχηεξε πεξηνρή πνπ εληνπίζηεθε ην ππνθείκελν (Σνχκπα Κηιθίο) 

αιιά θαη δεκηνπξγήζεθε ηξία ρξφληα κεηά απφ ην θαλνληθφ έηνο εηζαγσγήο ηνπ 

(http://srv1-dide.kil.sch.gr· ΦΔΚ124/28-06-1985). Καηά ζπλέπεηα, ε ζπλέρηζε ηνπ 

ζρνιείνπ ζα ζήκαηλε θφζηνο ζε εξγαηνψξεο γηα ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε αιιά 

θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο ζηελ νηθνγέλεηα, δηφηη ζα έπξεπε λα κεηνηθνίζεη ζε άιιε 

πεξηνρή. 

Ζ κία (1) εμαίξεζε πνπ εληνπίζηεθε ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, 

δειψλεη: «Σν έβγαια ην γπκλάζην, δελ πξνρψξεζα (.) νη ιφγνη είλαη φηη ππήξραλ 

πνιιά πξνβιήκαηα κε ηνλ παηέξα κνπ γηαηί είρε πξνβιήκαηα πγείαο θαη έπξεπε λα 

αζρνιεζνχκε θαη κε ηα ρσξάθηα» (α/α11).  

Έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ έδεημε φηη, κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ 

πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή δηαξξνή βξίζθνληαη νη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, νη ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ 

γηα ην ζρνιείν, ε έληαμε ησλ καζεηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπο, νη επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γνλέσλ ή ζπγγελψλ ησλ καζεηψλ, θαη ε έληαμε ησλ καζεηψλ απηψλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε βνεζεηηθέο θπξίσο εξγαζίεο (Φαθηφιαο, 2006:179). Έξεπλα 

                                                 
9

 Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο: έηνο γέλλεζεο απφ Πίλαθα 7+ ειηθία καζεηή Α‟ Λπθείνπ= έηνο 

εηζαγσγήο ζην Λχθεην=>1967+15=1982 
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πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο γπκλαζίνπ ζπκπιεξψλεη φηη, απσζνχλ ην καζεηή 

απφ ην ζρνιείν ε δχζθνιε πξφζβαζε ζηα Γπκλάζηα ή ζηα Λχθεηα, ε έιιεηςε 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, νη βηνπνξηζηηθέο αλάγθεο, ηα νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα, θαη ε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ γηα πξφσξε εγθαηάιεηςε (Φαθηφιαο, 

2002:169). Οη παξάγνληεο απηνί εκθαλίδνληαη ζπλήζσο απφ ην Γεκνηηθφ θαη 

εθθξάδνληαη κε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο ζην Γπκλάζην φπνπ απμάλνληαη νη ζρνιηθέο 

απαηηήζεηο (Φαθηφιαο, 2006:179).  

ηελ παξνχζα έξεπλα ε ζρνιηθή δηαξξνή αθνξά ζην 41,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ ηε δηαξξνή ζπλδένληαη κε 

απνγνήηεπζε ιφγσ ησλ ρακειψλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ ζην ζρνιείν, θαη κε ηελ 

απφθαζε πξψηκνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.  

5.3.2. Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ΣΠΔ 

πσο αλαθέξνπλ νη Meera et al. (2004:1), νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα λέα 

ψζεζε ζηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία αλ ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κεηαζρεκαηηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αγξνηηθή 

αλάπηπμε. Ζ παξνχζα ππνελφηεηα αθνξά ζηελ εμαγσγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνθίι ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο ζε ζέκαηα ΣΠΔ.  

Αξρηθά κειεηάηαη ε εθπαίδεπζε ησλ αγξνηψλ ζε ζέκαηα ΣΠΔ αιιά θαη νη 

κνξθέο εθπαίδεπζήο ηνπο (ηππηθή, κε ηππηθή, άηππε), εληνπίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ θάζε αγξφηε ζε ΣΠΔ, κειεηάηαη ε επηζπκία ηνπ γηα εθπαίδεπζε ζε 

ΣΠΔ θαη νη δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο σο πεξηβάιινλ 

εθπαίδεπζεο ζε ΣΠΔ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη δπν ηππνινγίεο, φπνπ ε πξψηε αθνξά 

ζην εθπαηδεπηηθφ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζε ΣΠΔ θαη ε δεχηεξε 

ζηηο κεζφδνπο θάιπςεο ησλ ηερλνπιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηεο αγξνηηθήο 

επηρείξεζεο.  

πσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη αγξφηεο ηεο έξεπλαο, 

είθνζη (20) απφ ηα 29 ππνθείκελα, ήηνη 69,0% ηνπ ζπλφινπ, έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε 

ΣΠΔ κέζσ ηππηθψλ, κε ηππηθψλ ή άηππσλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

είθνζη (20) αγξνηψλ πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ΣΠΔ, ζε δψδεθα πεξηπηψεηο 

(12) ήηαλ κε ηππηθέο ή κε ηππηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο, θαη ζε νθηψ (8) πεξηπηψζεηο 

κε άηππεο κνξθέο εθπαίδεπζεο. Απφ ηνπο δψδεθα (12) αγξφηεο πνπ απάληεζαλ φηη 
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ήξζαλ ζε επαθή κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κε ηππηθέο ή κε ηππηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο, 

νη ηξεηο (3) δειψλνπλ φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζην πιαίζην 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (ΣΔΔ-ΣΔ, ΗΔΚ), νη δχν (2) δειψλνπλ φηη 

εθπαηδεχηεθαλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (ΣΔΗ), νη πέληε (5) δειψλνπλ ζε 

Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδψλ, θαη νη δχν (2) ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. Απφ ηνπο νθηψ (8) αγξφηεο πνπ δειψλνπλ φηη εθπαηδεχηεθαλ άηππα ζηηο 

ΣΠΔ, νη έμη (6) δειψλνπλ άηππε βνήζεηα απφ ζπγγελείο θαη θίινπο, θαη νη (2) 

απηφλνκε εθπαίδεπζε κε ηε κέζνδν «καζαίλσ δνθηκάδνληαο». Ζ πνζνηηθνπνηεκέλε 

εηθφλα ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ην 

εάλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ, 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 21. 

 

Πίλαθαο 21. Μνξθέο εθπαίδεπζεο ζε ΣΠΔ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

Σξόπνο απόθηεζεο ειεθηξνληθώλ 

δεμηνηήησλ 
πρλόηεηα 

ρεηηθή 

ζπρλόηεηα 

(%) 

Σππηθή θαη 

κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε 

ΣΔΔ-ΣΔ θαη ΗΔΚ 3 10,3 

Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 
2 6,9 

Δξγαζηήξην Διεπζέξσλ 

πνπδψλ 
5 17,2 

Πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 
2 6,9 

Άηππε 

εθπαίδεπζε 

Άηππε βνήζεηα απφ 

ζπλαδέιθνπο, θίινπο, 

ζπγγελείο 

6 20,7 

Μφλνο, αθνινπζψληαο 

ηε κέζνδν «καζαίλσ 

δνθηκάδνληαο» 

2 6,9 

Κακία εθπαίδεπζε ζε ΣΠΔ 9 31,0 

ύλνιν 29 100 

Πεγή: Γεδνκέλα έξεπλαο 

 

Αθνινπζνχλ ηα ππνθεθάιαηα κε ηηο απηνιεμεί απαληήζεηο ησλ αγξνηψλ πνπ 

εθπαηδεχηεθαλ ζε ΣΠΔ, θαη ν ζρνιηαζκφο απηψλ ησλ απαληήζεσλ. 
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5.3.2.1. Δκπαίδεςζη ζε ΤΠΔ μέζυ ηςπικών και μη ηςπικών μοπθών εκπαίδεςζηρ 

Οη επφκελεο δψδεθα (12) απαληήζεηο αθνξνχλ ζηελ ηππηθή θαη κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε. Οη πξψηεο ηξεηο (3) απαληήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πιαίζην 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

«Μφλν ζην ζρνιείν πνπ πήγαηλα [Δξψηεζε: ήηαλ ρξήζηκεο νη γλψζεηο πνπ 

πήξεο γηα ην επάγγεικά ζνπ;] ε απηφ πνπ κε ξσηάο ηψξα, κπνξψ λα ζνπ δψζσ κηα 

απάληεζε κεηά απν δπν ρξφληα, ηξία (.) Γε κπνξψ λα ζνπ δψζσ ηψξα θάηη 

ζπγθεθξηκέλν, γηαηί δελ είκαζηε αθφκα γηα ππνινγηζηή ζηε κνλάδα κνπ» (α/α6). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο παξαθνινχζεζε καζήκαηα γηα ηηο ΣΠΔ σο καζεηήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ΣΔΔ-ΣΔ (Πίλαθαο 12). πλάκα, φπσο θαίλεηαη 

απφ ηνλ Πίλαθα 19, δειψλεη φηη δε γλσξίδεη εάλ νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ επηηπρία ηνπ ζχγρξνλνπ αγξφηε. Γηαπηζηψλεηαη φηη, ελψ ν ζπγθεθξηκέλνο 

εξσηψκελνο ήξζε ζε επαθή κε ηηο ΣΠΔ κέζσ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, δελ 

εληζρχζεθε ε αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ ζηάζεψλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ. Ζ δηαπίζησζε 

απηή ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο ηνπ φηη, ελψ νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ έλα πνιιαπιφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ ζχγρξνλνπ αγξφηε ζηνπο ηνκείο 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, ν ζπγθεθξηκέλνο εξσηψκελνο αλαθέξεη φηη 

ζα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη ζην δεχηεξν ζθέινο ηεο εξψηεζεο πνπ ηνπ έγηλε, 

εθφζνλ εληάμεη ζηνλ θπζηθφ ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπ ηνλ Ζ/Τ. Με άιια ιφγηα, 

δηαπηζηψλεηαη εθπαηδεπηηθφ θελφ ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ 

έιιεηςε ζηάζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ράζκα ζηελ αληίιεςε ηνπ 

νθέινπο πνπ κπνξεί λα έρεη ν ζχγρξνλνο αγξφηεο απφ ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ, δηφηη ην 

φθεινο είλαη αλεμάξηεην απφ ην εάλ απηή ε ρξήζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ θπζηθφ 

ρψξν εξγαζίαο ηνπ αγξφηε. Δπίζεο δελ αλαθέξεηαη θακία δεμηφηεηα ζρεηηθή κε 

ΣΠΔ.. 

«Με έκαζε ε γπλαίθα κνπ θάπνηα πξάγκαηα, πήξε laptop θαη κνπ έδεημε εθείλε 

θάπνηα πξάγκαηα (.) ε, εληάμεη θαη ζην ζρνιείν ιίγα πνπ ηα έρσ μεράζεη [Δξψηεζε: 

ήηαλ ρξήζηκεο νη γλψζεηο πνπ πήξεο γηα ην επάγγεικά ζνπ;] Σα βαζηθά ηα μέξσ, λα 

βάισ έλα DVD λα δσ, λα αλνίμσ έλα παξάζπξν. [..] ην ίληεξλεη δελ έρσ κπεη 

θαζφινπ, δε μέξσ θαζφινπ απν ίληεξλεη (.) Ζ γπλαίθα μέξεη (.) αζρνιείηαη κε απηά» 

(α/α7). Ο ζπγθεθξηκέλνο εξσηψκελνο, ήξζε ζε επαθή κε ηηο ΣΠΔ κέζσ ηνπ 

ζρνιηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο σο καζεηήο ζε ΣΔΔ-ΣΔ (Πίλαθαο 12), αιιά δειψλεη 
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φηη δελ έρεη ζπγθξαηήζεη απηέο ηηο δεμηφηεηεο. Γειψλεη φηη, νη ειάρηζηεο δεμηφηεηεο 

πνπ έρεη αλαπηχμεη ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ Ζ/Τ είλαη πξντφλ άηππεο 

εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο ζπδχγνπ ηνπ, θαη φηη δελ έρεη πξνζσπηθή επαθή κε ην 

δηαδίθηπν.  

«Πξψηε θνξά ζηα ΗΔΚ Λνγηζηηθήο πνπ πήγαηλα (.) απφ ην 1996 ήκνπλα κε 

ππνινγηζηέο (..) εθεί θάλακε windows, excel θαη θάπνηα ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα (..) 

Δίρε θάλεη θαη ην θξάηνο θάπνηα πξνγξάκκαηα, γηα ελήιηθεο, ήηαλ γχξσ ζηηο 50 ψξεο, 

ζηνλ Δπξσπφ [Δξψηεζε: πνίεο ελφηεηεο είραηε δηδαρζεί ζηα πξνγξάκκαηα ελειίθσλ;] 

Σα windows θαη excel (..) έρσ θαη δηθφ κνπ ππνινγηζηή νπφηε εληάμεη, έκαζα θαη 

κφλνο κνπ ιίγα [Δξψηεζε: ήηαλ ρξήζηκεο νη γλψζεηο πνπ πήξεο γηα ην επάγγεικά ζνπ;] 

Γηα δηαθνξεηηθά ήηαλ απηά πνπ έθαλα, φρη πάλσ ζηε δνπιεηά κνπ (.) δε κε βνήζεζε 

ζηε δνπιεηά κνπ» (α/α12). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δειψλεη φηη, νη δεμηφηεηεο πνπ 

απέθηεζε κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ επέιεμε, ε νπνία δε ζρεηηδφηαλ 

κε ην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ, δελ είλαη εθαξκφζηκεο ζην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο ηνπ. Δλ ηνχηνηο, δειψλεη φηη αλέπηπμε νξηζκέλεο δεμηφηεηεο άηππα, κε ηε 

κέζνδν «καζαίλσ δνθηκάδνληαο» θαη ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ. 

ηηο επφκελεο δχν (2) απαληήζεηο δειψλεηαη φηη ε επαθή κε ηελ ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: «Έρσ ηειεηψζεη ηε ζρνιή 

πιεξνθνξηθήο ζηα ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο (..) [Δξψηεζε: ήηαλ ρξήζηκεο νη γλψζεηο πνπ 

πήξεο γηα ην επάγγεικά ζνπ;]ιε ε κνλάδα παξαθνινπζείηαη κε ππνινγηζηέο (..) 

Πξνζσπηθά, ηψξα, είρα θάλεη έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηεο κνλάδαο, πνπ 

παξαθνινπζνχζα γελεαινγηθφ δέληξν, πεξλνχζα ηα ζηνηρεία κέζα πφηε ηελ έθαλα 

ζπεξκαηέγρπζε, πφηε γελλνχζε (..) Γηα λα βγάδσ ζηηεξέζηα, πάιη είρα αλαπηχμεη έλα 

πξφγξακκα εγψ (..) Έλα πξφγξακκα άιιν είρα αλαπηχμεη, ην Βηνθαξκ4, πνπ ην έρσ 

δψζεη ζε πνιιέο θάξκεο θαη ην ρξεζηκνπνηνχλε θαη απηνί» (α/α20). Ο ζπγθεθξηκέλνο 

αγξφηεο απνηειεί εμαίξεζε ζην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, 

δηφηη έρεη εμεηδηθεπκέλε αθαδεκατθή γλψζε ζε ζέκαηα ΣΠΔ. Καηέρνληαο ηελ 

ηερλνγλσζία αλάπηπμεο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, αλέπηπμε πξνγξάκκαηα 

δηαρείξηζεο γηα ηε κνλάδα ηνπ, ελψ πξνσζεί ηα πξντφληα ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ θαη 

ζε άιινπο θηελνηξφθνπο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ν ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο, 

ιεηηνπξγεί θαη σο θνξέαο δηάρπζεο ησλ ΣΠΔ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.  
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«ην ΣΔΗ Ναππεγηθήο ζηελ Αζήλα θάλακε πνιιά καζήκαηα Ζ/Τ [Δξψηεζε: 

ήηαλ ρξήζηκεο νη γλψζεηο πνπ πήξεο γηα ην επάγγεικά ζνπ;] Καη κφλν ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο πνπ μέξσ, είλαη θάηη (.) γηαηί φια ηα κεραλήκαηα ηα ζχγρξνλα κεραλήκαηα πνπ 

πήξα ζηα πξνγξάκκαηα πνπ έρσ, φια είλαη ειεθηξνληθά, δειαδή φια έρνπλ θάπνην 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, έζησ κηθξφ, κεγάιν, ζε θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

δειαδή ειέγρνληαη απν ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, νπφηε αλ δελ μέξσ έζησ ηελ απιή 

ιεηηνπξγία ελφο Ζ/Τ δελ κπνξψ λα δνπιέςσ» (α/α25). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο 

εθπαηδεχηεθε ζε ζέκαηα ΣΠΔ κέζσ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηελ απάληεζε 

πνπ δίλεη θαίλεηαη φηη έρεη αλαπηχμεη ζηάζεηο, δεμηφηεηεο, θαη ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε 

κε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, γεγνλφο πνπ ηνπ δίλεη απμεκέλε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζην ρψξν ησλ ΣΠΔ.  

Οη επφκελεο πέληε (5) απαληήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, αλαθέξνπλ επαθή 

κε ηηο ΣΠΔ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδψλ. Σν 

θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ απαληήζεσλ είλαη φηη ε εθπαίδεπζε ηνπο ήηαλ 

πξντφλ δηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο θαη φρη ζην πιαίζην θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο: «Πήγα 

πξνζσπηθά, εγψ κνλάρνο κνπ, έθαηζα ζε ζρνιείν θαη πιήξσζα γηα λα κάζσ, θαη 

έκαζα φηη έκαζα (.) Καη ηψξα ιίγν αζρνινχκαη, θαη εληάμεη ηα θαηαθέξλσ κηα ραξά 

κέρξη ζηηγκήο, φηη ρξεηάδνκαη (.) Σν „96 είδα φηη ζα κνπ ρξεηαζηεί ν ππνινγηζηήο, ζα 

έβαδα θαη ηνλ ππνινγηζηή (ζηε κνλάδα) θαη πήγα λα κάζσ γηα λα κπνξψ λα ηνλ 

ρεηξηζηψ (.) Δίκαη ηεο άπνςεο φηη, ν άλζξσπνο ζήκεξα γηα θηηάμεη, λα δνπιέςεη θάηη, 

πξέπεη λα μέξεη φηη απηφ πνπ θάλεη γηα πνηφλ ιφγν ην θάλεη, γηα πνηφλ ιφγν παηάεη απηφ 

ην θνπκπί ή αζρνιείηαη κε απηφ ην πξάγκα (..) ν εγθέθαινο πξέπεη λα μέξεη γηαηί 

ιεηηνπξγείο έηζη (..) θαη πήγα ην „καζα (..) θαη εληάμεη έκαζα ηα βαζηθά, γηαηί εληάμεη 

δελ ήηαλ εχθνιν γηα εκέλα, λα κάζσ ηψξα ππνινγηζηή εγψ κέζα ζε 1-2 κήλεο κε 2 

ψξεο ηελ εκέξα κάζεκα (.) Πήγα πνιιέο θνξέο θαη πιήξσζα γηα λα θάλσ καζήκαηα 

γηα ηνπο ππνινγηζηέο κέρξη ζήκεξα [Δξψηεζε: ήηαλ ρξήζηκεο νη γλψζεηο πνπ πήξεο γηα 

ην επάγγεικά ζνπ;] Μα ηψξα αθφκα ρζεο κπήθα κέζα ζην laptop γηα λα βάισ έλα cd 

λα ην θάλσ αληηγξαθή, θαη ζπκφκνπλ απν ηφηεο ηη καο έιεγαλ θαη ην θαηάθεξα (.) ην 

έθαλα αληηγξαθή ζην ζθιεξφ δίζθν θαη ην μαλάθαλα πάιη αληηγξαθή ζε cd πάιη γηα λα 

θάλσ δεχηεξε θνξά (αληίγξαθν). Γελ είλαη δχζθνιν, αιιά ιεσ: πσο ην θάλνπλ ηψξα 

απηφ ξε γακψην, ε, ην έθαλα! (…) Αιιά απηή ηε ζηηγκή, εκείο ζαλ ρψξα αθφκα δελ 

έρνπκε ίληεξλεη (..) ζην ρσξηφ κνπ ζήκεξα δελ έρνπκε ίληεξλεη εκείο. (...) ΘΑ καο 
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θέξνπλ, πφηε ζα καο θέξνπλ δε μέξνπκε (....) Δληάμεη εγψ κέλσ ζην Κηιθίο έρσ ην 

laptop εθεί, κπαίλσ ζην ίληεξλεη, κηιάσ εθεί, βιέπσ, ιίγν ελεκεξψλνκαη, αιιά ζέισ 

λα ζνπ πσ ζήκεξα ην ρσξηφ καο είλαη έλα ρσξηφ πνπ αζρνιείηαη κε θηελνηξνθία θαη 

γεσξγία, έρεη θηελνηξνθία κεγάιε αηγνπξφβαηα θαη βννεηδή ζε κεγάιν πνζνζηφ, αιιά 

θαη λενιαία πνιχ έρεη ην ρσξηφ καο, αιιά δελ έρεη ίληεξλεη (.) Έρεη θάλεη έλαο ζην 

ρσξηφ καο κε θεξαία ζχλδεζε έλα καγαδί θαη πάλε ηα παηδηά εθεί πέξα κέζα (.) Γελ ην 

ζπδεηψ φηη πξέπεη λα ππάξρεη ίληεξλεη. Αιιά αλ δελ ππάξρεη πσο λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη;» (α/α3). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 12, 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ρακειφηεξνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Δλ ηνχηνηο, απνηειεί εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα φπνπ 

νξίδεη φηη, oη επηρεηξεκαηίεο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν πηνζεηνχλε θαηλνηφκεο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο εθφζνλ έρνπλ πηνζεηεζεί αξρηθά απφ εθείλνπο κε ην 

πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν (Weir & Knight, 2004). Ζ πξψηε θνξά πνπ ν 

ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ (1996) ήηαλ 

λσξίηεξα απφ ηνλ ρξφλν εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ σο ππνρξεσηηθφ κάζεκα ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (1998 ζηα Γεληθά Λχθεηα) (Κφκεο, 2004). Υαξαθηεξίδεη 

σο «πξνζσπηθή αλάγθε» ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζρεηηθά κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη πξνυπήξραλ νη ζρεηηθέο ζηάζεηο, θαη 

πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ε χπαξμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ κπνξεί λα κελ 

είλαη απαξαίηεηα πξντφλ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά λα ζπλδέεηαη θαη κε άιια 

ζηνηρεία. Δλ ηνχηνπο, αμίδεη λα επαλαιεθζεί ε δήισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγξφηε 

γηα ηε ζρνιηθή δηαξξνή, φηη παξφηη εγθαηέιεηςε ην ζρνιείν, έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη 

ζα κπνξνχζε λα είρε ζπλερίζεη «κπνξνχζα, είρα ην κπαιφ ζεσξψ λα ην θάλσ, έηζη 

πηζηεχσ πξνζσπηθά» (α/α3). Σηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απέθηεζε απφ ηα 

καζήκαηα πνπ παξαθνινχζεζε ηηο εθαξκφδεη ζηελ εξγαζηαθή θαη πξνζσπηθή ηνπ 

δσή. Έλαο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαθέξεηαη απφ ν ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο ζρεηηθά 

κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ αθνξά ζηελ χπαξμε ςεθηαθνχ θνηλσληθνχ ράζκαηνο ζηελ 

πεξηνρή, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηελ Norris (2001:6). 

«Σνλ ππνινγηζηή ηνλ έκαζα έμηξα, πήγα ζε θξνληηζηήξην θαη πήξα ην πηπρίν 

ΔCDL […] έρεη 4 ρξφληα.(..) Γελ ήμεξα, πήγα ζε θξνληηζηήξην θαη έκαζα [Δξψηεζε: 

ήηαλ ρξήζηκεο νη γλψζεηο πνπ πήξεο γηα ην επάγγεικά ζνπ;] Βιέπνληαο φηη ρξεηάδεηαη, 

φηη ην ρξεηαδφκνπλα, θαη βιέπνληαο φηη ηψξα ηειεπηαία έρσ θαη θάπνηεο 
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ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ ρξεηάδεηαη, νπφηε κέζσ ίληεξλεη είλαη φια απηά, θαη 

είδα φηη ρξεηαδφηαλε λα ην έρσ (.) λα αληαιιάζζσ γλψκεο, λα ιέσ εγψ ηελ έθαλα έηζη 

ηε δνπιεηά, κε απηφλ ηνλ ηξφπν (..) Αιιά δελ έρνπκε ίληεξλεη ζην ρσξίν (..) Έρσ απηά 

ηα ζηηθάθηα κε ην κήλα πνπ είλαη, αιιά είλαη πάξα πνιχ αξγά, δειαδή κε θάλεη λα κελ 

(..) δε κνπ θάλεη έηζη φξεμε λα ην δνπιέςσ (…) θαη μέξεηο θακηά θνξά εδψ πέξα 

έρνπκε θαη πξφβιεκα, ηψξα λα κελ αλαθέξσ φλνκα, κε ηηο εηαηξίεο άιινηε έρνπκε 

ζήκα άιινηε δελ έρνπκε αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο» (α/α4). Ο ζπγθεθξηκέλνο 

αγξφηεο είλαη πξφεδξνο ηνπ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ. Ζ ηδηφηεηα 

απηή επέθεξε νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηελ Έλσζε Αγξνηηθψλ 

πλεηαηξηζκψλ ηνπ λνκνχ, φπνπ ήηαλ απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Πξνθεηκέλνπ 

λα αληεπεμέιζεη απνηειεζκαηηθά ζε απηέο ηηο ππνρξεψζεηο, επέιεμε ηελ 

παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ, κε 

πηζηνπνίεζε ηνπ θνξέα ECDL. Δλ ηνχηνηο, ε δεκνηηθή ελφηεηα ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά απηφο ν αγξφηεο θαη ηεο νπνίαο είλαη θαη κφληκνο 

θάηνηθνο, δελ έρεη εληαρζεί ζην δίθηπν επξπδσληθφηεηαο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, νη 

πηζηνπνηεκέλεο δεμηφηεηεο πνπ έρεη, ζήκεξα δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ δεδνκέλεο, 

δηφηη δελ ηηο εθαξκφδεη. ε απηήλ ηελ απάληεζε εληνπίδεηαη ε κνξθή ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηνλ Norris (2001:6), κε ηελ νλνκαζία Κνηλσληθφ 

Υάζκα. 

«Ναη, 20 ψξεο γηα δηαρείξηζε ππνινγηζηή ην 1995, αιιά δελ πξφιαβα λα ην 

ηειεηψζσ γηαηί πήξα ηα πξφβαηα θαη έπξεπε λα πάσ εθεί [Δξψηεζε: ήηαλ ρξήζηκεο νη 

γλψζεηο πνπ πήξεο γηα ην επάγγεικά ζνπ;] Απηά πνπ έκαζα, γηα κεηά, πηζηεχσ πσο λαη 

είλαη ρξήζηκα, απηφ ζα ην πσ φηαλ ζα πάξσ ππνινγηζηή, φηαλ ζα γίλνπλ θαιχηεξα ηα 

νηθνλνκηθά καο [...] Σψξα, πνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζσ; Υξεηάδεηαη ρξφλνο θαη ρξήκα 

(.) λα αγνξάζεηο ηνλ ππνινγηζηή, λα θάλεηο κηα ζχλδεζε» (α/α5). Ο ζπγθεθξηκέλνο 

αγξφηεο παξαθνινχζεζε έλα κηθξφ αξηζκφ καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ ελψ 

παξάιιεια μεθίλεζε ην επάγγεικα ηνπ θηελνηξφθνπ. Ζ επαγγεικαηηθή αγξνηηθή 

ηνπ δξαζηεξηφηεηα, μεθίλεζε θαηά ην έηνο 1995. χκθσλα κε ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο 

πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηηο ΣΠΔ απφ ην 1995 έσο θαη ζήκεξα, θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη δε δειψλεηαη θάπνηα άιιε κνξθή εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ απφ ηφηε έσο 

θαη ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

αγξφηεο έρεη ζνβαξά εθπαηδεπηηθά θελά ζε ΣΠΔ, φπνπ ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε 
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ςεθηαθνχ ράζκαηνο. Σα εθπαηδεπηηθά ειιείκκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο εκπφδηα 

πξφζβαζεο θαη απνηεινχλ παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ςεθηαθνχ ράζκαηνο (van Dijk, 

1999), θαζψο θαη ε κε επαθή κε ηηο ΣΠΔ ιφγσ έιιεηςεο Ζ/Τ θαη πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν (van Dijk, 2006· Ganley et al.,
 
2009· Stiakakis et al, 2009). 

«Ναη ζην Πξσηνπνξηαθφ, εδψ ζην Κηιθίο ππάξρεη θξνληηζηήξην, πήγα έθαλα 

θάπνηα καζήκαηα πάλσ ζηα αγξνηηθά, ζηνλ ηξφπν πσο ζα ρεηξηδφκαζηε ηνλ 

ππνινγηζηή, ην ίληεξλεη, ηα βαζηθά δειαδή (.) εληάμεη φηαλ έρεηο θαη ζην ζπίηη 

δηαθνξεηηθά είλαη ην δνπιεχεηο πεξηζζφηεξν (..) πήγα, έθαλα έλα δειαδή ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα πνπ ρξεηαδφηαλε γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο καο, δειαδή ιεηηνπξγηθά 

πεξηζζφηεξν, θάπνηα πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνχζαλ (.) πήξα κηα αξρή δειαδή απν εθεί 

θαη κεηά πήξα ζην ζπίηη ηνπο ππνινγηζηέο [Δξψηεζε: ήηαλ ρξήζηκεο νη γλψζεηο πνπ 

πήξεο γηα ην επάγγεικά ζνπ;] Σα πξψηα καζήκαηα κε βνήζεζαλ ηνπιάρηζηνλ ζηα 

ζηνηρεηψδε, γηαηί εκείο ζην ζρνιείν καο δελ θάλακε ππνινγηζηέο, ηψξα ηα παηδηά 

εληάμεη θάλνπλε, εκείο δελ είρακε, αιιά ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεηψδε ηα κάζακε απν εθεί 

θαη απν ηε ζηηγκή πνπ πήξακε ππνινγηζηή ζην ζπίηη, ηα ππφινηπα ηα θάλεηο (..) Ζ ηδέα 

κνπ κπήθε γηαηί ην ζπδεηνχζακε, ν κηθξφο κνπ είλαη ηψξα 14 ρξνλψλ ήδε απν ην 

δεκνηηθφ είραλ μεθηλήζεη λα θάλνπλε καζήκαηα, ζέιακε λα μέξνπκε λα ηνλ 

βνεζήζνπκε θαη εκείο, λα κάζνπκε θαη εκείο πέληε πξάγκαηα, ζέιακε λα κπνχκε ζην 

ίληεξλεη, βαζηθφ, θαη νπφηε έπξεπε θάηη λα κάζνπκε (.)μέξνπκε φηη ηα πάληα είλαη εθεί 

πιένλ, εληάμεη κπνξεί λα έρσ ηξεηο βηβιηνζήθεο βηβιία αιιά είπακε, ρξεηάδεηαη» 

(α/α9). Πνιιέο θνξέο, ζηε ζχγρξνλε επνρή, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε κηα 

γεσπνληθή βηβιηνζήθε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ ζηαηηθή γλψζε, ελψ 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε λέεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηηο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δειψλεη δχν βαζηθά θίλεηξα 

πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Σν πξψην θίλεηξν είλαη εμσγελέο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηά 

ηνπ σο κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ήηαλ αλαγθαία ε εθπαίδεπζε ιφγσ αιιαγψλ πνπ 

επήιζαλ ζηε δηαδηθαζία ζπλαιιαγψλ κε ηελ Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ ηνπ 

λνκνχ. Σν δεχηεξν θίλεηξν έρεη εζσγελή ραξαθηεξηζηηθά θαη αθνξά ηελ αλάγθε ηνπ 

γηα ζχγρξνλε πιεξνθφξεζε. Δπίζεο, δειψλεη φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ 
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δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηηο ΣΠΔ είλαη πξντφλ άηππεο εθπαίδεπζεο κε ηε 

κέζνδν «καζαίλσ δνθηκάδνληαο» 

«Έλα κηθξφ ζεκηλάξην πνπ είρακε θάλεη καδί κε ηε γπλαίθα κνπ, φρη ηίπνηα ην 

ηδηαίηεξν (..) νη ππφινηπεο γλψζεηο έξρνληαη απν κφλεο ηνπο, εγψ είρα κηιήζεη κε έλα 

παηδί πνπ είρε ζρνιή γηα λα παο λα θάλεηο καζήκαηα, θαη κνπ είπε κελ παο λα θάλεηο 

καζήκαηα απν ηελ ζηηγκή πνπ δε ζέιεηο λα αζρνιεζείο κε θάηη πην ζνβαξφ, κφλνο ζνπ 

ζα θαηαθέξεηο πνιχ πεξηζζφηεξα, θαη είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα απηή (..) φηαλ έρεηο ηνλ 

ππνινγηζηή είλαη δηαθνξεηηθά [Δξψηεζε: ήηαλ ρξήζηκεο νη γλψζεηο πνπ πήξεο γηα ην 

επάγγεικά ζνπ;] Ναη ήηαλ ζεκαληηθφ γηαηί κνπ έδσζε ηελ βάζε» (α/α10). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δειψλεη φηη, ελψ παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

ΣΠΔ, ν θχξηνο φγθνο ηεο γλψζεο ήξζε άηππα, κε ηε κέζνδν ηνπ «καζαίλσ 

δνθηκάδνληαο». Ζ ζπκβνπιή γηα ηε δνθηκή απηήο ηεο κεζφδνπ ήξζε απφ άηνκν ηνπ 

θηιηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, εμεηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα ΣΠΔ. Δπίζεο, δειψλεη φηη νη 

δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζε απφ ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινχζεζε απνηέιεζαλ ηε 

βάζε γηα ηε κεηέπεηηα άηππε εθπαίδεπζή ηνπ. 

Οη επφκελεο δχν (2) απαληήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, αθνξνχλ ζε επαθή κε 

ηηο ΣΠΔ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ: 

«ην Κηιθίο ήηαλ έλα πξφγξακκα, δε ζπκάκαη πσο ην ιέγαλε (..) Ήξσλ; Κάπσο 

έηζη (.) Σα βαζηθά, έηζη, φρη πάξα πνιχ (..) απηά πνπ κε ελδηέθεξαλ βαζηθά [Δξψηεζε: 

ηη αληηθείκελν ήηαλ;] Σίπνηα, ε ιεηηνπξγία ηνπ, πσο ιεηηνπξγεί ν ππνινγηζηήο πεξίπνπ, 

θαη απν εθεί θαη πέξα, φηη θάλσ ην αλαθαιχπησ κφλνο κνπ, κέρξη εθεί πνπ κπνξψ, φρη 

φια (..) δελ ηξειαίλνκαη λα κάζσ θαη ηα (..) λα γίλσ θνκπηνπηεξάο (..) απηά πνπ κε 

εμππεξεηνχλε γηα ηε δνπιεηά κνπ (..) Πσο ζα ιεηηνπξγψ ην θνκπηνχηεξ, απηφ κε 

ελδηέθεξε, δε κε ελδηέθεξε λα θάλσ θάηη εμεηδηθεπκέλν [Δξψηεζε: ζπκάζαη πφζεο 

ψξεο ήηαλ ηα καζήκαηα;](..) Σα καζήκαηα ήηαλ αξθεηέο, αιιά δελ πήγα εγψ ζε φιεο 

[γέιηα] (..) γηαηί νη ψξεο δελ ηαηξηάδαλε κε ηε δνπιεηά πνπ θάλνπκε (..) εκ, μέξσ εγψ 

ηψξα, θακία 100 [Δξψηεζε: ήηαλ ρξήζηκεο νη γλψζεηο πνπ πήξεο γηα ην επάγγεικά 

ζνπ;] Βέβαηα (.) Βαζηθά, πσο ζα ην ιεηηνπξγψ, πσο ζα θάλσ θάπνην πξφγξακκα, λα 

θάλσ θάπνην (…) πσο λα ην πσ ηψξα (...) Μα, νηηδήπνηε θάλσ έρσ πξφγξακκα ην 

νπνίν κνπ ιέεη γηα ηελ θηελνηξνθηθή κνλάδα, νηηδήπνηε θάλσ ην βιέπσ κέζα απν εθεί, 

φηη ζηνηρεία ζέισ λα αληιήζσ ηα βιέπσ απν εθεί, δε κπνξψ λα ηα βξσ αιιηψο, αιιηψο 

ζα ηα θάλσ ρεηξφγξαθα θαη ζα ηα ράζσ, ελψ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ζνπ ην δίλεη απηφ 
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άκεζα (..) ζε εηδνπνηεί γηα θάπνην πξφβιεκα, γηα ηα πάληα φηη κπνξείο λα θαληαζηείο» 

(α/α19). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο παξαθνινχζεζε ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, Ήξσλ. Σν πξφγξακκα απηφ αθνξνχζε ζηελ απφθηεζε 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΔ, θαη απνηέιεζε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα εθπαίδεπζεο 

πνιηηψλ ζε επξεία θιίκαθα. Οη ελφηεηεο πνπ δηδάρζεθαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ 3
νπ

 Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο 

(www.info3kps.gr). Σηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απφθηεζε κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηηο εθαξκφδεη ζην επάγγεικά ηνπ. 

«Ναη, έρσ θάλεη (..) Δδψ ζην δήκν καο, είρε θάλεη ν δήκνο, κέζσ ηνπ θπξίνπ 

Π. (ηνπ Καπληθνχ πλεηαηξηζκνχ) ηα είρε θάλεη θαη παξαθνινπζήζακε, πφζν, δχν 

ρξφληα ήηαλ, πξνγξάκκαηα γηα ππνινγηζηή [Δξψηεζε: ζπκάζαη πφζεο ψξεο ήηαλ 

πεξίπνπ;] Ώξεο ζα ζε γειάζσ (..) 150-160 θάπνπ ηφζν πξέπεη λα ήηαλ νη ψξεο (..) 

[Δξψηεζε: Ση καζήκαηα ήηαλ;] (..) Μάζακε λα ρεηξηδφκαζηε ηνλ ππνινγηζηή, γηα 

ίληεξλεη, άλνηγκα θιείζηκν αο ην πνχκε έηζη, λα ςάρλνπκε, λα θάλνπκε (...)[Δξψηεζε: 

ήηαλ ρξήζηκεο νη γλψζεηο πνπ πήξεο γηα ην επάγγεικά ζνπ;] Βεβαίσο» (α/α21). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ, 

κέζσ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ. πσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα ν Καπληθφο 

πλεηαηξηζκφο, πνπ ήηαλ ν θνξέαο πινπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ, έρεη 

επηδείμεη ζεκαληηθφ έξγν εληζρχνληαο ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη δξαζηεξηφηεηα, 

θαη έηζη έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ ζπγθξάηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή. 

Γειψλεηαη φηη ήηαλ ρξήζηκεο νη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζε απφ απηά ηα καζήκαηα.  

 

5.3.2.2. Δκπαίδεςζη ζε ΤΠΔ μέζυ άηςπυν μοπθών εκπαίδεςζηρ 

Χο άηππε νξίδεηαη εθείλε ε κάζεζε κε ηελ νπνία ην άηνκν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ, αλαπηχζζεη ζηάζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εκπεηξία, ηελ αιιειεπίδξαζε, θαη ηε δηάδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (θνηλσληθφο 

πεξίγπξνο, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θ.ιπ.) (Jeffs & Smith: 1990). ηελ άηππε 

κάζεζε ππάγεηαη θαη ε θνηλσληθή κάζεζε. 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ζρεηηθά κε 

ην εάλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάπηπμε 

http://www.info3kps.gr/
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δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, εληνπίζηεθε έλαο αξηζκφο αγξνηψλ πνπ αλέπηπμε 

κέζσ άηππσλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο, ζρεηηθέο δεμηφηεηεο. Οη αγξφηεο πνπ 

εθπαηδεχηεθαλ απνθιεηζηηθά κέζσ άηππσλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο αξηζκνχληαη νθηψ 

(8), εθ ησλ νπνίσλ νη έμη (6) κε ηε βνήζεηα ηξίησλ πξνζψπσλ (ζπλαδέιθσλ, θίισλ, ή 

ζπγγελψλ) θαη νη δχν (2) κε ηε κέζνδν «καζαίλσ δνθηκάδνληαο». Οη επφκελεο έμη (6) 

απαληήζεηο δφζεθαλ απφ εθείλνπο ηνπο αγξφηεο πνπ δειψλνπλ φηη εθπαηδεχηεθαλ 

άηππα κέζσ ηνπ ζπγγεληθνχ ή θηιηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. 

 «Ξεθίλεζα θάπνηα ζηηγκή (.) ην ζέκα κε εκέλα είλαη φηη δελ έρσ ρξφλν, ην 

κεγάιν πξφβιεκα απηφ είλαη, φηη έξρνκαη λχρηα ζηε λχρηα (..) Κάπνηα ζηηγκή, έλα 

ρεηκψλα πξνζπάζεζα ζε έλα ηδησηηθφ θέληξν γηα λα παξαθνινπζήζσ(.) πήγα θάλα δπν 

βδνκάδεο θαη ηα παξάηεζα γηαηί δελ είρα ρξφλν πιένλ [..] ην ζπίηη κφλνο έκαζα (.) 

θαη κε βνήζεζε θαη ε κεγάιε κνπ θφξε (..) αιιά ηψξα εληάμεη έρσ θαη ηα παηδηά πνπ 

αλά πάζα ζηηγκή αλαιακβάλνπλ» (α/α8). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο ελψ αξρηθά 

επέιεμε ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ζηηο ΣΠΔ, 

ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ εγθαηέιεηςε εθείλε ηελ πξνζπάζεηα. Αξγφηεξα, θαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, αλέπηπμε κεξηθέο ζρεηηθέο 

δεμηφηεηεο, ελψ αλαηξέρεη ζηε βνήζεηά ηνπο φπνηε ρξεηαζηεί. Γηαπηζηψλεηαη φηη έρεη 

εληάμεη ζηελ επηρείξεζή ηνπ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ, δίλνληάο ηνπο 

ηνλ ξφιν ηεο κεξηθήο πιεξνθνξηαθήο ππνζηήξημεο. 

«ρη, απηφ πνπ κπφξεζα είκαη απηνδίδαθηνο, ιίγν ηα παηδηά κνπ, απν ηε ζχδπγν 

πνπ έρεη θάλεη θάπνηα καζήκαηα, θαη δφμα ην Θεφ επεηδή θάζε κέξα κπαίλνπκε ζην 

ίληεξλεη, θαζεκεξηλά, γηα ηηο παξαγσγέο καο πσο πάλε- ελεκεξσηηθά δειαδή-, 

κπαίλνπκε κέζα (.) Δίλαη φπσο ηελ εθεκεξίδα, ην δηαβάδνπκε (..) Δίλαη κεγάιν 

πξφβιεκα φηαλ δελ έρεηο έλαλ άλζξσπν, δειαδή έλα ζρνιείν γηα λα ην κάζεηο (.) Γηαηί 

ζήκεξα αλ ιεηηνπξγνχζε γηα ηνπο αγξφηεο έλα (..) αλ ππήξρε έλα δσκάηην κέζα ζηε 

θνηλφηεηα, κε έλα δάζθαιν πνπ λα καο έιεγε «ειάηε κάζεηε» ζα ήηαλ πνιχ θαιχηεξα, 

ζα καο έδεηρλε ηα βαζηθά θαη κεηά (..) ζα ήηαλ πνιχ θαιχηεξα» (α/α15). Απηφο ν 

αγξφηεο δειψλεη φηη αλέπηπμε θάπνηεο δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Γειψλεη φηη, ε εθκάζεζε ππνινγηζηψλ ζα 

πξέπεη λα είλαη θνηλσληθφ αγαζφ πνπ λα πξνζθέξεηαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, 

ψζηε νη αγξφηεο ηεο πεξηνρήο λα έρνπλ ηελ επθαηξία εθπαηδεπηηθήο πξφζβαζεο ζηηο 

ΣΠΔ.  
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«ρη, παξαθνινπζνχζα ηε γπλαίθα κνπ θαη έκαζα» (α/α22). Ο ζπγθεθξηκέλνο 

αγξφηεο δειψλεη φηη ε εθπαίδεπζή ηνπ ήηαλ απνθιεηζηηθά άηππε, κέζσ ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο.  

«ρη (..) [Δξψηεζε: Ζ/Τ πσο έκαζεο;] (..) Έβιεπα ηνπο άιινπο πνπ θάλαλε φηη 

θάλαλε θαη εγψ κάζαηλα […] απν ην θηιηθφ πεξηβάιινλ μεθίλεζα, έβιεπα θαη κνπ 

άξεζε πάξα πνιχ» (α/α27). Ο αγξφηεο κε α/α27 δειψλεη φηη νη δεμηφηεηεο πνπ 

απέθηεζε είλαη πξντφλ άηππεο κάζεζεο κέζσ ηνπ θηιηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ 

ιεηηνχξγεζε σο θίλεηξν ε πξνζσπηθή ηνπ επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε. 

«ρη δελ έρσ θάλεη καζήκαηα (.)Σα παηδηά κνπ μέξνπλ ιίγν (..) ηα 

παξαθνινπζψ θαη πξνζπαζψ πνιχ γηα λα κπσ θαη εγψ, παηδεχνκαη πνιχ, θάπνηα 

θαηαθέξλσ θάπνηα φρη, πηζηεχσ ζην κέιινλ ζα γίλνκαη φιν θαη θαιχηεξνο (..) 

[Δξψηεζε: Ση δπζθνιίεο ζπλαληάο;] ην δηάβαζκα πάξα πνιχ (…) Δθεί πνπ ζέισ λα 

κπσ κπνξεί λα βξσ ηξφπν λα κπσ, αιιά δε κπνξψ λα δηαβάζσ θαη λα θαηαιάβσ ηη 

ιέεη, θαη λα ηα θάλσ κεηάθξαζε-κεηάθξαζε δελ ηαηξηάδεη, αιιηψο ηα ιέκε εκείο αιιηψο 

ηα ιέλε απηνί» (α/α29). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δειψλεη φηη νη δεμηφηεηέο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ αλαπηχρζεθαλ κέζσ άηππεο εθπαίδεπζεο απφ ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληάεη αθνξνχλ ζηε γιψζζα, 

δηφηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε δνπιεηά ηνπ είλαη 

ζηα αγγιηθά, θαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7 δε γλσξίδεη θακία μέλε γιψζζα.  

Οη επφκελεο δχν (2) απαληήζεηο δειψλνπλ φηη εθπαηδεχηεθαλ άηππα κε ηε 

κέζνδν «καζαίλσ δνθηκάδνληαο». εκεηψλεηαη φηη, νη αγξφηεο πνπ έδσζαλ απηήλ 

ηελ απάληεζε δε ζεκαίλεη φηη δελ είραλ ιάβεη ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο, φπνπ ηειηθά δεκηνχξγεζε θαη ηα θίλεηξα ψζηε λα εθπαηδεπηνχλ 

ζηε ρξήζε ΣΠΔ. Με άιια ιφγηα, απηή ε κάζεζε είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν πξντφλ 

θνηλσληθήο κάζεζεο:  

«Δγψ έκαζα κφλνο κνπ» (α/α13). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

αγξφηεο ζε άιιε απάληεζε δειψλεη νη ΣΠΔ δε ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ 

ζχγρξνλνπ αγξφηε, αιιά θαη ηηο δαηκνλνπνίεζε ραξαθηεξίδνληάο ηηο σο «θαθφ». 

Γηαπηζηψλεηαη φηη, απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε ν ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δελ 

εληνπίδεηαη θάπνην ζνβαξφ εθπαηδεπηηθφ ράζκα, ζε επίπεδν δεμηνηήησλ, ζε ζρέζε κε 

ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ, αιιά εληνπίδεηαη έλα ηζρπξφ αμηαθφ ράζκα, ή αιιηψο κηα 

ιαλζάλνπζα αλάπηπμε ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ ηερλνινγία, δεδνκέλν πνπ ζρεηίδεηαη 
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κε ηελ εθπαίδεπζε: «Απηά θαζφηη κπήθαλ ζηε δσή καο πάκε πξνο ην θαθφ, δελ πάκε 

πξνο ην θαιφ βξε παηδί κνπ […]Απφ ηε κία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ αιιά απφ ηελ άιιε 

ηφζα πνπ γίλνληαη πνπ αθνχο, εγψ είκαη ηεο άπνςεο φηη απηά έθάλαλ θαη θαθφ ζην 

θφζκν θαζψο κπήθαλ ζηε δσή καο απηά […] Σψξα γηαηί βιέπεηο ε λενιαία, έρνπκε 

αθνχζεη απφ ηελ ηειεφξαζε φηη κε ηνπο ππνινγηζηέο άιινο απηνθηφλεζε ξε παηδί κνπ, 

κέζα απφ απηά ηα facebook κέζα απφ (..) ηα ινηπά, μέξεηο (..) ήηαλε ζε απειπηζία ην 

παηδί θαη ν άιινο ηνπ έδσζε ιχζε κέζα απφ ηνλ ππνινγηζηή, ηνπ ιέεη πάξε θαη πηεο 

θπηνθάξκαθν ιέεη λα γιηηψζεηο, θαη ην παηδί ην έθαλε, δειαδή πάλσ ζηελ απειπηζία 

ηνπ ην έθαλε» (α/α13). Γεδνκέλσλ φηη, ε εθπαίδεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγξφηε ζε 

ΣΠΔ είρε άηππν ραξαθηήξα, θαη ζηελ άηππε κάζεζε ζπκβάιεη ην ζχλνιν ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ ΜΜΔ, ζπκπεξαίλεηαη φηη, ε 

κνλφπιεπξε παξνπζίαζε ζεκάησλ απφ ηα ΜΜΔ πνπ ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηηο 

ΣΠΔ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε αξλεηηθψλ ζηάζεσλ 

απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, θαη λα επεξεάζεη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ζε θάπνην βαζκφ, ηελ 

αγξνηηθή αλάπηπμε. 

«ρη, φηη έρσ κάζεη είλαη απν πξνζσπηθή ρξήζε, φζν πην πνιχ ηνλ ρεηξίδνκαη 

ηφζν πην πνιχ καζαίλσ [Δξψηεζε: πσο μεθίλεζεο λα αζρνιείζαη κε ηνπο 

ππνινγηζηέο;] Με ηνπο ππνινγηζηέο άξρηζα λα αζρνινχκαη γηαηί, εληάμεη, είδα φηη είρα 

πάεη ζε έλα ίληεξλεη θαθέ, φηη θάπνηα πξάγκαηα πνπ ήζεια είηε απηνθίλεην πνπ ήζεια 

λα αγνξάζσ είηε νηηδήπνηε, κηα δπν ηξεηο θνξέο θαη απνθάζηζα λα αγνξάζσ 

ππνινγηζηή θαη έηζη ηνλ έρσ θαη έκαζα, θαη ηνλ ρξεζηκνπνηψ γηα θάηη πνπ κε 

απαζρνιεί (..) θαη ε γπλαίθα κνπ έρεη κεγάιν ζπγγελνιφη Γεξκαλία θαη Ακεξηθή (.) 

μέξσ εγψ, ζπλνκηινχκε κέζσ ίληεξλεη, κέζσ facebook θαη απηά (..) Έηζη άξρηζα λα 

αζρνινχκαη θαη ηψξα θιείλσ ρξφλν πνπ αζρνινχκαη» (α/α14). Ζ αλάγθε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αγξφηε γηα πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία, απνηέιεζε ην θίλεηξν γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπ δεμηνηήησλ. Δθπαηδεχηεθε άηππα, κε ηε κέζνδν 

«καζαίλσ δνθηκάδνληαο». 

 

5.3.3. Γεμηόηεηεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα ζε ΣΠΔ (Ζ/Τ θαη δηαδίθηπν) 

ηφρνο ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη αγξφηεο ηεο έξεπλαο ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ 
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δηαδηθηχνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κειεηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο κε ηε κέζνδν ηεο 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ ζηνηρεία γηα ηνλ θάζε έλα αγξφηε, ηα 

νπνία ζηνηρεία λα απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα F2 θαη F3 ηνπ Δurostat model for a 

community survey on ICT usage in households and by individuals (Δurostat Μodel 

Questionnaire (V2.1), 2006). Σν Δurostat model for a community survey on ICT 

usage in households and by individuals είλαη εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε 

απφ ηελ Eurostat θαη ζηφρν έρεη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε 

λνηθνθπξηά θαη ζε ηδηψηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα εξσηήκαηα F2 θαη F3 πνπ 

αμηνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, αλαθέξνπλ αληίζηνηρα: Πνηεο απφ ηηο 

αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, έρεηε ήδε πξαγκαηνπνηήζεη; 

(πξσηφηππν: Which of the following computer related activities have you already 

carried out?), θαη: Πνηεο απφ ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο, ζπλαθείο κε ηε ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ, έρεηε ήδε πξαγκαηνπνηήζεη; (πξσηφηππν: Which of the following 

Internet related activities have you already carried out?). Αθνινπζεί ε κεηάθξαζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα εξσηήκαηα F2 θαη F3 ηνπ Δurostat 

model for a community survey on ICT usage in households and by individuals 

(Δurostat Μodel Questionnaire (V2.1), 2006) (Πίλαθαο 22):  
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Πίλαθαο 22. Μεηάθξαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ζηηο κεηαβιεηέο 

 

Δurostat Μodel Questionnaire (V2.1) 

Μεηαβιεηή F2: Which of the following 

computer related activities have you already 

carried out? (Πνηεο απφ ηηο αθφινπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπλαθείο κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, 

έρεηε ήδε πξαγκαηνπνηήζεη;) 

Μεηαβιεηή F3: Which of the following 

Internet related activities have you already 

carried out? (Πνηεο απφ ηηο αθφινπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπλαθείο κε ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, έρεηε ήδε πξαγκαηνπνηήζεη;) 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

Πξσηόηππν θείκελν 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

Μεηάθξαζε 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

Πξσηόηππν θείκελν 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

Μεηάθξαζε 

Copying or moving a 

file or folder 

Αληηγξαθή ή 

κεηαθίλεζε ελφο 

αξρείνπ ή ελφο 

θαθέινπ αξρείσλ 

Using a search 

engine to find 

information 

Υξήζε κηα κεραλήο 

αλαδήηεζεο γηα 

αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

Using copy and paste 

tools to duplicate or 

move information 

within a document 

Υξήζε ησλ 

εξγαιείσλ αληηγξαθή 

θαη επηθφιιεζε γηα 

επαλάιεςε ή 

κεηαθίλεζε 

πιεξνθνξηψλ κέζα 

ζε έλα θείκελν 

Sending e-mails with 

attached files 

(documents, pictures, 

etc.) 

Απνζηνιή e-mails κε 

επηζπλαπηφκελα 

αξρεία (έγγξαθα, 

θσηνγξαθίεο, θιπ) 

Using basic 

arithmetic formulas 

in a spreadsheet 

Υξήζε απιψλ 

αξηζκεηηθψλ ηχπσλ 

ζε έλα ινγηζηηθφ 

θχιιν εξγαζίαο 

Posting messages to 

chatrooms, 

newsgroups or an 

online discussion 

forum 

Απνζηνιή κελπκάησλ 

ζε chatrooms, 

newsgroups ή ζε έλα 

forum ζπδεηήζεσλ 

Compressing files 
πκπίεζε αξρείσλ 

(zip) 

Using the Internet to 

make telephone calls 

Υξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ/internet 

γηα Σειεθσλήκαηα 

Connecting and 

installing new 

devices, e.g. a printer 

or a modem 

χλδεζε θαη 

εγθαηάζηαζε λέσλ 

πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζθεπψλ, πρ έλαλ 

εθηππσηή ή έλα 

modem 

Using peer-to-peer 

file sharing for 

exchanging movies, 

music, etc 

Υξήζε "peer-to-peer 

file sharing" γηα 

αληαιιαγή ηαηληψλ, 

κνπζηθήο θ.ιπ. 

Writing a computer 

program using a 

specialised 

programming 

language 

Αλάπηπμε 

ινγηζκηθνχ κε ηε 

ρξήζε θάπνηαο 

εηδηθήο 

πξνγξακκαηηζηηθήο 

γιψζζαο 

Creating a web page 
Γεκηνπξγία κηαο 

ηζηνζειίδαο 

 

Πεγή: Μεηάθξαζε απφ Δurostat model for a community survey on ICT usage in households and by 

individuals 

 

ηε ζπλέρεηα, αζξνίζηεθε ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αγξνηψλ πνπ 

απαληνχζαλ ζηα εξσηήκαηα F2 θαη F3 ηνπ Δurostat Μodel Questionnaire (V2.1). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη, παξαδείγκαηνο ράξηλ έλα ππνθείκελν πνπ απαληά ζεηηθά, κέζσ 

ηεο ζπλέληεπμήο ηνπ, ζε πέληε (5) δξαζηεξηφηεηεο ΣΠΔ, αζξνίδεη πέληε (5) κνλάδεο. 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ αζξνίδεη δψδεθα (12) κνλάδεο, θαη ν ειάρηζηνο 
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κεδέλ (0) κνλάδεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πςειή, θαη κεδεληθή αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

θαη ηθαλνηήησλ. Αθνινπζεί ν Πίλαθαο 23 κε ην άζξνηζκα ησλ δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ 

αλά ζπκκεηέρσλ ζηελ έξεπλα.  
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Πίλαθαο 23. Γξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη δηαδηθηύνπ, πνπ έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζεσξνύληαη θεθηεκέλεο δεμηόηεηεο -ηθαλόηεηεο 

α/α 

ζπκκεηέρσλ 

Γξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη δηαδηθηύνπ, πνπ έρνπλ 

ήδε πξαγκαηνπνηεζεί  
Άζξνηζκα 

δξαζηεξηνηήησλ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1                         1 0 

2                         1 0 

3 1 1   1 1   1 1 1 1       8 

4 1 1 1 1     1 1 1 1       8 

5                         1 0 

6                         1 0 

7                         1 0 

8             1   1 1       3 

9 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1     10 

10 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1     10 

11                         1 0 

12 1 1 1 1     1   1         6 

13 1           1   1         3 

14 1           1     1       3 

15             1             1 

16                         1 0 

17                         1 0 

18                         1 0 

19 1 1 1 1     1   1         6 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   12 

21             1   1         2 

22             1     1       2 

23                         1 0 

24                         1 0 

25 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1     10 

26             1   1         2 

27             1   1         2 

28                         1 0 

29             1             1 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

Κσδηθνπνίεζε Πίλαθα 23 

Γξαζηεξηφηεηεο-δεμηφηεηεο: 1=Αληηγξαθή ή κεηαθίλεζε ελφο αξρείνπ ή ελφο θαθέινπ αξρείσλ, 

2=Υξήζε ησλ εξγαιείσλ αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε γηα επαλάιεςε ή κεηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ κέζα 

ζε έλα θείκελν, 3=Υξήζε απιψλ αξηζκεηηθψλ ηχπσλ ζε έλα ινγηζηηθφ θχιιν εξγαζίαο, 4=πκπίεζε 

αξρείσλ (zip), 5=χλδεζε θαη εγθαηάζηαζε λέσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ, πρ έλαλ εθηππσηή ή έλα 

modem, 6=Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ κε ηε ρξήζε θάπνηαο εηδηθήο πξνγξακκαηηζηηθήο γιψζζαο, 

6=Υξήζε κηα κεραλήο αλαδήηεζεο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, 8=Απνζηνιή e-mails κε 

επηζπλαπηφκελα αξρεία (έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, θιπ), 9=Απνζηνιή κελπκάησλ ζε chatrooms, 

newsgroups ή ζε έλα forum ζπδεηήζεσλ, 10=Υξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ/internet γηα Σειεθσλήκαηα, 

11=Υξήζε "peer-to-peer file sharing" γηα αληαιιαγή ηαηληψλ, κνπζηθήο θ.ιπ., 12=Γεκηνπξγία κηαο 

ηζηνζειίδαο, 13=Κακία δξαζηεξηφηεηα. 
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πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 23, δψδεθα (12) απφ ηνπο 29 αγξφηεο ηεο έξεπλαο, 

έρνπλ κεδεληθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ. Οκαδνπνηψληαο ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη ππφινηπνη δεθαεπηά (17) αγξφηεο θαίλεηαη φηη, ελλέα (9) 

άηνκα έρνπλ απφ κηα (1) έσο θαη ηέζζεξηο (4) δξαζηεξηφηεηεο ΣΠΔ (α/α, 8, 13, 14, 

15, 21, 22, 26, 27, θαη 29), ηέζζεξα (4) άηνκα έρνπλ απφ πέληε (5) έσο θαη νθηψ (8) 

δξαζηεξηφηεηεο (α/α 3,4,12, θαη 19), θαη άιια ηέζζεξα (4) άηνκα έρνπλ απφ ελλέα 

(9) έσο θαη δψδεθα (12) δξαζηεξηφηεηεο (α/α 9,10,20, θαη 25). Οη νκάδεο απηέο 

ραξαθηεξίδνληαη σο, ρακειήο, κέηξηαο, θαη πςειήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ΣΠΔ. 

 

5.3.4. Δπηζπκία εθπαίδεπζεο ζε ΣΠΔ 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα πνπ έρνπλ ηελ επηζπκία λα εθπαηδεπηνχλ ζε ΣΠΔ. πιιέρζεθαλ νη 

απαληήζεηο απφ ηνπο δψδεθα (12) αγξφηεο νη νπνίνη δειψλνπλ κεδεληθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε ΣΠΔ, ζηνηρείν πνπ απνηππψζεθε πνζνηηθά θαη ζηνλ Πίλαθα 23. 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα θαίλεηαη φηη πέληε (5) αγξφηεο ζα ήζειαλ λα 

εθπαηδεπηνχλ ζηε ρξήζε ΣΠΔ, ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο επηά (7) απφ ην 

ζχλνιν ησλ δψδεθα (12) πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα ππνελφηεηα (Πίλαθαο 24). 

 

Πίλαθαο 24. Δπηζπκία εθπαίδεπζεο ζε ΣΠΔ 

Πξόζεζε πρλόηεηα 

ρεηηθή ζπρλόηεηα  

(%) 

Ναη, ζέισ λα 

εθπαηδεπηψ 
5 41,7 

ρη, δε ζέισ λα 

εθπαηδεπηψ 
7 58,3 

ύλνιν 12 100 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

Αθνινπζνχλ νη απηνιεμεί απαληήζεηο: 

«Θέισ λα κάζσ λα ρξεζηκνπνηψ (.) πην πνιχ γηαηί είλαη γχξσ ζηα 180-200 

θνκκάηηα ζηα νπνία ςάρλνπκε θχιιν-θχιιν λα βξνχκε αξηζκφ ηεκαρίσλ, ζηξεκκαηηθή 

έθηαζε ηα πάληα (.) Να κε ράλνκαη (..)» (α/α1). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο επηζπκεί 

λα εθπαηδεπηεί ζε πξνγξάκκαηα ινγηζηηθψλ θχιισλ έξγνπ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαη 

γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ. 
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«Ναη, αιιά δελ έρνπκε ίληεξλεη ζην ρσξηφ» (α/α2). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο 

δε δηεπθξηλίδεη ην αληηθείκελν πνπ ζα επηζπκνχζε λα εθπαηδεπηεί, αιιά αλαθέξεη σο 

πξφβιεκα ηελ έιιεηςε δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ. 

«Ναη, ζέισ θάπνηα ζηηγκή (.) Θέισ εδψ λα θέξσ ππνινγηζηή, ζην ζηάβιν λα 

ηνλ έρσ, κφλν γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο λα ηνλ έρσ» (α/α5). Ο ζπγθεθξηκέλνο 

αγξφηεο επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ, ψζηε λα εληάμεη πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ζηε δηαρείξηζε ηεο θηελνηξνθηθήο ηνπ επηρείξεζεο. 

 «ρη, δε ζα ήζεια» (α/α6). Ο αγξφηεο κε α/α6 δελ επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζε 

ΣΠΔ. 

«Θα ήζεια λα κάζσ λα ηνλ ρξεζηκνπνηψ, πάλσ ζηε δνπιεηά πηζηεχσ ζα 

ρξεηαδφηαλ (.) Να ηα θαηαγξάθσ φια κέζα, πνηα γελλάεη, φια (.) Γηαηί κε ηα ραξηηά κε 

ηα κεηξψα έρνπκε πξφβιεκα (..) Έρνπκε δειαδή ειιείςεηο, άιια μερλάκε, άιια δε 

γξάθνπκε, πηζηεχσ ζηνλ ππνινγηζηή ζα ήηαλε θαιχηεξα» (α/α7). Ο ζπγθεθξηκέλνο 

αγξφηεο επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ, ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο θηελνηξνθηθήο 

ηνπ κνλάδαο. 

«Θα ήζεια λα κάζσ λα ηνλ ρξεζηκνπνηψ θαη ζα πξνζπαζήζσ λα ην θάλσ» 

(α/α11). Ο αγξφηεο κε α/α11 έρεη επηζπκία θαη πξφζεζε λα εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ. 

«Δγψ γηα ηε δνπιεηά κνπ φρη, δε ζα ήζεια λα κάζσ λα ηνλ ρξεζηκνπνηψ (..) Να 

ζνπ πσ, φρη φηη δελ έρσ ρξφλν, έρσ ιίγν ρξφλν λα κείλσ λα κάζσ αιιά εληάμεη, δελ ην 

έβαια πνιχ έηζη κεο ην κπαιφ κνπ λα θάλσ, γηαηί ηα μέξνπλ νη γπλαίθα κνπ θαη ηα 

παηδηά κνπ, θαη ηνπο ην δεηάσ θαη κνπ ην δίλνπλε (.) Δ, δε κε ππνρξεψλεη λα ην θάλσ 

(.) είλαη ε γπλαίθα κνπ πνπ μέξεη, είλαη ν γηνο κνπ μέξεη, φηη ζέισ "βξεο Άγγειε απηφ", 

θάζεηαη ην βξίζθεη, κε θσλάδεη, καδί (.) γηα απηφ θαη δε ζθνηίδνκαη πνιχ, θάπσο έηζη» 

(α/α16). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δελ επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα ΣΠΔ δηφηη 

νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ζε πιεξνθνξηαθφ επίπεδν, θαιχπηνληαη απφ ηηο 

δεμηφηεηεο ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο ηνπ ζε ΣΠΔ. 

«ρη, γηαηί είκαη πνιχ ζηελάρσξνο ηχπνο βξε παηδί κνπ, ζηελάρσξνο ηχπνο 

[Δξψηεζε: Γειαδή;] (.) Γελ έρσ ππνκνλή (.) δελ έρσ ππνκνλή λα θαζίζσ ζην 

κεράλεκα ή ζηνλ ππνινγηζηή λα αζρνιεζψ, δελ έρσ ππνκνλή (.) γηα απηφ δελ θάζνκαη 

θηφιαο, δελ έρσ ππνκνλή» (α/α17). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δελ επηζπκεί λα 

εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ. 
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«Δίδα, εγψ, ζην σδείν ηεο δσήο κνπ, φηη πνιιά πξάγκαηα έρεηο ην θνπξάγην γηα 

λα κάζεηο θαη έρεηο πεξηζψξηα, αξθεί λα κελ ζηακαηάο [Δξψηεζε: ζα ζέιαηε λα 

κάζεηε, πξνζσπηθά εζείο, λα ρξεζηκνπνηείηε Ζ/Τ;) (..) Σν έρσ ζην πξφγξακκα, αιιά 

δελ έρσ ην ρξφλν (.) θπξηνιεθηηθά δελ έρσ ην ρξφλν (.) ζπλερψο ην αλαβάιισ, ην έρσ 

απφ πέξπζη, εηιηθξηλά δειαδή, πνπ βγήθα ζε κηα έθζεζε ζηε Γεξκαλία πνπ γίλεηαη ζην 

Βεξνιίλν θαη είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο παλεπξσπατθά εθζέζεηο ησλ θξνπηνιαραληθψλ 

θαη γεληθά φισλ ησλ ηξνθίκσλ (.) Δθεί, ηζαληίζηεθα λα πσ, κε ηνλ εαπηφ κνπ πνπ δελ 

ήμεξα, αιιά ζπλερψο βάδσ θάπνηα εκεξνκελία θαη θάπνπ ην αλαβάισ (..) Γηα 

παξάδεηγκα ν θνπληάδνο κνπ, πνπ είλαη πνιχ θίινο θαη θνληά ζε εκέλα, είλαη 

θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο απφ ηνπο πξψηνπο επηηπρφληεο ζην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο θαη έρεη φιε ηελ θαιή ζέιεζε λα κε βνεζήζεη, αιιά δελ έρσ ην ρξφλν 

(..) Δίλαη ζέκα ρξφλνπ, ζα αζρνιεζεί θαη ε ζχδπγνο πνπ είλαη θαη απηή θαζαξά 

αγξφηηζζα, θαη έξρνκαη ζην ζεκείν πνπ ζνπ είπα φηη, φιε ε νηθνγέλεηα πξέπεη λα 

αζρνιεζεί, δειαδή απηφ ην θνκκάηη ζα ην αλαιάβεη ε ζχδπγνο πνπ μέξεη θαη μέλεο 

γιψζζεο θαιά, έρεη θαη ηα πηπρία, έρεη θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ εκέλα, θαη μέξεη 

θάηη ιίγα απφ ππνινγηζηέο» (α/α18). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο επηζθέθηεθε κηα 

παλεπξσπατθή έθζεζε πξσηνγελνχο παξαγσγήο, φπνπ δηαπίζησζε φηη νη ΣΠΔ είλαη 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ζχγρξνλεο αγξνηηθήο επηρείξεζεο, θαη αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ζχκσζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ πνπ δε γλσξίδεη ηε ρξήζε ηνπο. 

Δληνχηνηο, αλαθέξεη φηη απηφ είλαη έλα ηκήκα ηεο επηρείξεζεο φπνπ δχλαηαη λα 

απαζρνιεζεί ε ζχδπγφο ηνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζε 

ηνπ ίδηνπ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Έηζη, ν ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο θαηαηάζζεηαη ζηελ 

θαηεγνξία εθείλσλ ησλ αγξνηψλ πνπ δελ επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζε ΣΠΔ. 

«ρη» (α/α23). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δελ επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζε 

ζέκαηα ΣΠΔ. 

«Σψξα ιίγν δχζθνιν δελ είλαη λα ην κάζσ; Έρεη ζεκαζία πνπ δελ έβγαια 

γπκλάζην, γηαηί δελ μέξσ γξάκκαηα, δελ μέξσ μέλε γιψζζα» (α/α24). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δελ επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ΣΠΔ. Θεσξεί φηη δε 

ζα ηα θαηαθέξεη ζε κηα ηέηνηα εθπαίδεπζε, δηφηη δελ έρεη πςειφ εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν (ε έθθξαζε «δελ μέξσ γξάκκαηα» παξαπέκπεη ζε ιεηηνπξγηθφ 

αλαιθαβεηηζκφ) θαη δε γλσξίδεη μέλεο γιψζζεο. 
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«ρη, δελ ηα πάσ θαιά κε ηνλ ππνινγηζηή (.) Γε μέξσ, είκαη απφ ηνπο ιίγνπο (.) 

Γε κνπ αξέζεη ε ηερλνινγία,» (α/α28). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δελ επηζπκεί λα 

εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ, δηφηη, φπσο δειψλεη, δελ ηνπ αξέζεη ε ηερλνινγία. Απηή ε 

αληίδξαζε ζηηο ΣΠΔ πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ van Dijk (2006) σο ςπρηθή απφζηαζε 

απφ ηηο ΣΠΔ, δηφηη πεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο εζειεκέλεο απφζηαζεο απφ ηελ 

ηερλνινγία ιφγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο θαη αίζζεκα απψζεζεο.  

 

5.3.5. Σν θνηλσληθό πεξηβάιινλ σο πεξηβάιινλ καζεηείαο ζε ΣΠΔ 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Bandura 

(1974), ν άλζξσπνο καζαίλεη παξαηεξψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ αλζξψπσλ 

θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη απηή ε ζπκπεξηθνξά ζηε δσή ηνπο (Γεσξγνγηάλλεο, 

2004:57). Ζ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο 

απνηειεί πξντφλ θξηηηθήο ζθέςεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα επηιερζεί εθείλε ε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα 

είλαη ε πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα θαη ζσζηή γηα ηνλ παξαηεξεηή. «Έλα άηνκν ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα ην βνεζήζεη κε γλψκνλα απηφ πνπ πξνζδνθά 

λα γίλεη, θη φρη απιψο γηαηί έρεη κάζεη θάηη. Σν πψο ζα επηδξάζεη ην πεξηβάιινλ ζην 

άηνκν εμαξηάηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ» 

(Ναζηάθνπ et al., 2003:169). Ζ θνηλσληθή κάζεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ην πξφηππν παξνπζηάδεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ 

παξαηεξεηή, δηαζέηεη θνηλσληθφ γφεηξν, θαηέρεη εηδηθέο γλψζεηο, θαη φηαλ πνιιά 

πξφηππα παξνπζηάδνπλ ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά θάησ απφ πνηθίιεο 

ζπλζήθεο (Γεσξγνγηάλλεο, 2004:62).  

ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα αληρλεχεηαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ησλ αγξνηψλ θαη ην αλ απηή ε ρξήζε κπνξεί λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα 

εθπαίδεπζε ζηηο ΣΠΔ. πσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε 

θνηλσληθή κάζεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πνιιά πξφηππα 

παξνπζηάδνπλ ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά θάησ απφ πνηθίιεο ζπλζήθεο, 

ζηνηρείν πνπ ζπλαληάηαη ζηνπο ρξήζηεο ΣΠΔ κηαο θαη πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα 

θνηλσληθά θάζκαηα θαη φρη απφ κεκνλσκέλα. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ δηαδξακαηίδεη ην ζηνηρείν ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 

εξεζηζκάησλ γηα πηνζέηεζε πνπ δεκηνπξγεί ην πξφηππν ζηνλ παξαηεξεηή, φπσο 



 

 140 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε θαηνρή εηδηθψλ γλψζεσλ απφ ην πξφηππν, ζηνηρείν πνπ ζηε 

δηάδνζε ησλ ΣΠΔ δελ έγθεηηαη ζε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, αιιά ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ πξνο φθεινο ηνπ ρξήζηε.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ εξσηήζεθαλ νη αγξφηεο ηεο έξεπλαο γηα ην εάλ ππάξρεη 

θάπνην άηνκν ζην νηθνγελεηαθφ ή θηιηθφ πεξηβάιινλ ηνπο πνπ λα ρξεζηκνπνηεί Ζ/Τ, 

θαη αλ έρεη ηχρεη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ρξήζε ηνπ απφ απηφ ην άηνκν (γηα 

εθπαηδεπηηθνχο θπξίσο ζθνπνχο). Αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη 

ζχληνκνο ζρνιηαζκφο απηψλ κε ηε βνήζεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ππνελνηήησλ 

5.3.3 θαη 5.4.4.: 

 «Ο γηνο κνπ, αλ θαη είλαη πνιχ κηθξφο, θάηη γλσξίδεη [Δξψηεζε: Σνλ 

παξαθνινπζείο φηαλ ηνλ ρξεζηκνπνηεί;] Σνλ παξαθνινπζψ ηελ ψξα πνπ θάζεηαη ζηνλ 

ππνινγηζηή θαη παίδεη παηγλίδηα» (α/α1). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ζηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ. Νσξίηεξα είδακε φηη έρεη 

κεδεληθή πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα ζε ΣΠΔ, θαη δήισζε φηη επηζπκεί λα 

εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ. Δίλαη θάηνηθνο πεξηνρήο ε νπνία δελ έρεη εληαρζεί ζηελ 

επξπδσληθφηεηα, θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη πεξηνξηζκέλε ε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ θνηλσλία 

ηεο πεξηνρήο ηνπ.  

«Γλσξίδσ πνιινχο (.) ρη εδψ φκσο (.) Παξάδεηγκα ην Γαιιηθφ έρεη 10 

ρξφληα ίληεξλεη (.) Δθεί φινη μέξνπλε ππνινγηζηέο [Δξψηεζε: Σνπο έρεηο 

παξαθνινπζήζεη πνηέ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλε;] Έρεη ηχρεη κεξηθέο 

θνξέο» (α/α2). Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγξφηε απνηειείηαη απν 

ρξήζηεο ησλ ΣΠΔ, επίζεο είδακε λσξίηεξα φηη δελ έρεη πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα 

ζε ΣΠΔ, ελψ έθθξαζε ηελ επηζπκία ηνπ λα εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ. Δίλαη θάηνηθνο 

πεξηνρήο ε νπνία δελ έρεη εληαρζεί ζηελ επξπδσληθφηεηα, θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη 

πεξηνξηζκέλε ε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ θνηλσλία ηεο πεξηνρήο ηνπ. 

«Ζ γπλαίθα κνπ θαη απηή μέξεη, αζρνιείηαη θαη απηή κε ηνλ ππνινγηζηή (.) ηα 

αλίςηα κνπ θαη ν γχξσ θχθινο, φια ηα παηδηά ηψξα αζρνινχληαη κε ππνινγηζηέο πνιχ 

δπλαηά (.) Σα παηδηά κνπ αζρνινχληαη, επίζεο […] δελ ηνπο παξαθνινπζψ» (α/α3). Σν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγξφηε, είλαη ζε επαθή κε ηηο ΣΠΔ. 

εκεηψλεηαη φηη, ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζή ηνπ δελ έρεη εληαρζεί ζηελ 

επξπδσληθφηεηα. Νσξίηεξα είδακε φηη έρεη κέηξηα ζην ζχλνιν πξνεγνχκελε 
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δξαζηεξηφηεηα ζηηο ΣΠΔ. Ο θνηλσληθφο πεξίγπξνο ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη, είλαη 

θάηνηθνη ηεο πφιεο ηνπ Κηιθίο φπνπ είλαη ν ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο θαη ηνπ ίδηνπ. 

«Δληάμεη (...) ειάρηζηνη (..) ηα βαζηθά (.) Ή ηψξα μέξεηο ην πιένλ, απηφ ην 

facebook (..) κε ην facebook φινη (γέιηα) Άιια κφλν ζαλ ην facebook, ζαλ θηιία, φρη 

επαγγεικαηηθά […] είλαη κφλν ε ζπλνκηιία κεηαμχ δχν αλζξψπσλ εμ‟ απνζηάζεσο» 

(α/α4).  ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγξφηε δελ ηέζεθε ην δεχηεξν ζθέινο ηεο εξψηεζεο, 

δειαδή εάλ παξαθνινπζεί ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, δηφηη 

δειψλεη φηη είλαη ιίγα ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ πνπ έρνπλ επαθή κε ΣΠΔ, 

θαη εθείλα ζε πνιχ ρακειφ βαζκφ, θαη δεδνκέλνπ φηη ν ίδηνο είλαη πηζηνπνηεκέλνο 

γλψζηεο ΣΠΔ (θάηνρνο ECDL) θξίζεθε άζηνρν ην δεχηεξν ππνεξψηεκα. Ζ 

δεκνηηθή ελφηεηα ζηελ νπνία θαηνηθεί ν ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δελ έρεη εληαρζεί 

ζην δίθηπν επξπδσληθφηεηαο (Βάζε). Έρεη κέηξην άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΔ. 

«Σα αλίςηα κνπ γλσξίδνπλε, ν αδειθφο κνπ ιίγν γλσξίδεη, ε λχθε κνπ 

γλσξίδεη, εγψ δε γλσξίδσ (.) Γε γλσξίδσ, δειαδή, μέξσ λα δηαβάζσ κηα ηζηνζειίδα, 

αιιά δε κπνξψ λα θάλσ δηαρείξηζε-ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε [Δξψηεζε: ηαλ 

ρξεζηκνπνηνχλε ηνλ Ζ/Τ θαη είζαη παξψλ ζηε ρξήζε, ηνπο παξαθνινπζείο;] Ναη, 

πνιιέο θνξέο, βιέπνπκε θαη καδί» (α/α5). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ. Έρεη κεδεληθφ άζξνηζκα 

δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΔ, θαη έρεη δειψζεη φηη επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ.  

«Ζ αδειθή κνπ [Δξψηεζε: Σελ παξαθνινπζείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

ηνπ;] [...]έρσ παξαθνινπζήζεη λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί, κηα-δπν θνξέο [...] απηφ πνπ 

ζθέθηεθα (φηαλ ηελ είδα λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί) ήηαλ πνπ δε δηάβαδα (.) Γειαδή ζα 

κπνξνχζα θαη εγψ λα θάηζσ λα κάζσ θάηη, θάπνπ λα «ζθαιψζσ». Γε καο κέλεη 

ρξφλνο ηψξα, δελ έρνπκε ρξφλν» (α/α6). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ζηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ. Έρεη κεδεληθφ άζξνηζκα 

δεμηνηήησλ ΣΠΔ, θαη δήισζε φηη δελ επηζπκεί θάπνηα ζρεηηθή εθπαίδεπζε. 

«Ναη ε γπλαίθα κνπ, [Δξψηεζε: Σελ παξαθνινπζείο φηαλ ηνλ ρξεζηκνπνηεί;] 

Σελ παξαθνινπζψ, πξνζπαζψ λα κάζσ» (α/α7). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ζηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ άηνκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ΣΠΔ. Έρεη κεδεληθφ άζξνηζκα 

δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΔ, ελψ δήισζε φηη επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ. 

«Σα παηδηά κνπ, κε έρνπλε δείμεη θηφιαο, απφ εθεί έκαζα» (α/α8). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
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ΣΠΔ, φπνπ θαη εθπαηδεχηεθε κέζσ εθείλνπ ηνπ πεξίγπξνπ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, θαη 

έρεη ρακειφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ. 

«Ναη, λαη φινη (.) είκαζηε fan (γέιηα) [Δξψηεζε: Έρεη ηχρεη λα παξαθνινπζείο 

ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγελείαο φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ;] ρη, δε ρξεηάδεηαη ζε 

θάηη» (α/α9). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ, ελψ έρεη πςειφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ. 

«Γλσξίδνπλ θαη ε γπλαίθα κνπ θαη ην παηδί κνπ Ζ/Τ, μέξνπκε φινη» (α/α10). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ΣΠΔ. Έρεη πςειφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ. 

«Ναη, είλαη ν μάδειθνο κνπ πνπ ζνπ είπα [Δξψηεζε: Σνλ έρεηο 

παξαθνινπζήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ;] Ναη ηνλ έρσ (..) μέξσ, θάπνηα 

ζρεηηθά μέξσ βξε παηδί κνπ, αιιά δε βαζίδνκαη, δε μέξσ (..) βαζηθά ίζα-ίζα πνπ μέξσ 

λα ηνλ αλνίγσ» (α/α11). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ 

άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ, ν ίδηνο έρεη κεδεληθφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ, 

θαη έρεη δειψζεη ηελ επηζπκία ηνπ λα εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ. 

«Ζ αδειθή κνπ [..] γλψξηδα απν πην παιηά ππνινγηζηέο, φηαλ πήγαηλα ζηα ΗΔΚ 

γλψξηζα ηνλ ππνινγηζηή, νπφηε ήμεξα πξηλ απν εθείλε» (α/α12). Ο ζπγθεθξηκέλνο 

αγξφηεο έρεη ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ, έρεη 

κέηξην άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ, θαη δελ εθπαηδεχηεθε απφ ην θνηλσληθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ ζε ΣΠΔ. 

«Πνιχ ιίγν, κηα θνξά (.) αιιά εγψ έκαζα κφλνο κνπ […] Αλ ρξεηαζηεί θάηη 

πνπ δελ μέξσ πψο λα ην θάλσ παξαθνινπζψ θαη καζαίλσ κεηά απφ άιινπο» (α/α13). 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ρακειφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ, ελψ ζηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν ππάξρνπλ άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ. 

«Ζ γπλαίθα κνπ, πην θαιά απν εκέλα (..) ην λα θαηεβάζεη θσηνγξαθίεο, ην λα 

θαηεβάζεη βίληεν, ηψξα εγψ απηά δελ ηα μέξσ, απηή είλαη πην ςαγκέλε (…) πνιιέο 

θνξέο θαζφκαζηε θαη καδί θαη κνπ δείρλεη πξάγκαηα, κε καζαίλεη [...] Δγψ έκαζα 

κφλνο κνπ, αιιά ηψξα καδί κε ηε γπλαίθα κνπ» (α/α14). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο 

εθπαηδεχηεθε ζηε ρξήζε ΣΠΔ κε ηε κέζνδν «καζαίλσ δνθηκάδνληαο» θαη έρεη 

ρακειφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ. ήκεξα ζπλερίδεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, κέζσ ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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«Σα παηδηά κνπ θαη ε γπλαίθα κνπ θαη ηνπο παξαθνινπζψ θαη καζαίλσ θάζε 

κέξα» (α/α15). Ο αγξφηεο κε α/α15 έρεη ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ, κέζσ εθείλσλ εθπαηδεχηεθε, ζπλερίδεη κέζσ εθείλσλ λα 

εθπαηδεχεηαη ζηε ρξήζε ΣΠΔ. Έρεη ρακειφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ. 

«Ναη ν γηνο κνπ θαη ε θφξε κνπ, θαη ιίγν ε γπλαίθα κνπ [Δξψηεζε: Σνλ 

παξαθνινπζείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ;] φρη δελ ηνπο 

παξαθνινπζψ»(α/α16). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ζην θνηλσληθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ, ελψ δελ παξαθνινπζεί ηα άηνκα απηά 

θαηά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Έρεη κεδεληθφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ, θαη δειψλεη 

φηη δελ επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ. 

«Ναη βέβαηα, αληςηφο φκσο είλαη, ηνπ θνπληάδνπ κνπ ην αγνξάθη απηφ πνπ 

ζπνχδαζε, θαη ην θνξηηζάθη (.) Γλσξίδνπλ θαη ηα δχν (.) Ο έλαο είλαη θνηηεηήο ζηε 

Κνδάλε θαη ην θνξίηζη είλαη ζηελ Ά Λπθείνπ [Δξψηεζε: Σνπο έρεηε παξαθνινπζήζεη 

πνηέ ηελ ψξα πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλε;] Έρσ παξαθνινπζήζεη αιιά (..) είκαη ιίγν 

ρνληξνθέθαινο, δελ ην κπνξψ, δελ ην πάσ (γέιηα) (..) ρη ρνληξνθέθαινο, δελ 

θάζνκαη λα δσ, δελ θάζνκαη» (α/α17). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ζην θνηλσληθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ. Έρεη κεδεληθφ άζξνηζκα 

δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ, θαη δειψλεη φηη δελ επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ. 

«Ζ ζχδπγνο [Δξψηεζε: Σελ έρεηε παξαθνινπζήζεη θαηά ηελ ψξα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί Ζ/Τ;] ρη δελ έρσ παξαθνινπζήζεη, δελ έρσ ην θνπξάγην γηαηί έρσ πάξα 

πνιιά ζην θεθάιη κνπ, έρσ κπεη ζηηο θαηλνχξηεο παξαγσγέο πνπ είλαη θάηη ην 

θαηλνχξην, θαη φια ηα ζεκηλάξηα θαη φηη παξαθνινπζψ θαη φηη καζαίλσ, είλαη θαζαξά 

πάλσ ζην πξντφλ, θαη πσο απηφ ην πξντφλ ζα ην πάσ ζην ξάθη (..) ήδε ην έρσ 

θαηαθέξεη δειαδή λα είκαη ζηα ξάθηα ησλ κεγάισλ ζνχπεξ κάξθεη, θαη επξσπατθά θαη 

ειιεληθά θαη γηα ην θεξάζη θαη γηα ην ξφδη πνπ θαιιηεξγψ, ζε πξψηε θάζε» (α/α18). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ΣΠΔ, ελψ έρεη κεδεληθφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ. Δλψ ζηελ αξρή ηεο 

απάληεζήο ηνπ δειψλεη φηη επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ ζηε ζπλέρεηα αλαηξεί, 

ιέγνληαο φηη είλαη έλα θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο πνπ αλαιακβάλεη ε ζχδπγφο ηνπ. δε 

ζέιεη λα εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ΣΠΔ, δηφηη πηζηεχεη ζηελ εμεηδίθεπζε, ζεσξεί 

δειαδή φηη ζε κηα νηθνγελεηαθή αγξνηηθή επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη ην 

θάζε κέινο ηεο νηθνγελείαο έλαλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο ή ηεο παξαγσγήο. Δληνχηνηο, ε 
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άπνςε απηή είλαη πεπεξαζκέλε κηαο θαη δηαλχνπκε ηελ επνρή ηεο 

δηεπηζηεκνληθφηεηαο, φπνπ ε γλψζε είλαη πξντφλ ζπλδπαζκνχ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πεδίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα απνηειείηαη απφ έλα επξχ θάζκα γλψζεσλ, 

θαη φρη ελφο.  

«Ναη [Δξψηεζε: έρεηο παξαθνινπζήζεη ηε ρξήζε ηνπ;] Ναη πνιιέο θνξέο, φπνπ 

δε κπνξψ ξσηάσ, ηα παηδηά κνπ βαζηθά» (α/α19). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη 

ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ, έρεη κέηξην άζξνηζκα 

δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ, δελ εθπαηδεχηεθε κέζσ ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξίγπξνπ, 

εληνχηνηο, ζπλερίδεη ε εθπαίδεπζή ηνπ κέζσ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. 

«Ναη, ε γπλαίθα κνπ, νη θίινη κνπ, φινη» (α/α20). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο 

δελ παξαθνινπζεί ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πνπ ζπκβαίλεη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ. 

Έρεη πςειφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ. 

 «Ο γηνο είλαη πξψηε ιπθείνπ, γλσξίδεη θαιά, δειαδή ζηηο δπζθνιίεο καο 

βνεζάεη, καο βνεζάεη θαηά πνιχ ζηηο δπζθνιίεο [Δξψηεζε: έρεηο παξαθνινπζήζεη ηε 

ρξήζε ηνπ;] Σνλ παξαθνινπζψ ηελ ψξα πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηεί» (α/α21). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ, δελ εθπαηδεχηεθε απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αιιά ε 

εθπαίδεπζή ηνπ ζπλερίδεη κέζσ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Έρεη ρακειφ άζξνηζκα 

δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ. 

«Ναη ε γπλαίθα κνπ (..)[Δξψηεζε: έρεηο παξαθνινπζήζεη ηε ρξήζε ηνπ;] Ναη, 

έρσ κάζεη απν ηε γπλαίθα κνπ, παξαθνινπζνχζα ηε γπλαίθα κνπ θαη έκαζα» (α/α22). 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ, εθπαηδεχηεθε κέζσ ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ, θαη 

έρεη ρακειφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ. 

«Ζ γπλαίθα, ζηε δνπιεηά [Δξψηεζε: έρεηο παξαθνινπζήζεη ηε ρξήζε ηνπ;] δελ 

ηελ έρσ παξαθνινπζήζεη» (α/α23). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δελ παξαθνινπζεί ηε 

ρξήζε ΣΠΔ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ, έρεη κεδεληθφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε 

ΣΠΔ, θαη δελ επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ. 

«Σα παηδηά κνπ [Δξψηεζε: έρεηο παξαθνινπζήζεη ηε ρξήζε ηνπ;] Γελ ηα 

παξαθνινπζψ» (α/α24). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δελ παξαθνινπζεί ηε ρξήζε ΣΠΔ 

ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ, έρεη κεδεληθφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ, θαη δελ 

επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ. 
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 «Ζ αξξαβσληαζηηθηά κνπ, ε αδειθή κνπ [Δξψηεζε: Σηο έρεηο παξαθνινπζήζεη 

πνηέ;] Γελ ηηο έρσ παξαθνινπζήζεη» (α/α25). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δελ 

παξαθνινπζεί ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ, έρεη πςειφ άζξνηζκα 

δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ, θαη εθπαηδεχηεθε ζε ηππηθφ πεξηβάιινλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.  

«Γηάθνξνη θίινη (..) Ζ γπλαίθα κνπ μέξεη, εθείλε είρε θάλεη καζήκαηα ζην 

ζρνιείν ηεο (..) λνκίδσ είρε θάλεη καζήκαηα [Δξψηεζε: Σελ έρεηο παξαθνινπζήζεη 

πνηέ;] ρη [Δξψηεζε: πην πνιχ ζα έιεγεο φηη γλσξίδεηο εζχ ή ε γπλαίθα ζνπ;] Δγψ, 

γηαηί πεξηζζφηεξεο ψξεο εγψ αζρνινχκαη, εηδηθά ηψξα ην ρεηκψλα πνπ δελ έρνπκε 

πνιιέο δνπιεηέο, αζρνινχκαη αξθεηά» (α/α26). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο 

εθπαηδεχηεθε ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κε ηε κέζνδν «καζαίλσ δνθηκάδνληαο», θαη έρεη 

ρακειφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΔ. 

«Ζ γπλαίθα κνπ θαη ην παηδί κνπ θαη θίινη (..) απν ην θηιηθφ πεξηβάιινλ 

μεθίλεζα, έβιεπα θαη κνπ άξεζε πάξα πνιχ, θαη έηζη παξαθνινπζνχζα θαη έκαζα (..) 

αιιά δελ "θνιιάσ" κε ηνλ ππνινγηζηή» (α/α27). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο έρεη ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ, εθπαηδεχηεθε κέζσ ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ, θαη ρακειφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΔ. 

«Ζ γπλαίθα κνπ έρεη ηειεηψζεη ππνινγηζηέο [Δξψηεζε: Παξαθνινπζείο φηαλ 

ηνλ ρξεζηκνπνηεί;] ρη δελ ηελ παξαθνινπζψ, λεπξηάδσ, ίζα-ίζα λα δσ θάηη, δε 

κπνξψ λα πξνρσξήζσ πεξηζζφηεξν» (α/α28). Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αγξφηε ρξεζηκνπνηεί ΣΠΔ, αιιά ην ππνθείκελν δελ παξαθνινπζεί 

θαηά ηε ρξήζε απηή, θαη δελ επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζηηο ΣΠΔ. πγθεληξψλεη 

κεδεληθφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ. 

«Σα παηδηά κνπ ιίγν [Δξψηεζε: Παξαθνινπζείο φηαλ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλε;] Σα 

παξαθνινπζψ θαη πξνζπαζψ πνιχ γηα λα κπσ θαη εγψ, παηδεχνκαη πνιχ» (α/α29). 

ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αγξφηε κε α/α29 εληνπίδεηαη ε ρξήζε ΣΠΔ, ελψ έρεη 

δειψζεη φηη εθπαηδεχηεθε ζηε ρξήζε ΣΠΔ απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ. 

πγθεληξψλεη ρακειφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ. 
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5.3.6. Σππνινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα ζε 

ΣΠΔ 

Ζ πξψηε ηππνινγία πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ζηελ έξεπλα, παξνπζηάδεη ηνπο 

ηχπνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι ζε ΣΠΔ πνπ ζπλζέηνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηή. 

Δληνπίζηεθαλ πέληε ηχπνη/ πξνθίι θαη απνηεινχλ ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ γηα θάζε έλα ζπκκεηέρνληα ζε ζρέζε κε ηε κνξθή εθπαίδεπζεο ηνπ ζε 

ΣΠΔ (παξνπζηάζζεθε ζηελ ππνελφηεηα 5.3.2.), ην άζξνηζκα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ζε 

ΣΠΔ (Πίλαθαο 23), ηελ επηζπκία ηνπ γηα εθπαίδεπζε ζε ΣΠΔ (παξνπζηάζζεθε ζηελ 

ππνελφηεηα 5.3.4.), θαη ην ξφιν ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο (παξνπζηάζζεθε 

ππνελφηεηα 5.3.5.). Ζ ηππνινγία απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 25.
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Πίλαθαο 25. Σππνινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνθίι ζε ΣΠΔ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

 

 Σύπνο Ά Σύπνο ΄Β Σύπνο ΄Γ Σύπνο ΄Γ Σύπνο Έ 

Άζξνηζκα δεμηνηήησλ 

(Πίλαθαο 23) 

Μέζν θαη πςειφ 

άζξνηζκα δεμηνηήησλ 

(6-12) 

Υακειφ θαη κέζν 

άζξνηζκα δεμηνηήησλ 

(2-6) 

Υακειφ άζξνηζκα 

δεμηνηήησλ (1-3) 

Μεδεληθφ άζξνηζκα 

δεμηνηήησλ 

Μεδεληθφ άζξνηζκα 

δεμηνηήησλ 

Υαξαθηεξηζκόο 

(ζηάζεηο- ηθαλόηεηεο-

δεμηόηεηεο) 

Λίγα έσο θαζφινπ 

εθπαηδεπηηθά θελά 

Αξθεηά θαη ιίγα 

εθπαηδεπηηθά θελά 

Πνιιά εθπαηδεπηηθά 

θελά 

Μεγάια εθπαηδεπηηθά 

θελά 

Δθπαηδεπηηθφ ράζκα 

(ζηάζεηο- δεμηφηεηεο-

ηθαλφηεηεο) 

Δπηζπκία γηα 

παξαθνινύζεζε 

εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ ζε 

ΣΠΔ 

Γελ ππάξρεη επηζπκία Γελ ππάξρεη επηζπκία Γελ ππάξρεη επηζπκία Τπάξρεη επηζπκία Γελ ππάξρεη επηζπκία 

Δθπαηδεπηηθό πξνθίι 

ΣΠΔ 

Έρσ αλαπηχμεη 

δεμηφηεηεο ΣΠΔ κέζσ 

ηππηθήο ή κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, δελ 

παξαθνινπζψ ηε ρξήζε 

ΣΠΔ ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ κνπ θαη 

ζπλερίδσ λα καζαίλσ 

κφλνο κνπ 

Αλέπηπμα ηηο δεμηφηεηέο 

κνπ ζηηο ΣΠΔ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο 

(κέζσ κε ηππηθψλ 

κνξθψλ εθπαίδεπζεο, ή 

κε ηε κέζνδν καζαίλσ 

δνθηκάδνληαο, ή κέζσ 

ηνπ πεξηβάιινληφο 

κνπ), παξαθνινπζψ ηε 

ρξήζε ΣΠΔ ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

κνπ ζπλερίδνληαο λα 

καζαίλσ 

Έρσ αλαπηχμεη 

νξηζκέλεο δεμηφηεηεο 

ζηηο ΣΠΔ κέζσ ηνπ 

θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληφο κνπ, 

ζπλερίδσ λα 

παξαθνινπζψ ηε ρξήζε 

ΣΠΔ ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ κνπ θαη λα 

καζαίλσ 

Γελ έρσ θακία 

δεμηφηεηα ζε ΣΠΔ αιιά 

επηζπκψ λα εθπαηδεπηψ 

θαη παξαθνινπζψ ηε 

ρξήζε ηνπο ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

κνπ πξνζπαζψληαο λα 

κάζσ 

Γελ έρσ θακία δεμηφηεηα 

ζε ΣΠΔ, δελ 

παξαθνινπζψ ηε ρξήζε 

ΣΠΔ ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ κνπ, δελ 

επηζπκψ λα εθπαηδεπηψ 

ζε ΣΠΔ 

πρλόηεηα 7 4 6 5 7 

ρεηηθή ζπρλόηεηα 

(%) 
27,6 10,3 20,7 17,2 24,1 

α/α ζπκκεηερόλησλ 3, 4, 9, 10, 12, 20, 25 13, 14, 19, 21 8, 15, 22, 26, 27, 29 1, 2, 5, 7, 11 6, 16, 17, 18, 23, 24, 28 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 
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5.3.7. Κάιπςε ησλ ηερλνπιεξνθνξηαθώλ αλαγθώλ ηεο επηρείξεζεο 

Ζ δηείζδπζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηέιεζε 

αληηθείκελν δηεξεχλεζεο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, φπνπ μεθίλεζε ε 

δηάδνζή ηνπο (Gibbon & Warren, 1992· Wilson, 2000· Warren, 2001 ζην 

αιακπάζεο et al, 2006). ήκεξα, ε πιεξνθνξία έρεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, 

ςεθηαθή κνξθή. Δπίζεο, ε ςεθηνπνίεζε πνιιψλ ππεξεζηψλ, φπσο ησλ θξαηηθψλ 

ππεξεζηψλ (ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε), απμάλεηαη κε ηαρχηεηα. Καηά ζπλέπεηα, 

γηα ηνλ ζχγρξνλν αγξφηε ε έιιεηςε δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ είλαη 

πηζαλφ λα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ.  

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα, επηρεηξείηαη ε απνθάιπςε ησλ κνληέισλ ηνπ 

ηερλνπιεξνθνξηαθνχ πξνθίι ησλ ζχγρξνλσλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη νη 

ιχζεηο πνπ βξίζθεη ζηα εθπαηδεπηηθά θελά ηνπ κέζσ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Γηα ηελ 

απνθάιπςε απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ, αθνινπζήζεθε ε εμήο ζηξαηεγηθή: νη αγξφηεο 

νη νπνίνη είραλ θάπνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα ΣΠΔ, εξσηήζεθαλ γηα ην αλ 

ππήξμε θάπνηα ζηηγκή φπνπ νη γλψζεηο ηνπο ζηηο ΣΠΔ δελ επαξθνχζαλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, θαη ηη έθαλαλ ζε εθείλε ηελ πεξίπησζε, ελψ νη 

αγξφηεο νη νπνίνη δελ είραλ εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ εξσηήζεθαλ γηα ην αλ ρξεηάζηεθε 

θάπνηα ζηηγκή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ΣΠΔ γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, θαη 

εάλ ρξεηάζηεθε, ηη έθαλαλ. 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ πξνθχπηεη φηη, δεθαέμη (16) αγξφηεο, 

ήηνη 55,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ 29, νη νπνίνη έρνπλ εθπαηδεπηεί κε θάπνηα κνξθή 

εθπαίδεπζεο ζε ΣΠΔ, δειψλνπλ φηη δελ ήξζαλ αληηκέησπνη κε θάπνην δήηεκα ζηηο 

ΣΠΔ ζην νπνίν λα κελ αληαπνθξίλεηαη ην επίπεδν ησλ γλψζεψλ ηνπο. Δλλέα (9) 

αγξφηεο ζην ζχλνιν ησλ 29, ήηνη 31,0%, ρξεζηκνπνίεζαλ άιια άηνκα γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο ζε ΣΠΔ (νηθνγελεηαθφ/ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ θαη 

ηξίηα πξφζσπα), θαη ηέζζεξηο (4) αγξφηεο δειψλνπλ φηη δε ρξεηάζηεθαλ πνηέ ΣΠΔ 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ήηνη 13,8% . Με άιια ιφγηα, δεθαέμη (16) απφ 

ηνπο 29 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επίπεδν ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο ζε ΣΠΔ, θαη νη ππφινηπνη δεθαηξείο (13) δειψλνπλ είηε φηη φηαλ 

ρξεηάζηεθαλ βνήζεηα απεπζχλζεθαλ ζε ηξίηα άηνκα, είηε φηη δε ρξεηάζηεθαλ πνηέ 

ΣΠΔ γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο.  
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ην ηέινο ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο παξνπζηάδεηαη ε ν Πίλαθαο 26 φπνπ 

πεξηέρεη αλάιπζε ηεο ηππνινγίαο ηεο ηερλνπιεξνθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο. Ο Πίλαθαο 26, απνηειεί ζπλάξηεζε ζηνηρείσλ 

πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ζην ζχλνιν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. 

Αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο ησλ ζπλνιηθά δεθαηξηψλ (13) αγξνηψλ πνπ 

απάληεζαλ, είηε φηη πνηέ δελ πξνέθπςε αλάγθε γηα ρξήζε ΣΠΔ ζηελ επηρείξεζή 

ηνπο, είηε φηη, φηαλ πξνέθπςε απεπζχλζεθαλ ζε άιια άηνκα. εκεηψλεηαη φηη δε 

θξίζεθε ζθφπηκε ε απηνιεμεί κηα πξνο κηα παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ 

δεθαέμη (16) ππνθεηκέλσλ πνπ δειψλνπλ φηη ην επίπεδν ησλ γλψζεψλ ηνπο αξθεί γηα 

ηελ θάιπςε ησλ ηερλνπιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 

 «Μνπ έηπρε λα ρξεηαζηψ Ζ/Τ αιιά βάδσ άιινλ, πάσ αιινχ (..) ζθέθηνκαη 

άιινπο ζπλαδέιθνπο ζηα δηπιαλά ρσξηά (.) ζην Κηιθίο (..) Πάλε θαη άιινη ζε απηνχο 

(..) Με έλα ηειέθσλν: ζεο απηφ, ζεο εθείλν, θάλε ην άιιν» (α/α1). Ο αγξφηεο κε α/α1 

δε γλσξίδεη ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη φηαλ ρξεηάζηεθε ΣΠΔ απεπζχλζεθε ζην θηιηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ. 

«Υξεηάζηεθε, λαη, πνιιέο θνξέο (..) [Δξψηεζε: Καη ηη έθαλεο;] Μνιχβη θαη 

ραξηί (.) Ή ζε θίινπο ζε ζπίηηα (..) Έρνπκε θάπνηα θίιε μέλε ε νπνία καο έρεη 

βνεζήζεη γηα φια, Οιιαλδία, Γεξκαλία, αληαιιαθηηθά εξγαιεία, ηέηνηα» (α/α2). Ο 

αγξφηεο κε α/α2 είλαη δε γλσξίδεη ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη φηαλ ρξεηάζηεθε ΣΠΔ 

απεπζχλζεθε ζην θηιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

 «Ναη (.) ηηο δειψζεηο ΟΓΔ [Δξψηεζε: Καη ηη έθαλεο;] Σελ έθαλα ζην 

Κηιθίο, ζηελ Έλσζε (.) Σελ έθαλαλ ειεθηξνληθά νη θνπέιεο απηέο πνπ δνχιεπαλ εθεί, 

θαη εληάμεη, βνήζεζα ιίγν (.) Γειαδή δελ ήμεξαλ πσο είλαη ν ράξηεο αο πνχκε, θαη 

ηνπο έιεγα πνίν είλαη ην λνχκεξν, ςάμε εθεί λα δεηο απηφ ην ρσξάθη (..) Καη ε 

θνξνινγηθή δήισζε έγηλε ειεθηξνληθά ζην ινγηζηή» (α/α5). Ο αγξφηεο κε α/α5 

απεπζχλζεθε ζε εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο γηα ηηο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο 

ρξεηάζηεθε βνήζεηα (ππάιιεινη Έλσζεο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, ινγηζηήο). 

«Δγψ πξνζσπηθά φρη αιιά εθεί πνπ θαηαζέηνπκε ραξηηά λαη. [Δξψηεζε: Καη ηη 

έθαλεο;] Πάκε ζηελ έλσζε θαη κεηέπεηηα ζηνλ γεσπφλν, θαη εθεί ηα ζηέιλνπλε ζηα 

θεληξηθά (.) Σα ΟΓΔ πνπ ιέλε» (α/α6). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο απεπζχλζεθε ζε 

γεσπφλνπο θαη ππαιιήινπο ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο επηρείξεζεο ηνπ ζε ΣΠΔ. Φαίλεηαη φηη, δελ αληηιακβάλεηαη ηελ αλάγθε γηα 
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επαθή κε ΣΠΔ σο δηθή ηνπ επηρεηξεζηαθή αλάγθε ε νπνία θαη πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεζεί (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη δειψζεηο ΟΓΔ), αιιά σο αλάγθε 

ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ ηνπ λνκνχ. Με άιια ιφγηα, ν ζπκκεηέρσλ κε 

α/α6 δελ αληηιακβάλεηαη ηελ ακθίδξνκε ειεθηξνληθή ζρέζε ζε επίπεδν 

πιεξνθνξίαο, πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη ηνπ θξάηνπο. Γηα ην 

ππνθείκελν κε α/α6 επηβεβαηψλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ θελφ ζε επίπεδν ζηάζεσλ, πνπ 

θάλεθε ζην πξψην ζθέινο ηεο παξνχζαο ππνελφεηαο. 

 «ρη, αιιά πηζηεχσ φηη ζα κνπ ρξεηαζηεί (.) πεξηζζφηεξν γηα ηε δνπιεηά» 

(α/α7). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δειψλεη φηη δε ρξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη κε 

θάπνηνλ ηξφπν ΣΠΔ, αιιά εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε φηη ζην κέιινλ ζα ππάξμεη απηή 

ε αλάγθε. 

«Ναη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ κνπ, ηεο παξαγσγήο κνπ [Δξψηεζε: 

Καη ηη έθαλεο;] Γελ ην θάλσ εγψ βάδσ έλαλ μάδειθν κνπ θαη ην θάλεη» (α/α11). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο φηαλ ρξεηάζηεθε ΣΠΔ απεπζχλζεθε ζε πξφζσπν ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

«Γηα λα βξσ κεραλήκαηα θαη ηέηνηα [Δξψηεζε: Καη ηη έθαλεο;] είπα ηνλ γην 

κνπ, κπήθε κέζα ζηελ ηζηνζειίδα ηα είδε, κνπ ιέεη "κπακπά εδψ πνπιηέηαη, εθεί 

πνπιηέηαη" θαη πήξακε ηειέθσλν, ξσηήζακε, θαη έγηλε ε δνπιεηά καο […] ην 

κεηαθέξνπκε ζηα παηδηά καο θαη ςάρλνπλε θαη ην ιέλε ζε εκάο» (α/α16). Ο αγξφηεο κε 

α/α16 φηαλ ρξεηάζηεθε ΣΠΔ απεπζχλζεθε ζε πξφζσπν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

«ρη [Δξψηεζε: πηζηεχεηε φηη ζα ζαο ρξεηαζηεί πνηέ;] (..) Δ ηψξα ιφγσ 

ειηθίαο δε λνκίδσ, θνληεχσ ηα 60, δε λνκίδσ λα ρξεηαζηεί (..) Καη λα κε ρξεηαζηεί δελ 

μέξσ λα ηνλ ρεηξηζηψ, πξέπεη λα πάσ θάπνπ, ζε θαλέλα (..) ζηα αλίςηα, ζηα παηδηά» 

(α/α17). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε φηη δε ζα ρξεηαζηεί ΣΠΔ 

γηα ην επάγγεικά ηνπ, θπξίσο ιφγν ηεο ειηθίαο ηνπ, αλ θαη ζπληαμηνδνηείηαη ζε 6 

ρξφληα, ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ζα γίλνπλ πνιιέο αιιαγέο ζε επίπεδν 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη πνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα επεξεάζνπλ θάπνηα 

δηαρεηξηζηηθά θνκκάηηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ. Δληνχηνηο, αλαθέξεη φηη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί ΣΠΔ ζα απεπζπλζεί ζε πξφζσπα ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
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 «Ναη [Δξψηεζε: Καη ηη θάλαηε;] Με βνήζεζε ε ζχδπγνο, απηή έρεη αλαιάβεη 

απηφ ην θνκκάηη» (α/α18). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο, φηαλ ρξεηάζηεθε ΣΠΔ 

απεπζχλζεθε ζε πξφζσπν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

«Γηα ηηο αγνξέο θπξίσο, πνπ θπκαίλνληαη νη ηηκέο [Δξψηεζε: Καη ηη θάλαηε;] 

ε θίινπο, ζε γεσπφλν πνπ έρσ, απηνί είλαη πην θαιά ελεκεξσκέλνη» (α/α23). Ο 

αγξφηεο κε α/α23 φηαλ ρξεηάζηεθε ΣΠΔ απεπζχλζεθε ζε γεσπφλν.  

«ε εκέλα ρξεηάζηεθε αιιά αθνχ δελ ην μέξσ; [Δξψηεζε: Καη ηη θάλαηε;] Γελ 

πήγα πνπζελά, ην έιπζα κε άιιν ηξφπν, πήγα ζην γεσπφλν» (α/α24). Ο αγξφηεο κε 

α/α24 φηαλ ρξεηάζηεθε ΣΠΔ απεπζχλζεθε ζε γεσπφλν. 

«ρη, δελ μέξσ αλ ζα κνπ ρξεηαζηεί πσο ζα είλαη ηα πξάγκαηα» (α/α28). Ο 

αγξφηεο κε α/α28 δειψλεη φηη δε ρξεηάζηεθε πνηέ ΣΠΔ. 

«Έρεη ρξεηαζηεί, αιιά δε κπνξψ θαη ζα ζθάζσ (..) έρσ ηα παηδηά κνπ, θαη ηα 

παηδηά κνπ βαξηνχληαη (.) Γελ έρνπκε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη ζθνησλφκαζηε γηα λα 

κνπ δείμνπλ θάηη [..] κπνξεί λα ην βξσ απηφ πνπ ζέισ, αιιά δε κπνξψ λα θαηαιάβσ 

θαη πξέπεη λα κε βνεζήζνπλ» (α/α29). Ο αγξφηεο κε α/α29 φηαλ ρξεηάζηεθε βνήζεηα 

ζηηο ΣΠΔ απεπζχλζεθε ζε πξφζσπα ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη 29 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο ζε ζέκαηα ΣΠΔ, απνθαιχπηνπλ ζηνηρεία γηα ην ηερλνπιεξνθνξηαθφ 

πξνθίι ησλ ζχγρξνλσλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ 

επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε κηαο ηππνινγίαο γηα ηε ζρέζε πνπ έρεη αλαπηπρζεί κεηαμχ 

ησλ ζχγρξνλσλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ θφζκν ησλ ΣΠΔ.  

Ζ κειέηε ησλ αγξνηψλ ηεο παξνχζαο έξεπλάο επέηξεςε ηνλ εληνπηζκφ 

ηεζζάξσλ (4) ηχπσλ ηερλνπιεξνθνξηαθήο επηρεηξεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Ο πξψηνο 

ηχπνο αθνξά ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν αξρεγφο ηεο επηρείξεζεο 

ρξεζηκνπνηεί ΣΠΔ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ. 

Απηφο ν ηχπνο ζπγθεληξψλεη δεθαέμη (16) πεξηπηψζεηο, θαη είλαη νη απαληήζεηο πνπ 

έδσζαλ νη αγξφηεο κε α/α 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, θαη 27, 

ελψ απνηειείηαη απν ηελ πιεηνςεθία ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο (55,2%). Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, ππήξμαλ πνιιά εξεζίζκαηα γηα αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ΣΠΔ. Καζψο 

εμειίρζεθε ε επηζηήκε ησλ ΣΠΔ, κεηψζεθε ην θφζηνο αγνξάο ησλ Ζ/Τ, 

απινπνηήζεθε ε ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θάλνληαο ηα πην θαηαλνεηά 

γηα ην λέν ρξήζηε, θαη δηεπξχλζεθε ην δίθηπν επξπδσληθφηεηαο. Δπίζεο, ζηηο ΣΠΔ 
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θηινμελείηαη ν θχξηνο φγθνο ηεο παγθφζκηαο πιεξνθνξίαο, γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί 

εξεζηζηηθά γηα ηελ αλζξψπηλε πεξηέξγεηα, ελψ παξάιιεια απμήζεθαλ νη επθαηξίεο 

γηα επαθή κε ΣΠΔ ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (ΔΔ, εηζαγσγή ΣΠΔ ζηα 

σξνιφγηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, ίληεξλεη θαθέ θ.ιπ.). 

Ο δεχηεξνο ηχπνο ηερλνπιεξνθνξηαθήο επηρεηξεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

πεξηέρεη εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν επηρεηξεκαηίαο αγξφηεο έρεη κεδεληθφ ή 

ρακειφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ, θαη νη ηερλνπιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 

ηνπ θαιχπηνληαη κέζσ ηνπ νηθνγεληαθνχ/ζπγγεληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν ζηνηρείν 

απηφ δείρλεη φηη, ην νηθνγελεηαθήο κνξθήο επηρεηξήλ πνπ ζπλνδεχεη ην ειιεληθφ 

αγξνηηθφ γίγλεζζαη, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, έρνληαο φκσο θαηά θάπνην ηξφπν 

κεηαβάιεη ηε κνξθή ησλ αλαγθψλ ηνπ. Ζ αιιαγή πνπ έρεη επέιζεη αθνξά ζην 

επίπεδν ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο ζηηο αλάγθεο ηεο 

νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έθεξε, αξρηθά, κείσζε ησλ 

αλαγθψλ ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ζε εξγαηηθά ρέξηα, θαη ζηε ζπλέρεηα αχμεζε 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηεο αλαγθψλ, ή κε άιια ιφγηα αχμεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Σα εξγαηηθά ρέξηα ηεο νηθνγέλεηαο πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ 

απφ ηελ ηερλνινγία, έξρνληαη λα αμηνπνηεζνχλ ζην πιεξνθνξηαθφ θνκκάηη ηεο 

επηρείξεζεο- κηα εηξσλεία, ζρεδφλ, ηεο εμέιημεο. Έηζη, εληνπίδεηαη ν δεχηεξνο 

ηερλνπιεξνθνξηαθφο ηχπνο ηεο ζχγρξνλεο αγξνηηθήο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο, ν 

νπνίνο έρεη εζσηεξηθφ ραξαθηήξα θαη πξνέξρεηαη απν ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο. Ο 

δεχηεξνο ηχπνο ζπγθεληξψλεη ηέζζεξηο (4) πεξηπηψζεηο, εθείλεο κε α/α11, 16, 18, θαη 

29, ήηνη 13,8% ηνπ ζπλφινπ. 

Ο ηξίηνο ηχπνο πεξηέρεη ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν επηρεηξεκαηίαο 

αγξφηεο ζπγθεληξψλεη κεδεληθφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ θαη ε θάιπςε ησλ 

ηερλνπιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηξίηα πξφζσπα πξνο ηελ επηρείξεζε. Σα ηξίηα πξφζσπα αλήθνπλ ζην θηιηθφ ή 

ζπλαδειθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ, 

φπσο ν ζχκβνπινο γεσξγίαο, ν ινγηζηήο, θαη νη ππάιιεινη ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ 

πλεηαηξηζκψλ. Ο ηξίηνο ηχπνο ζπγθεληξψλεη πέληε (5) πεξηπηψζεηο, εθείλεο κε α/α 

1, 2, 5, 23, θαη 24, ήηνη 17,2% ηνπ ζπλφινπ. 

Ο ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο ηχπνο πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

δειψλεηαη φηη δελ έρεη πξνθχςεη έσο ηψξα θακία ηερλνπιεξνθνξηαθή αλάγθε ηεο 
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επηρείξεζεο. ηνλ ηέηαξην ηχπν εληάζζνληαη νη πεξηπηψζεηο κε α/α6, 7, 17, 28, ήηνη 

13,8% ηνπ ζπλφινπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ ππάξρεη 

απιά εθπαηδεπηηθφ θελφ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, αιιά ράζκα. Χο 

εθπαηδεπηηθφ θελφ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ε έιιεηςε δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ, εληνχηνηο ζηα ππνθείκελα πνπ δεκηνπξγνχλ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν δηαπηζηψλεηαη, αλππαξμία ζεηηθψλ ζηάζεσλ, θάηη πνπ 

ππνδειψλεη ηελ χπαξμε εθπαηδεπηηθνχ ράζκαηνο θαη φρη απιά θελνχ. Αθνινπζεί ν 

Πίλαθαο 26, πνπ πεξηέρεη ηνπο ηχπνπο ηερλνπιεξνθνξηαθήο επηρεηξεζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο έξεπλαο. 
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Πίλαθαο 26. Σππνινγία ηεο ηερλνπιεξνθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αγξνηηθώλ επηρεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο 

 Σύπνο Ά Σύπνο ΄Β Σύπνο ΄Γ Σύπνο ΄Γ 

Άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε 

ΣΠΔ 

Πνηθίιν άζξνηζκα 

δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ 

Μεδεληθφ ή  

ρακειφ άζξνηζκα 

δεμηνηήησλ-

ηθαλνηήησλ 

Μεδεληθφ άζξνηζκα 

δεμηνηήησλ-

ηθαλνηήησλ 

Μεδεληθφ άζξνηζκα: 

εθπαηδεπηηθφ ράζκα 

(ζηάζεηο -δεμηφηεηεο-

ηθαλφηεηεο) 

Γήισζε ηθαλνπνίεζεο 

ηνπ επηπέδνπ δεμηνηήησλ 

ζε ΣΠΔ ηνπ αγξόηε, κε 

βάζε ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο 

Ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

δεμηνηήησλ  

Με ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν δεμηνηήησλ  
- - 

Σερλνπιεξνθνξηαθό 

πξνθίι ηεο επηρείξεζεο 

Ηθαλνπνηψ κφλνο κνπ 

ηηο πιεξνθνξηαθέο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζήο 

κνπ κέζσ ΣΠΔ  

Αλαιακβάλεη ηηο 

πιεξνθνξηαθέο 

αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζήο κέζσ 

ΣΠΔ, έλα κέινο ηεο 

νηθνγελείαο κνπ 

Γηα ηηο πιεξνθνξηαθέο 

αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζήο κνπ, κέζσ 

ΣΠΔ, απεπζχλνκαη ζε 

ηξίηα πξφζσπα (θηιηθφ 

πεξηβάιινλ, 

ζχκβνπινο γεσξγίαο 

θ.ιπ.) 

Γε κνπ ρξεηάζηεθε απηή 

ε ηερλνινγία έσο 

ζήκεξα 

πρλόηεηα  

(ζύλνιν πεξηπηώζεσλ) 
16 4 5 4 

ρεηηθή ζπρλόηεηα (%) 55,2 13,8 17,2 13,8 

α/α πεξηπηώζεσλ 

3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 

15, 19, 20, 21, 22, 25, 

26, 27 

11, 16, 18, 29 1, 2, 5, 23, 24. 6, 7, 17, 28 

 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο
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5.3.8. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο εθπαηδεπηηθνύ πξνθίι 

Αθνινπζεί ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα, ζε αλαθνξά αλά ππνθείκελν (Πίλαθαο 27). ηνλ πίλαθα απηφλ 

πεξηέρνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη αθνξνχλ ζηελ ελφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι αγξνηψλ, θαη παξνπζηάζηεθαλ πεξηγξαθηθά ζηνπο Πίλαθεο 

20, 21, 23, θαη 24.  

Πίλαθαο 27. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο εθπαηδεπηηθνύ πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

α/α 

πκκεηέρνληα 

Αίηηα ζρνιηθήο 

δηαξξνήο (Πίλαθαο 

20) 

Δθπαίδεπζε 

ζηηο ΣΠΔ 

(Πίλαθαο 21) 

Άζξνηζκα 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΣΠΔ (Πίλαθαο 23) 

Δπηζπκία 

εθπαίδεπζεο ζε ΣΠΔ 

(Πίλαθαο 24) 

 

1 0 0 0 1 

2 0 0 0 1 

3 2 3 8 0 

4 0 3 8 0 

5 0 3 0 1 

6 0 1 0 2 

7 0 1 0 1 

8 0 5 3 0 

9 0 3 10 0 

10 0 3 10 0 

11 3 0 0 1 

12 0 1 6 0 

13 2 6 3 0 

14 1 6 3 0 

15 2 5 1 0 

16 2 0 0 2 

17 0 0 0 2 

18 0 0 0 2 

19 0 4 6 0 

20 0 2 12 0 

21 2 4 2 0 

22 1 5 2 0 

23 1 0 0 2 

24 1 0 0 2 

25 0 2 10 0 

26 0 5 2 0 

27 1 5 2 0 

28 0 0 0 2 

29 2 5 1 0 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

Κσδηθνπνίεζε Πίλαθα 27 

Αίηηα ζρνιηθήο δηαξξνήο (Πίλαθαο 20): 0= Οινθιήξσζε ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 1=Γε κνπ 

άξεζε ην ζρνιείν/δελ ήκνπλ θαιφο καζεηήο, 2= Ήζεια λα γίλσ αγξφηεο, 3=Θάλαηνο ηνπ παηέξα 

Δθπαίδεπζε ζηηο ΣΠΔ (Πίλαθαο 21): 0=Κακία εθπαίδεπζε ζε ΣΠΔ, 1=ΣΔΔ-ΣΔ&ΗΔΚ, 

2=Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 3=ΔΔ, 4=Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 5=Άηππε βνήζεηα, 

6=Μφλνο, "καζαίλσ δνθηκάδνληαο" 

Δπηζπκία εθπαίδεπζεο ζε ΣΠΔ (Πίλαθαο 24): 1=Ναη, 2='ρη 
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5.4. Φεθηαθό πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

θνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη ε αλίρλεπζε ηνπ ςεθηαθνχ πξνθίι ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. ηφρνο είλαη, αθελφο ε ηεθκεξίσζε ηνπ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο ζε επίπεδν πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, θαη αθεηέξνπ ν εληνπηζκφο ηεο 

ςεθηαθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο.  

Ζ ςεθηαθή κφξθσζε είλαη ε ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ, νξγάλσζεο, 

θαηαλφεζεο, αμηνιφγεζεο, θαη αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε ηεο 

ςεθηαθή ηερλνινγίαο. Οη ςεθηαθά εγγξάκκαηνη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ ΣΠΔ, ελψ ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

απνηειεί έλα απφ ηα εκπφδηα πξφζβαζεο πνπ ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

ςεθηαθνχ ράζκαηνο (van Dijk, 2006). 

 

5.4.1. Τιηθνηερληθέο ππνδνκέο επξπδσληθόηεηαο 

Μηα απφ ηηο κνξθέο ςεθηαθνχ ράζκαηνο είλαη ην Κνηλσληθφ Υάζκα (Norris, 2001:6). 

Ζ κνξθή απηή αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο σο απνηέιεζκα 

ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο θαη πξνθχπηεη απφ παξάγνληεο φπσο ε θνηλσληθή 

ηάμε, ην θχιν, ε ειηθία, θαη ε πεξηνρή δηακνλήο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ έιιεηςε 

επξπδσληθνχ δηθηχνπ ζε αγξνηηθέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο απνηειεί κηα 

κνξθή θνηλσληθνχ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. 

πσο είδακε θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο, νξίζζεθαλ δέθα (10) δεκνηηθέο 

ηνπ λνκνχ Κηιθίο κέζσ ηεο αλαινγηθά ζηξσκαηνπνηεκέλεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο 

φπνπ εληνπίζηεθαλ νη αγξφηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Απφ απηέο ηηο 

ελφηεηεο, θαη ζχκθσλα κε ηνλ ράξηε ηνπ γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο 

επξπδσληθφηεηαο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

(2011) αιιά θαη κε ηα ζηνηρεία ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, νη έμη (6) έρνπλ εληαρζεί ζην 

δίθηπν επξπδψληθφηεηαο ηνπ λνκνχ. Οη ελφηεηεο απηέο είλαη ηνπ Δπξσπνχ, Αγίνπ 

Πέηξνπ, Μεζηάο, Σνχκπαο, Μαπξνλεξίνπ, θαη Υέξζνπ (Υάξηεο 5 θαη Πίλαθαο 28). 
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Υάξηεο 5. Ζ ύπαξμε επξπδσληθόηεηαο ζηηο δεκνηηθέο ελόηεηεο ηεο έξεπλαο 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ράξηε πνπ δηαηίζεηαη απφ ην Γεσγξαθηθφ χζηεκα Δπξπδσληθφηεηαο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ.  

Γηαζέζηκν απφ: http://mapsrv2.terra.gr/eettutilities/mapnew.aspx, πξνζπέιαζε Γεθέκβξηνο 2011

http://mapsrv2.terra.gr/eettutilities/mapnew.aspx
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Πίλαθαο 28. Ζ ύπαξμε επξπδσληθόηεηαο ζηηο δεκνηηθέο ελόηεηεο πνπ εληνπίζηεθαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

Γήκνο Γεκνηηθή ελόηεηα Δπξπδσληθόηεηα 

Κηιθίο 

Υσξπγίνπ ρη 

Βάζεο ρη 

Δπηαιφθνπ ρη 

Μαπξνλεξίνπ Ναη 

Ξπινθεξαηέαο ρη 

Υέξζνπ Ναη 

Παηνλίαο 

Δπξσπνχ Ναη 

Αγίνπ Πέηξνπ Ναη 

Μεζηάο Ναη 

Σνχκπαο Ναη 

 

Πεγή: Άληιεζε ζηνηρείσλ απφ ην Γεσγξαθηθφ χζηεκα Δπξπδσληθφηεηαο 

(ράξηεο επξπδσληθφηεηαο) ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ (http://mapsrv2.terra.gr/eettutilities/mapnew.aspx) 

 

ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο ηεο έξεπλαο πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζην δίθηπν 

επξπδσληθφηεηαο, δειαδή εθείλεο ηνπ Υσξπγίνπ, Βάζεο, Ξπινθεξαηέαο θαη 

Δπηαιφθνπ, ελψ ππάξρνπλ αηηήκαηα θαη καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο απφ ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ πεξηνρψλ γηα δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο, έηζη ψζηε λα εληαρζνχλ 

θαη απηέο νη ελφηεηεο ζην δίθηπν, δελ έρεη θαηαζηεί απηφ εθηθηφ έσο θαη ζήκεξα. 

Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεηαη απφ αγξφηε ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Βάζεο ζρεηηθά κε 

απηφ ην ζέκα: «[…]θαη ζαλ ρσξηφ πνπ θαηεβήθακε, ζαλ θνηλφηεηα, θαη ζαλ ζχιινγνο 

πνπ έρνπκε εδψ θαηεβήθακε, θαη ζαλ δήκνο απεπζπλζήθακε θάησ (…) ην κφλν πνπ 

ιέλε είλαη ζα δνχκε γηαηί κάιινλ θάπνηα ηδησηηθή εηαηξία ηα έρεη αλαιάβεη γηα λα ηα 

θάλεη θαη εθεί θνιιάλε φια (.) ινη ηψξα δελ μέξνπλ λα δνχλε ηίπνηα ζην ίληεξλεη (.) 

Μαο είπαλ εδψ θαη ηξία ρξφληα (.) Δίραλε πεη θάπνηνη λα δνχλε αλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ 

ζην ρσξηφ, δειαδή ζνπ ιέεη αλ είλαη κφλν 2-3 άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη δε ζπκθέξεη, 

αιιά εδψ ζαλ ρσξηφ θηλεζήθακε πνιιά άηνκα, δειαδή 40 ελδηαθεξφκελνη πνπ κέλνπλ 

εδψ, ηα παηδηά θαη λεαξνί, δελ εηζαθνχζηεθαλ (.) Με πνιηηηθνχο πνπ αζρνιεζήθακε 

πάιη απφ εθεί δε γίλεηαη (.) Γελ εηζαθνπγφκαζηε (.) Σν βαζηθφ είλαη ην ίληεξλεη, αθφκα 

θαη ηψξα ηα ζρνιεία (..) ηα ζρνιεία εθέηνο είλαη ε πξψηε θνξά πνπ φια ηα παηδηά, 

βηβιία φηη έρνπλε, γίλνληαη κέζσ ίληεξλεη. Σα παηδηά εδψ πνπ πάλε ζην ζρνιείν πσο λα 

δηαβάζνπλε; [...] Αθφκα θαη αλ έξζεη, ζέιεη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα νξγάλσζε, 

πξνζαξκνγή, λα κάζεηο, λα θάλεηο, λα ξάλεηο (..). αθφκα θαη αλ κπεη έρνπκε κέιινλ 

http://mapsrv2.terra.gr/eettutilities/mapnew.aspx
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αθφκα κπξνζηά καο»(α/α4). Απφ ηελ ελφηεηα Ξπινθεξαηηάο αλαθέξεηαη: «Δδψ ηψξα 

είκαζηε 28 ρικ. απν ηνλ Βαξδάξε, φρη απν ηε Θεζζαινλίθε, θαη δελ έρνπκε ίληεξλεη. 

Έρεη ν Μηθξφθακπνο, Μαπξνλέξη, Φηιαδέιθεηα, Γαιιηθφ, εδψ δελ έρνπκε. 

Πεξηκέλνπκε ηέζζεξα ρξφληα θαη αθφκα έξρεηαη» (α/α1).  

Μεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, εληνπίδνληαη δχν (2) άηνκα (α/α3 

θαη 20), φπνπ ελψ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ λνκνχ, δηακέλνπλ 

ζηελ πφιε ηνπ Κηιθίο. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επξπδσληθφηεηα ηεο πεξηνρήο επαγγεικαηηθήο δξάζεο 

ησλ αγξνηψλ, θαη ζηελ επξπδσληθφηεηα ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη ην λνηθνθπξηφ 

ηνπο. Ζ χπαξμε επξπδσληθφηεηαο ζηελ πεξηνρή επαγγεικαηηθήο δξάζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 29.  

 

Πίλαθαο 29. Δπξπδσληθόηεηα ζηελ πεξηνρή επαγγεικαηηθήο δξάζεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

Δπξπδσληθόηεηα 

πρλόηεηα 

(πεξηνρή) 

ρεηηθή 

ζπρλόηεηα (%) 

Ναη 24 82,8 

ρη 5 17,2 

ύλνιν 29 100 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

Απφ ηελ ελφηεηα ηεο Δπηάινθνπ αλαθέξεηαη: «Αιιά απηή ηε ζηηγκή εκείο ζαλ ρψξα 

αθφκα δελ έρνπκε ίληεξλεη (..) ζην ρσξηφ κνπ ζήκεξα δελ έρνπκε ίληεξλεη εκείο (...) 

ΘΑ καο θέξνπλ, πφηε ζα καο θέξνπλ δελ μέξνπκε (....) Δληάμεη, εγψ κέλσ ζην Κηιθίο 

έρσ ην laptop εθεί, κπαίλσ ζην ίληεξλεη, κηιάσ εθεί, βιέπσ, ιίγν ελεκεξψλνκαη αιιά 

ζέισ λα ζνπ πσ ζήκεξα ην ρσξηφ καο είλαη έλα ρσξηφ πνπ αζρνιείηαη κε θηελνηξνθία 

θαη γεσξγία, έρεη θηελνηξνθία κεγάιε αηγνπξφβαηα θαη βννεηδή ζε κεγάιν πνζνζηφ 

αιιά θαη λενιαία πνιχ έρεη ην ρσξηφ καο αιιά δελ έρεη ίληεξλεη (.) Έρεη θάλεη έλαο ζην 

ρσξηφ καο κε θεξαία ζχλδεζε έλα καγαδί θαη πάλε ηα παηδηά εθεί πέξα κέζα (.) Γελ ην 

ζπδεηψ φηη πξέπεη λα ππάξρεη ίληεξλεη (.) Αιιά, αλ δελ ππάξρεη πσο λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεηο;» (α/α3). 

πσο αλαθέξζεθε, ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ επξπδσληθφηεηα ηεο πεξηνρήο επαγγεικαηηθήο δξάζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, θαη ζηελ επξπδψληθφηεηα ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη 

ην λνηθνθπξηφ ηνπο. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ επξπδσληθφηεηα ηεο πεξηνρήο 
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επαγγεικαηηθήο δξάζεο παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ Πίλαθα 29, θαη αθνινπζεί ν Πίλαθαο 

30, φπνπ πεξηγξάθεη ηελ χπαξμε επξπδσληθφηεηαο ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ησλ αγξνηψλ 

ηεο έξεπλαο. 
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Πίλαθαο 30. Δπξπδσληθόηεηα ζηελ πεξηνρή θαηνηθίαο  

ησλ αγξνηώλ ηεο έξεπλαο 

 

Δπξπδσληθόηεηα 

πρλόηεηα 

(πεξηνρή) 

ρεηηθή 

ζπρλόηεηα 

(%) 

Ναη 26 89,7 

ρη 3 10,3 

ύλνιν 29 100 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

Ζ έιιεηςε δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα ζηε 

δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο. Έλα απφ απηά αθνξά ζηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

ςεθηνπνηνχληαη πνιιέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, ε νπνία είλαη δπζαλάινγε ηεο 

ηαρχηεηαο δηεχξπλζεο ηνπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ, κε απνηέιεζκα εληφο ηνπ 

θνηλσληθνχ ράζκαηνο λα εληνπίδεηαη θαη κηα άιιε κνξθή ςεθηαθνχ ράζκαηνο, ην 

δεκνθξαηηθφ ράζκα (Norris, 2001:6). Ζ έιιεηςε επξπδσληθφηεηαο, δελ αθνξά κφλν 

ζηνλ πιεζπζκφ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

παξαγσγήο, αιιά θαη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Παξάδεηγκα απνηειεί ε δηαλνκή ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή αληί ηεο έληππεο, πνπ νξίζζεθε απφ ην 

Τ.Π.ΓΒΜ.Θ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012. πσο ζρνιηάδεη ν αγξφηεο ηεο 

Βάζεο, ε απφθαζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε επξπδσληθνχ δηθηχνπ, 

πξνθαιεί ςεθηαθφ απνθιεηζκφ. Απαηηείηαη ζπγρξνληζκφο ηεο ηαρχηεηαο 

ςεθηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο, κε ηελ ηαρχηεηα δηεχξπλζεο ηεο 

επξπδσληθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ δπλαηφηεηα ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε απηέο 

ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο, φινη νη θάηνηθνη ηεο ρψξαο, απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε θάιπςε θαη ε ρξήζε επξπδσληθνχ δηαδηθηχνπ ηείλεη 

λα είλαη πςειφηεξε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, αιιά ζε ρψξεο 

κε πςειφ πνζνζηφ επξπδσληθήο θάιπςεο ε δηαθνξά απηή έρεη ζρεδφλ εμαιεηθζεί 

Eurostat, (2011). ηφρνο ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη, 

έσο ην 2013, ε παξνρή επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζε φινπο, αθφκε θαη ζηα άηνκα πνπ 

δηακέλνπλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Χζηφζν, ην πςειφ θφζηνο δεκηνπξγίαο λέσλ 

ππνδνκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρακειή δήηεζε απνζαξξχλεη ηηο εηαηξείεο 

ηειεπηθνηλσληψλ λα εγθαηαζηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο επξπδσληθέο ππνδνκέο 

(European Commission, 2010). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, 

πξνβιέπεηαη ζπλεξγαζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηα θξάηε κέιε γηα ηελ 
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ελίζρπζε θαη ηελ ππνζηήξημε επελδχζεσλ αιιά θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ κείσζεο 

ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο. Έηζη, 

πξνηείλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ πνπ ζα 

δηαζθαιίζνπλ έλα κέξνο ηνπ ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο πνπ ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα αζχξκαηεο επξπδσληθέο ηερλνινγίεο, θαη αθνξνχλ ζηελ 

αζχξκαηε ζχλδεζε (επίγεηα θαη δνξπθνξηθή) (European Commission, 2010).  

 

5.4.2. Τιηθνηερληθόο εμνπιηζκόο ΣΠΔ ζε επίπεδν λνηθνθπξηνύ 

ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ 

ΣΠΔ πνπ ππάξρεη ζηα λνηθνθπξηά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, θαη αθνξά ζηελ 

χπαξμε Ζ/Τ θαη ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία γηα 

νηθηαθή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμε Ζ/Τ 

ζην λνηθνθπξηφ.  

Ζ δεκνηηθή ελφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη έλα λνηθνθπξηφ κπνξεί λα έρεη 

εληαρζεί ζηελ επξπδσληθφηεηα, θάηη πνπ δελ ηζρχεη απαξαίηεηα θαη γηα ην ίδην ην 

λνηθνθπξηφ. Αληίζηνηρα, ε δεκνηηθή ελφηεηα κπνξεί λα κελ έρεη εληαρζεί ζηελ 

επξπδσληθφηεηα, αιιά ην λνηθνθπξηφ λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε άιια κέζα, 

φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ κε mobile internet. Έηζη, ην εξψηεκα, ηνπ εάλ είλαη 

ζπλδεδεκέλν ην λνηθνθπξηφ ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο κε ην δηαδίθηπν, δε ζρεηίδεηαη 

κε ηε χπαξμε ή κε επξπδσληθφηεηαο ζηελ πεξηνρή. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 31, 

ε πιεηνςεθία ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο έξεπλαο δηαζέηνπλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

 

Πίλαθαο 31. Οηθηαθόο εμνπιηζκόο: ύλδεζε ζην δηαδίθηπν 

ύλδεζε κε 

δηαδίθηπν 

πρλόηεηα 

(λνηθνθπξηά) 

ρεηηθή 

ζπρλόηεηα (%) 

Ναη 22 75,9 

ρη 7 24,1 

ύνιν 29 100 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

Απφ ηα 22 λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, ην έλα (1) δελ εληάζζεηαη 

ζε πεξηνρή επξπδσληθνχ δηθηχνπ αιιά ρξεζηκνπνηεί mobile internet. Δπίζεο, απφ ηα 

επηά (7) λνηθνθπξηά πνπ δελ έρνπλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, ηα δχν (2) δηαζέηνπλ ηνλ 
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εμνπιηζκφ αιιά νη πεξηνρέο ηνπο δελ έρνπλ επξπδσληθή θάιπςε, ην έλα (1) έρεη 

επξπδσληθή θάιπςε αιιά Ζ/Τ παιαηάο ηερλνινγίαο, θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ έρεη 

εληαρζεί ζην δίθηπν, θαη ηέζζεξα (4) λνηθνθπξηά έρνπλ επξπδσληθή θάιπςε αιιά 

δελ έρνπλ Ζ/Τ. 

πσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ ε πιεηνςεθία ησλ 

λνηθνθπξηψλ ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο δηαζέηεη Ζ/Τ (Πίλαθαο 32). 

 

Πίλαθαο 32. Οηθηαθόο εμνπιηζκόο ζε Ζ/Τ 

Ύπαξμε 

Ζ/Τ 

πρλόηεηα 

(λνηθνθπξηά) 

ρεηηθή 

ζπρλόηεηα 

(%) 

Μέζνο 

αξηζκόο  

αλά 

λνηθνθπξηό

/ θάηνρν 

Ζ/Τ 

Μέζνο 

αξηζκόο Ζ/Τ 

(ζύλνιν 

λνηθνθπξηώλ) 

Max 

ηηκή 

Min 

ηηκή 

ύλνιν 

Ζ/Τ 

(sum) 

Ναη 23 79,3  

1,6 

 

 

1,3 

 

4 1 38 ρη 6 20,7 

ύλνιν 29 100 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

Οη αγξφηεο ηεο έξεπλαο, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε, πξνζθέξνπλ ζηνηρεία φρη κφλν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ Ζ/Τ ζηα λνηθνθπξηά 

ηνπο, αιιά θαη πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Αθνινπζνχλ νη 

απηνιεμεί απαληήζεηο θαη ζχληνκνο ζρνιηαζκφο: 

 «Τπάξρεη, αιιά δελ έρνπκε ίληεξλεη» (α/α1), «Έρεηο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή; 

Έρσ (.) δχν (.) Γε δνπιεχνπλ (.) Γελ έρσ ίληεξλεη (.) Γελ ηνπο ρξεζηκνπνηψ θαζφινπ, 

κφλν γηα παηγλίδηα» (α/α2). Γχν πεξηπηψζεηο αλαθνξάο ζηελ έιιεηςε δηθηχνπ 

επξπδσληθφηεηαο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλέθηθηε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ γηα πιεξνθνξία 

θαη επηθνηλσλία. Σα ζπγθεθξηκέλνη αγξφηεο ζπγθεληξψλνπλ κεδεληθφ άζξνηζκα 

δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ. 

«Γχν (.) Κάζε κέξα, κπαίλσ κέζα (.) Σν βξάδπ πνπ πάσ ζπίηη αζρνινχκαη (.) 

Μπαίλσ ιίγν κεο ην ίληεξλεη κηιάσ κε ην skype κε ηνλ θνπκπάξν κνπ θακηά θνξά ζηελ 

Οιιαλδία, κπαίλσ ςάρλσ θάηη, κπαίλσ ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, κπαίλσ εδψ εθεί, κηζή-κία 

ψξα, κπνξεί θαη 2-3 ψξεο λα αζρνιεζψ θάπνηα βξάδηα. Μπνξεί λα πάεη θαη 1:00, 

2:00 ψξα (π.κ.) θαη αζρνινχκαη κε ην ίληεξλεη» (α/α3). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο 

δηαζέηεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ, θαη θάλεη θαζεκεξηλή 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 
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 «Έρσ ππνινγηζηή ζην ζπίηη, ρξεζηκνπνηψ ηνλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη δελ έρσ 

γξακκή, έρσ απηά ηα ζηηθάθηα κε ην κήλα πνπ είλαη αιιά είλαη πάξα πνιχ αξγά, 

δειαδή κε θάλεη λα κελ (..) δε κνπ θάλεη έηζη φξεμε λα ην δνπιέςσ (…) θαη μέξεηο 

θακκηά θνξά εδσ πέξα έρνπκε θαη πξφβιεκα, ηψξα λα κελ αλαθέξσ φλνκα, κε ηηο 

εηαηξίεο άιινηε έρνπκε ζήκα άιινηε δελ έρνπκε αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο» 

(α/α4). Αλαθνξά ζηελ έιιεηςε δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο 

έρεη πςειφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ (νθηψ (8) δεμηφηεηεο), αιιά δελ θάλεη 

ζπρλή ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ιφγσ έιιεηςεο δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο. 

Αλαθέξνληαη δπζιεηηνπξγίεο ζηε ρξήζε άιισλ κέζσλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, 

γεγνλφο πνπ κε ειθπζηηθή ηε ρξήζε ΣΠΔ.  

 «Τπάξρεη αιιά δελ ηνλ ρξεζηκνπνηψ (.) Σνλ έθεξε ν αδειθφο κνπ ηφηε πνπ 

πήξακε ηα πξφβαηα αιιά γηα λα είλαη ζπλδεδεκέλνο, δελ είλαη (.) Γελ ηνλ ζχλδεζα (.) 

Δίλαη πνιχ παιηάο ηερλνινγίαο, είλαη αξγφο θαη δελ (..) φηαλ ζα πάκε θαιχηεξα, ζα 

πάξσ έλαλ» (α/α5). Ο ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο αλέθεξε έλαξμε επαγγέικαηνο ην έηνο 

1995, θαη δειψλεη φηη ν έλαο ππνινγηζηήο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ είλαη 

ηερλνινγίαο εθείλεο ηεο επνρήο, θαη θαηά ζπλέπεηα, είλαη αζχκβαηνο κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ζεκεξηλψλ δεδνκέλσλ ζε software θαη hardware γηα ΣΠΔ. Αλ θαη ν 

ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο δειψλεη θάηνρνο Ζ/Τ, ζηελ παξνχζα έξεπλα δε κπνξεί λα 

πξνζκεηξεζεί ζηνπο θαηφρνπο, δηφηη ν ππνινγηζηήο ηνπ έρεη παξακέλεη αλελεξγφο 

γηα πνιιά ρξφληα θαη πιένλ έρεη πεξάζεη ζηελ αρξεζηία. πγθεληξψλεη κεδεληθφ 

άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ. 

 «ρη, αλ είρα δε ζα εξρφκνπλα ζηα πξφβαηα (.) Θα έκπαηλα ζην facebook θαη 

ζην youtube θαη δε ζα εξρφκνπλα θαζφινπ ζηα πξφβαηα (..) ζα ήκαζηαλ ςσλάξεο 

δειαδή ζαλ ηνπο άιινπο, θαηαιαβαίλεηο ηη ζνπ ιέσ (.) Θα ήκαζηαλ εθεί θνιιεκέλνη, 

ζα ζηέγλσλε ν εγθέθαινο καο, ζα έκελαλ νη δνπιεηέο πίζσ, θαη, θαη…» (α/α6). 

Δληνπίδεηαη ςεθηαθφ ράζκα ζε επίπεδν ζηάζεσλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, δηφηη, ν 

ζπγθεθξηκέλνο εξσηψκελνο, αληηιακβάλεηαη ηηο ΣΠΔ σο αξλεηηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ αγξφηε. Σν ράζκα απηφ είλαη ςεθηαθφ αιιά νη ξίδεο 

ηνπ βξίζθνληαη ζηελ έιιεηςε ζηάζεσλ ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Έρεη κεδεληθφ 

άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ θαη έρεη δειψζεη φηη δελ επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζε 

ΣΠΔ. 
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«Ναη» (α/α7), «Δληάμεη ηψξα έρνπκε ηα ιάπηνπ, έρνπκε δχν-ηξία θαη έλα 

θεληξηθφ πνπ έρνπκε, ζαλ δίθηπν αο πνχκε» (α/α8), «Έλα ιάπηνπ, έλαο ππνινγηζηήο, 

έλα κίλη ιάπηνπ (.) έρνπκε ηξία, ηέζζεξα; Δ, έρνπκε!» (α/α9), «Έρνπκε ηξία» (α/α10). 

«ρη, ζα ήζεια λα έρσ θάπνηα ζηηγκή θαη λα κάζσ λα ηνλ ρξεζηκνπνηψ θαη ζα 

πξνζπαζήζσ λα ην θάλσ» (α/α11), «Ναη έλαλ, έρσ θαη ζχλδεζε ζην ίληεξλεη ζπλέρεηα, 

φιν ην 24σξν» (α/α12 

«Ναη έρσ έλαλ (.) είκαη 10 ψξεο ην 24σξν ζην facebook» (α/α13). Νσξίηεξα 

βξέζεθε φηη, ν ζπγθεθξηκέλνο αγξφηεο ελψ έρεη δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ΣΠΔ δελ έρεη 

θαιή αλάπηπμε ζηάζεσλ, κε απνηέιεζκα λα δαηκνλνπνηεί ηηο ΣΠΔ. 

«Ναη έλαλ» (α/α14), «Ναη ηέζζεξηο» (α/α15), «Ναη έλαλ» (α/α16), «ρη» 

(α/α17), «ρη γηαηί έρνπκε κηθξφ παηδί θαη είκαζηε θαη εγψ θαη ε ζχδπγνο θαηά (.) 

επεηδή βιέπσ ηα αλίςηα κνπ, πνπ έρεη ν αδειθφο κνπ (Ζ/Τ) θαη απηφ δε ζα κνπ άξεζε, 

πξνζσπηθά δειαδή είκαη φηη ηα παηδηά δελ πξέπεη πνιχ λσξίο λα αζρνινχληαη» 

(α/α18).  

«Ναη έλαλ» (α/α19), «Ναη ηξεηο» (α/α20), «Βεβαίσο, έλα» (α/α21), «Ναη , ηνλ 

ρξεζηκνπνηψ» (α/α22), «ρη» (α/α23), «Ναη, έλαλ» (α/α24), «Ναη, έρσ έλαλ» (α/α25), 

«Έρνπκε έλαλ ζην ζπίηη» (α/α26), «Ναη, έλαλ» (α/α27), «Ναη έλαλ» (α/α28), «Ναη 

έλαλ» (α/α29). 

 

5.4.3. Άιιεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο: Γηείζδπζε ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ ζηα 

λνηθνθπξηά ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα ελφηεηα αθνξά ζηε δηείζδπζε άιισλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζηε δσή 

ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο. Αξρηθά κειεηάηαη ε δηείζδπζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ 

ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ, θαη ζηε ζπλέρεηα κειεηάηαη ε ρξήζε ζπζθεπψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αγξφηεο. 

ηνλ Πίλαθα 33 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ πνπ 

εδφζεζαλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ: 
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Πίλαθαο 33. Γηείζδπζε ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ ζε επίπεδν λνηθνθπξηνύ 

Ζιεθηξνληθέο πζθεπέο 

πρλόηεηα 

Ναη Όρη 

Σειεφξαζε 29 0 

 κε δνξπθνξηθφ πηάην 0 29 

 ζπλδξνκεηηθή 5 24 

Απνθσδηθνπνηεηή γηα επίγεηα ςεθηαθή ηειεφξαζε 0 29 

DVD 16 13 

Κνλζφια ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ 5 23 

Πεγή: Γεδνκέλα εο έξεπλαο 

 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 33, φινη νη αγξφηεο ηεο έξεπλαο δηαζέηνπλ 

ηειεφξαζε ζην λνηθνθπξηφ ηνπο, ζε θακία πεξίπησζε δε ζπλαληάηαη δνξπθνξηθφ 

πηάην ηειεφξαζεο, ελψ πέληε (5) αγξφηεο έρνπλ ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε. Δπίζεο, 

απνθσδηθνπνηεηή γηα επίγεηα ςεθηαθή ηειεφξαζε δε δηαζέηεη θαλέλα λνηθνθπξηφ, 

θάηη πνπ ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο έιιεηςεο ζεκείσλ εθπνκπήο ςεθηαθνχ ζήκαηνο 

(http://www.digea.gr/flash/digea.html). Σέινο, ζπζθεπή πξνβνιήο DVD δηαζέηνπλ 

δεθαέμη (16) απφ ηα 29 λνηθνθπξηά, θαη θνλζφια ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πέληε (5) 

απφ ηα 29. 

ηε ζπλέρεηα εξσηήζεθαλ νη αγξφηεο ηεο έξεπλαο εάλ ην θηλεηφ ηνπο δηαζέηεη 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαη εάλ ρξεζηκνπνηνχλε απηή ηε ζχλδεζε. Οη απαληήζεηο 

ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 34. 

 

Πίλαθαο 34. Γηαδίθηπν κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 

Σν θηλεηφ ζνπ δηαζέηεη 

ζχλδεζε ζην ίληεξλεη; 

Δάλ δηαζέηεη, ηελ έρεηο 

ρξεζηκνπνηήζεη; 

Ναη 13 6 

ρη 15 7 

Γελ έρσ θηλεηφ 1 
 

13 ύλνιν 29 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 
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5.4.4. Αλίρλεπζε ηνπ βαζκνύ e-ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ 

έξεπλα 

Ο φξνο e-ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη δφθηκνο, θαη ζηνρεχεη-επηρεηξεί ζηελ έθθξαζε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ ηα άνηκα ζε εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο, ή αιιηψο ηεο ςεθηαθήο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο. 

Απνηειεί ζχλζεζε ηνπ αζξνίζκαηνο δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ (Ζ/Τ θαη δηαδίθηπν), θαη 

ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε e-

ιεηηνπξγηθφηεηα, δειαδή ην άζξνηζκα δεμηνηήησλ θαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ, δελ 

εκθαλίδνπλ κηα απφιπηα γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, αιιά έρνπλ κηα μεθάζαξε 

επηξξνή ην έλα πξνο ην άιιν, επηξξνή ε νπνία κπνξεί λα κειεηεζεί θαη ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο. 

Ζ απνθάιπςε ηεο e-ιεηηνπξγηθφηεηαο, επηρεηξείηαη κε ηελ εμαγσγή 

γηλνκέλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ήδε πξαγκαηνπνηεκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε ΣΠΔ πνιιαπιαζηαζκέλν κε ηε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο Ζ/Τ (ρέζε 1).  

(ρέζε 1.) 

e-ιεηηνπξγηθφηεηα ΣΠΔ= Άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ* πρλφηεηα ρξήζεο Ζ/Τ 

 

Σν άζξνηζκα ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζε ΣΠΔ, 

απνθαιχθζεθε ζηνλ Πίλαθα 23 ζηελ ελφηεηα «Δθπαηδεπηηθφ πξνθίι ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα», κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ζηνηρείσλ πνπ απαληνχζαλ ζηα εξσηήκαηα F2 θαη F3 ηνπ Δurostat Μodel 

Questionnaire (V2.1).  

 Ο εληνπηζκφο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο Ζ/Τ απφ ηνπο 

αγξφηεο ηεο έξεπλαο, απνηειεί ην δεχηεξν βήκα γηα ηελ εμαγσγή ηνπ κεγέζνπο ηεο e-

ιεηηνπξγηθφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κειεηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο κε ηε κέζνδν 

ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ ζηνηρεία γηα ηνλ θάζε έλα 

ζπκκεηέρνληα μερσξηζηά, ηα νπνία ζηνηρεία λα απαληνχλ ζην εξψηεκα Β2 ηνπ 

Δurostat Μodel Questionnaire (V2.1). Σν εξψηεκα απηφ αθνξά ζηε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαη αλαθέξεη: Πφηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε 

Ζ/Τ; (πξσηφηππν: When did you most recently use a computer?). Ζ θιίκαθα 
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βαζκνινγίαο ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο νξίζηεθε σο, ηέζζεξηο (4) βαζκνί γηα ηελ 

πςειή ζπρλφηεηα ρξήζεο (θαζεκεξηλή ή ζρεδφλ θαζεκεξηλή ρξήζε) θαη κείσζε 

θαηά έλα βαζκφ φζν κεηψλεηαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο, κε ρακειφηεξε βαζκνινγία ην 

έλα (1) πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ρξήζε «Ληγφηεξν απφ κηα θνξά ην κήλα», ελψ ππάξρεη 

θαη ε κεδεληθή (0) ρξήζε. Αθνινπζεί ε κεηάθξαζε, ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλεη ε 

Eurostat ζην εξψηεκα B2 ηνπ Δurostat Μodel Questionnaire (V2.1), θαη ε 

βαζκνινγία πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζπρλφηεηα ρξήζεο (Πίλαθαο 35): 

 

Πίλαθαο 35. Μεηάθξαζε ηεο κεηαβιεηήο Β2 ηνπ Δurostat Μodel Questionnaire (V2.1) 

Δurostat Μodel Questionnaire (V2.1) 

Μεηαβιεηή Β2: How often on average have you used a computer in the last 

3 months? (κεηθ. Πφζν ζπρλά θαηά κέζν φξν ρξεζηκνπνηήζαηε Ζ/Τ ηνπο 

ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο;) 

Πξσηόηππν 

θείκελν 
Μεηάθξαζε βαζκνινγία 

Every day or 

almost every 

day 

Καζεκεξηλά ή ζρεδφλ θαζεκεξηλά 4 

At least once a 

week (but not 

every day) 

Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα, αιιά φρη θαζεκεξηλά 
3 

At least once a 

month (but not 

every week) 

Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα 

αιιά, φρη θάζε εβδνκάδα 
2 

Less than once 

a month 
Ληγφηεξν απφ κηα θνξά ην κήλα 1 

Πεγή: Μεηάθξαζε απφ Δurostat model for a community survey on ICT usage in households 

and by individuals 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ρέζεο 1, πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνθάιπςε ηεο e-

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 36 

θαη ζην Γξάθεκα 1: 
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Πίλαθαο 36. e-ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ αγξνηώλ ηεο έξεπλαο: ζπγθεληξσηηθόο πίλαθαο δεδνκέλσλ 

 Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

Κσδηθνπνίεζε Πίλαθα 29 

Γξαζηεξηφηεηεο: 1=Αληηγξαθή ή κεηαθίλεζε ελφο αξρείνπ ή ελφο θαθέινπ αξρείσλ, 2=Υξήζε ησλ 

εξγαιείσλ αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε γηα επαλάιεςε ή κεηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ κέζα ζε έλα 

θείκελν, 3=Υξήζε απιψλ αξηζκεηηθψλ ηχπσλ ζε έλα ινγηζηηθφ θχιιν εξγαζίαο, 4=πκπίεζε αξρείσλ 

(zip), 5=χλδεζε θαη εγθαηάζηαζε λέσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ, πρ έλαλ εθηππσηή ή έλα modem, 

6=Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ κε ηε ρξήζε θάπνηαο εηδηθήο πξνγξακκαηηζηηθήο γιψζζαο, 7=Υξήζε κηα 

κεραλήο αλαδήηεζεο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, 8=Απνζηνιή e-mails κε επηζπλαπηφκελα αξρεία 

(έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, θιπ), 9=Απνζηνιή κελπκάησλ ζε chatrooms, newsgroups ή ζε έλα forum 

ζπδεηήζεσλ, 10=Υξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ/internet γηα Σειεθσλήκαηα, 11=Υξήζε "peer-to-peer file 

α/α 

ζπκκεηέρνλη

α 

Γξαζηεξηόηεηεο, ζπλαθείο κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη 

δηαδηθηύνπ πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί Άζξνηζκα 

δξαζηεξηνηήησλ 

πρλόηεηα 

ρξήζεο 

Μέγεζνο e-

ιεηηνπξγηθόηεηαο 

(ρέζε 1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             1 0 0 0 

2             1 0 0 0 

3 1 1  1 1  1 1 1 1    8 4 32 

4 1 1 1 1   1 1 1 1    8 1 8 

5             1 0 0 0 

6             1 0 0 0 

7             1 0 0 0 

8       1  1 1    3 2 6 

9 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1   10 4 40 

10 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1   10 4 40 

11             1 0 0 0 

12 1 1 1 1   1  1     6 4 24 

13 1      1  1     3 4 12 

14 1      1   1    3 3 9 

15       1       1 2 2 

16             1 0 0 0 

17             1 0 0 0 

18             1 0 0 0 

19 1 1 1 1   1  1     6 4 24 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 4 48 

21       1  1     2 3 6 

22       1   1    2 2 4 

23             1 0 0 0 

24             1 0 0 0 

25 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1   10 3 30 

26       1  1     2 4 8 

27       1  1     2 2 4 

28             1 0 0 0 

29       1       1 3 3 
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sharing" γηα αληαιιαγή ηαηληψλ, κνπζηθήο θ.ιπ., 12=Γεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο, 13=Κακία 

δξαζηεξηφηεηα. 

πρλφηεηα ρξήζεο: 1=Ληγφηεξν απφ κηα θνξά ην κήλα, 2=Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα αιιά φρη 

θάζε εβδνκάδα, 3=Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα αιιά φρη θαζεκεξηλά, 4=θαζεκεξηλά 
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Γξάθεκα 1. Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο e-ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ αγξνηώλ ηεο έξεπλαο 
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Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 36 θαη ζην Γξάθεκα 1, ε e-ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

αγξνηψλ ηεο έξεπλαο θπκαίλεηαη κεηαμχ κεδεληθψλ θαη πςειψλ ηηκψλ. Ζ πςειφηεξε 

ηηκή πνπ ζπλαληάηαη είλαη θαη ε πςειφηεξε πνπ κπνξεί λα δψζεη ε ζπγθεθξηκέλε 

κέηξεζε (48). Δληνπίδνληαη ηέζζεξηο νκάδεο ζην ζχλνιν ησλ 29 ππνθεηκέλσλ: 

Α) Ζ νκάδα κεδεληθήο e-ιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη αγξφηεο πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ 

νκάδα έρνπλ κεδεληθφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε ΣΠΔ, θαη κεδεληθή 

ζπρλφηεηα ρξήζεο Ζ/Τ (Πίλαθαο 37). 
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Πίλαθαο 37. Οκάδα Ά: Μεδεληθή e-ιεηηνπξγηθόηεηα 

α/α 

Άζξνηζκα 

δξαζηεξηνηήησλ 

πρλόηεηα 

ρξήζεο 

Ύςνο e-

ιεηηνπξγηθόηεηαο 

(ρέζε 1) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

11 0 0 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

18 0 0 0 

23 0 0 0 

24 0 0 0 

28 0 0 0 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

Β) Ζ νκάδα ρακειήο e-ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηάμεο 1-16. Πεξηιακβάλεη κεγέζε 2-16.  

Πίλαθαο 38. Οκάδα ΄Β: Υακειή e-ιεηνπξγηθόηεηα 

α/α 

Άζξνηζκα 

δξαζηεξηνηήησλ 

πρλόηεηα 

ρξήζεο 

Ύςνο e-

ιεηηνπξγηθόηεηαο 

(ρέζε 1) 

4 8 1 8 

8 3 2 6 

13 3 4 12 

14 3 3 9 

15 1 2 2 

21 2 3 6 

22 2 2 4 

26 2 4 8 

27 2 2 4 

29 1 3 3 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

ηνλ Πίλαθα 38 θαίλεηαη ε επηξξνή ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ζηελ e-

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Έλαο αγξφηεο πνπ 

ζπγθεληξψλεη πςειφ άζξνηζκα δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί λα παξνπζηάδεη ρακειή 

e-ιεηηνπξγηθφηεηα ιφγσ ηεο αξαηήο ρξήζεο Ζ/Τ. Ζ πεξίπησζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληα κε α/α4 είλαη ραξαθηεξηζηηθή, δηφηη είλαη πηζηνπνηεκέλνο γλψζηεο 

ΣΠΔ (ECDL) αιιά ιφγσ έιιεηςεο δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο ε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή είλαη πεξηνξηζκέλε, κε ζπλέπεηα ηε ρακειή e-ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. 



 

 173  

Ζ έιιεηςε ζπρλήο ρξήζεο ΣΠΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρχηεηα αλάπηπμεο λέσλ 

εθαξκνγψλ, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ 

ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεησλ αηφκσλ, ζε ςεθηαθφ επίπεδν. Δπίζεο, φζν απμεκέλε 

είλαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, αθφκε θαη εάλ είλαη ρακειφ ην άζξνηζκα 

ησλ ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ, ηφζν απμάλνληαη νη δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηνπ 

αηφκνπ ζηε ρξήζε ΣΠΔ, σο απνηέιεζκα ηεο ηξηβήο ηνπ κε ηνλ ςεθηαθφ θφζκν.  

Γ) Ζ νκάδα κέζεο e-ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηάμεο 17-32. Πεξηιακβάλεη κεγέζε απφ 24-

32.  

Πίλαθαο 39. Οκάδα ΄Γ: Μέζε e-ιεηνπξγηθόηεηα 

α/α 

Άζξνηζκα 

δξαζηεξηνηήησλ 

πρλόηεηα 

ρξήζεο 

Ύςνο e-

ιεηηνπξγηθόηεηαο 

(ρέζε 1) 

3 8 4 32 

12 6 4 24 

19 6 4 24 

25 10 3 30 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 39, κε εθείλα ηνπ Πίλαθα 38 

θαίλεηαη φηη κεηαμχ δχν αηφκσλ κε ην ίδην άζξνηζκα δξαζηεξηνηήησλ, ε πςειή 

ζπρλφηεηα ρξήζεο απνηειεί πιενλέθηεκα e-ιεηηνπξγηθφηεηαο.  

Γ) Ζ νκάδα πςειήο e-ιεηηνπξγηθφηεηαο ηάμεο 33-48. Πεξηιακβάλεη ηα κεγέζε 40-

48. 

 

Πίλαθαο 40. Οκάδα ΄Γ: Τςειή e-ιεηνπξγηθόηεηα 

α/α 

Άζξνηζκα 

δξαζηεξηνηήησλ 

πρλόηεηα 

ρξήζεο 

Ύςνο e-

ιεηηνπξγηθόηεηαο 

(ρέζε 1) 

9 10 4 40 

10 10 4 40 

20 12 4 48 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

Ζ νκάδα ρξεζηψλ ηνπ Πίλαθα 40 ραξαθηεξίδεηαη σο πςειά e-ιεηηνπξγηθή. 

Παξνπζηάδεη πιήζνο δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ αιιά θαη θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ Ζ/Τ. 

Απνηειείηαη απφ άηνκα κε πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε), αιιά θαη απφθνηηνπο Λπθείνπ κε κε ηππηθή εθπαίδεπζε ζηηο ΣΠΔ.  
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5.4.5. Αληίιεςε ηεο σθειηκόηεηαο ρξήζεο ΣΠΔ 

Απηή ε ππνελφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα φπνπ δειψλνπλ έλαλ αξηζκφ δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ (Πίλαθαο 23). Αθνξά 

ζηελ αληίιεςε ηεο σθειηκφηεηα ηεο ρξήζεο ΣΠΔ ζηελ επαγγεικαηηθή θαη 

πξνζσπηθή ηνπο δσή. Αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ: 

«Απφ ην '97 δνπιεχσ Ζ/Τ κέζα ζηε κνλάδα κνπ θαη θάλσ ηε δηαρείξηζε κε Ζ/Τ 

(.) Έρσ 2.5 ρξφληα 3, έρσ θαηαζθεπάζεη θαηλνχξην αικεθηήξην θαη θάλσ ηε δηαρείξηζε 

πην νινθιεξσκέλε θαη πην ζσζηή, θάλσ έιεγρν νίζηξνπ, ην θάζε δψν έρεη ην 

πνδφκεηξν ηνπ θαη ειέγρεηαη θαζεκεξηλά (.) δίλεη ηελ θίλεζε ηνπ δψνπ (.) Γξάθεη έλα 

θσδηθφ θαη ν θσδηθφο είλαη απηφο πνπ έρεη θαη ζην ελψηην ηνπ δψνπ (.) Με ην πνπ ζα 

κπεη ην δψν ζην αικεθηήξην, ζε θάζε ζέζε πνπ θάζεηαη ην δψν, έρεη θαη κηα θεξαία, 

θαηεπζείαλ εληνπίδεη πην δψν είλαη (.) νπ ιέεη πφζν γάια έρεη δψζεη θαη κεηξάεη ηνπο 

βεκαηηζκνχο πνπ θάλεη θάζε κέξα ην δψν (.) Κάζε εβδνκάδα βγάδεη ην κέζν φξν (.) Αλ 

κηα εβδνκάδα ην δψν έρεη νίζηξν- είλαη ππεξθηλεηηθφ- αληί λα θάλεη 500 βήκαηα έθαλε 

1500 θαη έηζη, ζπγθξίλεη ην πξφγξακκα θαη ιέεη φηη έρεη νίζηξν (.) ηαλ πάιη ην δψν 

δελ είλαη θαιά, έρεη ιηγφηεξνπο βεκαηηζκνχο, θαη πάιη απηφ ην βιέπσ απν ην 

πξφγξακκα (.) Αιιά δελ είλαη κφλν απηά, κε ην ίληεξλεη ζήκεξα αλά πάζα ζηηγκή 

κπαίλεηο βιέπεηο ηνλ θαηξφ, ηελ αγνξά πσο θηλείηαη (...) αλά πάζα ζηηγκή βιέπεηο ζηελ 

Ακεξηθή ν άιινο ηη έθαλε, ζηε Γαιιία ηη έρεη θηηάμεη ν άιινο, θάηη παξφκνην πνπ ζεο, 

ζνπ έξρεηαη ζην κπαιφ, ιεο "λα κπσ, λα ην δσ ιίγν" (.) νπ δίλεη ηδέεο» (α/α3). 

«Κάπνηεο θνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ έρσ θάλεη, ηα θαλα κέζσ ππνινγηζηψλ (.) 

δειαδή ε ζπλνκηιία αο πνχκε θαη νη ζπκθσλίεο πνπ θιείζηεθαλ κέζσ ππνινγηζηψλ (..) 

θάπνηεο αγνξέο πνπ έθαλα, απν Ηζπαλία έθαλα κηα αγνξά θαη απν Γαιιία έθαλα κηα 

αγνξά έλα κεράλεκα θαη ηψξα απν Γεξκαλία πάιη έηζη» (α/α4).  

«Ζ ηερλνινγία είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη απν ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηε δηθηά 

κνπ πξνζσπηθά ηνπιάρηζηνλ […] Ο,ηη κεραλήκαηα έρσ πάξεη ηα έρσ πάξεη απφ έμσ 

θαη κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη πνπ έρσ θεξδίζεη δεθάδεο ρηιηάδεο € (...) θαη 

ζπκβνπιεπηηθά πεξηζζφηεξν πνπ ιεηηνπξγψ ηελ ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ δεθαεηία, θαη κε 

ηλζηηηνχηα έμσ, θαη κε θαιιηεξγεηέο, θαη κε πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ έρσ απνθηήζεη, 

θαη κε επηζθέςεηο πνπ πεγαηλνεξρφκνπλ […] Σψξα, είδα εθέηνο απηή ηελ επηθνηλσλία 

πνπ είρα κε φιν ηνλ θφζκν κε ηα ζαιηγθάξηα (..) ην πψο ην δεηνχζαλ απν φιν ηνλ 
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θφζκν θαη κνπ έιεγαλ ζηείιε 100, 200 θηιά δείγκα (..) δειαδή είλαη ηξειφ (..) λα 

θάζεζαη εδψ ζην Υέξζν θαη λα κηιάο κε ηε Υηιή, λα κηιάο κε ηνλ Καλαδά, λα κηιάο κε 

ηε Νέα Εειαλδία κε Έιιελα […] Αλά πάζα ζηηγκή ηψξα κε ηηο αζζέλεηεο, κε ηα 

βακβάθηα (.) θαη κε ηα ακπέιηα θέηνο πνπ είρακε πεξνλφζπνξνπο, σίδηα, βνηξίηηδεο 

θαη κε Κξήηεο κηινχζα, ήηαλ παλειιαδηθφ, είραλ ηελ άπνςε ηνπο (.) Πξσηνθαλή 

θαηάζηαζε θέηνο κε ηνλ πεξνλφζπνξν, θαη ήζεια λα κάζσ, γηαηί είκαη εληαγκέλνο θαη 

ζηε βηνινγηθή κε ηα ακπέιηα, θαη ήζεια λα δσ ηη πεξηζζφηεξν είλαη απηφ πνπ θάλνπλ 

θαη δελ έρνπλ πξφβιεκα, θαη ηειηθά είραλ φινη ην πξφβιεκα […] ηα κεραλήκαηα ηψξα 

πνπ έρσ απηά ηα ηξαθηέξ, είλαη ειεθηξνληθά, αλά πάζα ζηηγκή κπνξείο κε ηελ εηαηξία 

λα έξζεηο ζε επαθή θαη λα ζνπ δψζνπλ ηνπο θσδηθνχο πνπ πξέπεη [...] Δίρα 

πξνβιήκαηα, κέζσ ηνπ ίληεξλεη θαηεπζείαλ νη άλζξσπνη κε έζηεηιαλ θάηη 

αληαιιαθηηθά απν εθεί (.) κε είραλ βνεζήζεη, φρη ζηακάηα- φρη μεθίλα [...] Γειαδή, 

ζεκαληηθφ ηψξα βξε παηδί κνπ λα ηνπ βάδεηο ηψξα ηα 70€ ζηνλ Γεξκαλφ, θαη λα ζνπ 

ζηέιλεη ηελ άιιε κέξα κε courier ην αληαιιαθηηθφ, θαη λα ην βιέπεηο αο πνχκε ηψξα 

απηφ 200€ θαη λα ζην δίλνπλ 70€ κεο ζηελ απιή ζνπ ηψξα λα 'ξρεηαη (..) είλαη ιίγν 

ηψξα απηφ εδψ; Δίλαη κηα ηθαλνπνίεζε [...]Δίρα πάξεη, ηψξα, ην κεγάιν ηξαθηέξ 

110.000€, εδψ ην είραλ 160.000€ [...] Έθαλα δηαζπλδέζεηο θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν 

κε παξαγσγνχο κε θαιιηεξγεηέο, θαη ζε απηφ κε βνήζεζε θ ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, 

παξφιν πνπ δελ είκαη ηέιεηνο ζηνλ ρεηξηζκφ» (α/α8). 

«ε φια (.) δειαδή πιένλ είλαη απαξαίηεην θαη ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε 

δηαρείξηζε (.) είλαη δειαδή θξίκα, πνπ δε δψζαλε ζηνπο αγξφηεο ππνινγηζηέο απν ηελ 

αξρή (.) έπξεπε απηνχο φινπο πνπ κπήθαλε ζε λέα πξνγξάκκαηα θαη μεθηλήζαλε ζε 

κηθξέο ειηθίεο, έπξεπε φινη λα πάξνπλε ππνινγηζηέο γηα λα κάζνπλ λα δνπιεχνπλε κε 

ηνλ ππνινγηζηή, θαη λα ελεκεξψλνληαη, θαη λα βιέπνπλ ηη γίλεηαη παληνχ έμσ, ζηε 

Γαιιία ζηε Γεξκαλία, εθεί πνπ είλαη ηα πξάγκαηα πην αλαπηπγκέλα απν εδψ, γηαηί έηζη 

φπσο καο έρνπλε δε γίλεηαη (..) Έγηλε ζε θάπνηα θάζε λα δψζνπλε ππνινγηζηέο, θαη ηα 

δψζαλε ζε απηνχο πνπ δελ ήηαλ αγξφηεο (.) έπξεπε λα έρνπλε δεχηεξε αζρνιία 

εμσγεσξγηθή, θαη δψζαλε ζε απηνχο ππνινγηζηή θαη δε δψζαλε ζε απηνχο πνπ ήηαλ 

θαηά θχξην επάγγεικα (..) Καη ην θάλαλε (.) Δδψ κέζα ζην ρσξηφ καο πήξαλε 

λνζνθφκνη, πήξαλε δεκφζηνη ππάιιεινη, θαη δελ πήξαλε νη αγξφηεο» (α/α9). 
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«Σν ίληεξλεη είλαη ε δσή καο (.) Με απηφ δνχκε […] Καηξφο, αγξνηηθά, 

ελεκέξσζε […] Νέεο θαιιηεξγεηηθέο κέζνδνη, λέεο παξαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο, 

επηδνηήζεηο, πιεξσκέο [..] αληαιιαθηηθά θαη εξγαιεία» (α/α10). 

«Κπξίσο γηα αγξνηηθά λέα, επηδνηήζεηο» (α/α11). 

«Δίκαη 10 ψξεο ην 24σξν ζην Facebook […] κηα θνξά είδα γηα επηδνηήζεηο» 

(α/α13) 

«Απηή ηε ζηηγκή θνηηάδσ γηα πνηνηηθή θαιιηέξγεηα (..) Φάρλσ (.) Πξνρζέο 

έκαζα γηα ην ηππνθαέο, έλα θαηλνχξην δέληξν, ή ε ηξνχθα πνπ ιέλε ηψξα (..) κε απηή 

ηελ έλλνηα ςάρλσ, κπαίλσ θαη δηαβάδσ (..) ή γηα ηηο ειηέο, γηα ην πσο κπνξψ λα θάλσ 

ηελ πξάζηλε ηελ ειηά θαγψζηκε (.) θέηνο έθαλα απηήλ ηε δηαδηθαζία, δε γλψξηδα, 

κπήθα ζην ίληεξλεη, δήηεζα γηα ην πσο κπνξψ λα θάλσ κηα ειηά θαγψζηκε, θαη θέηνο 

θάλσ απηή ηε δηαδηθαζία» (α/α14). 

«Γελ ην ζπδεηάκε (..) ηα πξάγκαηα έηζη φπσο θηάζαλε (..) [Δξψηεζε: Πσο; Με 

πνηφλ ηξφπν, πσο ην ρξεζηκνπνηείο;] Τπάξρεη ην ζέκα ηεο ηηκήο, λα ελεκεξσζψ γηα ηηο 

ηηκέο, ππάξρεη ζήκεξα λα κε βάισ βακβάθη εγψ, θέηνο λα κελ βάισ βακβάθη θαη λα 

βάισ ζηηάξη ζθιεξφ θαη φρη καιαθφ (..) ζε απηφ ην επίπεδν καο βνεζάεη (.) Γειαδή, ην 

ζηηάξη ην καιαθφ θέηνο ζα πάεη ςειά ιφγσ ηνπ εκπάξγθν ηεο Ρσζίαο (.) Ήμεξα πην 

κπξνζηά φηη ζα αλεβεί ην ζηηάξη ην καιαθφ, θαη έβαια ζηηάξηα καιαθά, θαη αλέβεθε ε 

ηηκή απφ ηα 9 ιεπηά πήγε ζηα 17 ιεπηά (.) Κέξδηζα εθεί (..) ην ζηηάξη ην ζθιεξφ ήμεξα 

φηη ππήξρε πιεζψξα, ηαπηφρξνλα ππήξραλ πιεκκχξεο παξαδίπια ζηα δηπιαλά θξάηε, 

αο ην πνχκε ήμεξα φηη ζα αλεβεί ην ζηηάξη ην ζθιεξφ, γηαηί ε Ηηαιία έρεη αλάγθε γηα 

καθαξφληα (..) ζε απηφ ην επίπεδν κε βνεζάεη (..) ην βακβάθη είλαη ρξεκαηηζηεξηαθφ 

πξντφλ, ζήκεξα είλαη έηζη, αχξην είλαη αιιηψο (..) ε κεγάιν πνζνζηφ κε βνεζάεη φκσο 

ην βακβάθη, μέξσ αο πνχκε (..) Τπάξρεη εκπάξγθν ηψξα κε ην βακβάθη ζε άιιεο ρψξεο, 

κεγάιε δήηεζε ππάξρεη ζηελ Σνπξθία, θαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν μέξσ ηελ ηηκή πην 

κπξνζηά αο πνχκε (..) Φέηνο πεξίκελα λα είλαη 60-62 ιεπηά, έηπρε λα θαζίζεη ζηα 60 

(.) πέξπζη ήμεξα φηη ζα πάεη 40 ιεπηά θαη πήγε 40 ιεπηά (..) κέζα απν ην ίληεξλεη 

ήκνπλα ελεκεξσκέλνο (.) Παίξλσ ηηο γεληθέο γξακκέο αο πνχκε θαη απν εθεί 

ππνινγίδσ, ζπκπεξάλσ φηη, μέξεηο, ζα πάεη θαιά ην ζηηάξη, ην βακβάθη, ην θαιακπφθη 

(..) Γηα πξφπεξζη, πνπ δελ πήγε θαιά ην θαιακπφθη θαη κείλαλε πνιιά ζην ρσξάθη, 

μέξακε εθ ησλ πξνηέξσλ φηη δε ζα πάεη θαιά ην θαιακπφθη, θαη γηα εθέηνο πήγε θαιά 

ζρεηηθά κε άιιεο ρξνληέο (.) Φπζηθά δελ έβαια» (α/α15). 
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«Σν ηη ζπκβαίλεη ζε παξφκνηεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ζε άιινπο ρψξνπο (..) 

ζηελ Δπξψπε, νπνπδήπνηε (..) αληιείο ζηνηρεία, δειαδή, γηα ζηηεξέζηα, γηα πγεία ησλ 

δψσλ(..) ηηο ηηκέο δσνηξνθψλ (..) βξίζθεηο θάπνηα πξντφληα, ηα νπνία πσο ζα ηα βξεηο 

δηαθνξεηηθά;» (α/α19). 

«Οπσζδήπνηε (..) ηε δηαρείξηζε, νηθνλνκηθά, ζε φια […] Δδψ ζην ζηάβιν,, 

έρσ ην πξφγξακκα πνπ απηφκαηα εηζάγνληαη ηα δεδνκέλα, πφζν γάια βγάδεη ε θάζε 

αγειάδα, ειέγρσ νίζηξνπο (..) θαη πξνζσπηθά είρα θάλεη έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο 

ηεο κνλάδαο, παξαθνινπζνχζα ην γελεαινγηθφ δέληξν, πεξλνχζα ηα ζηνηρεία κέζα 

πφηε ηελ έθαλα ζπεξκαηέγρπζε, πφηε γέλλεζε (...) γηα λα βγάδσ ζηηεξέζηα είρα πάιη 

αλαπηχμεη έλα πξφγξακκα εγψ» (α/α20). 

«Δκέλα κε έρεη βνεζήζεη θαηά πνιχ, γηαηί ππάξρεη ελεκέξσζε, αλά πάζα 

ζηηγκή κπνξείο λα κπεηο, λα δεηο, λα ελεκεξσζείο» (α/α21). 

«Γηα ηα πάληα, απφ ηε θχηεπζε κέρξη θαη ην θιάδεκα, ιίπαλζε, άξδεπζε, φια 

(..) Παίξλσ πιεξνθνξίεο» (α/α22). 

«Δλεκέξσζε γηα ηη ηηκέο, πσο ζα πεξπαηήζνπλ ηα πξντφληα πνπ θαιιηεξγνχκε» 

(α/α25). 

«Ναη αιιά, δελ μέξσ θαιά λα ηνλ ρξεζηκνπνηψ, γηα λα κπνξψ αλά πάζα ζηηγκή 

λα βξσ απηφ πνπ ζέισ (.) αλ ήμεξα λα ηνλ ρξεζηκνπνηψ θαιά δειαδή, πηζηεχσ φ,ηη 

πιεξνθνξία ήζεια, αλά πάζα ζηηγκή, ζα ηελ εχξηζθα» (α/α26). 

«Κνίηαμε επεηδή δελ έρσ βγάιεη νχηε ην γπκλάζην δε κπνξψ λα είκαη πνιχ 

ελεκεξσκέλνο, δελ ηα θαηαιαβαίλσ φια απηά πνπ βξίζθσ (..) Με βνεζάεη, αιιά δε 

βνεζάεη ην φηη δελ μέξσ πνιιά γξάκκαηα» (α/α27). 

«Οπσζδήπνηε είλαη κεγάιε βνήζεηα, αιιά είλαη ε γιψζζα πνπ κε δπζθνιεχεη 

πνιχ» (α/α29). 

ηελ παξνχζα έξεπλα θαίλεηαη φηη νη αγξφηεο πνπ έρνπλ πξνζσπηθή επαθή 

κε ηηο ΣΠΔ έρνπλ θαη αληίιεςε ησλ σθειεηψλ γηα ην επάγγεικά ηνπο. Ο βαζκφο 

σθειηκφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. Ζ ηθαλφηεηα απηή, 

ζπληζηά κία λέα κνξθή βαζηθήο κφξθσζεο, φπνπ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

θαη πκβνχιην νλνκάζηεθε «ςεθηαθή κφξθσζε» (European Commission, 2002). 

ήκεξα, ε ςεθηαθή κφξθσζε είλαη αληίζηνηρα ζεκαληηθή, φζν ηεο «θιαζηθήο» 

κφξθσζεο ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο θαη ηεο αξηζκεηηθήο πξηλ απφ έλα αηψλα, θαη 
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απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία, 

ψζηε λα απνιακβάλνπλ ηα νθέιε απφ απηή ηε ζπκκεηνρή.  

 

5.4.6. πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Φεθηαθνύ Πξνθίι 

Αθνινπζεί ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ηνπ ςεθηαθνχ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα, κε αλαθνξά αλά ζπκκεηέρνληα (Πίλαθαο 41). ηνλ πίλαθα απηφλ 

πεξηέρνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη αθνξνχλ ζηελ ελφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ 

πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, θαη παξνπζηάζηεθαλ πεξηγξαθηθά ζηνπο 

Πίλαθεο 29-34, θαη 36-40.  
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Πίλαθαο 41. πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Φεθηαθνύ Πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 
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1 ρη ρη 2 1 0 1 0 1 0 2 0 0 Μεδεληθή 

2 ρη ρη 2 2 0 1 0 1 1 1 2 0 Μεδεληθή 

3 ρη Ναη 1 1 0 1 0 1 1 2 0 32 Μέζε 

4 ρη ρη 1 1 0 0 0 1 0 2 0 8 Υακειή 

5 Ναη Ναη 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Μεδεληθή 

6 Ναη Ναη 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Μεδεληθή 

7 Ναη Ναη 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 Μεδεληθή 

8 Ναη Ναη 1 4 0 0 0 1 0 1 1 6 Υακειή 

9 Ναη Ναη 1 3 0 0 0 1 0 1 1 40 Τςειή 

10 Ναη Ναη 1 3 0 0 0 1 0 1 1 40 Τςειή 

11 Ναη Ναη 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Μεδεληθή 

12 Ναη Ναη 1 1 0 1 0 0 0 - - 24 Μέζε 

13 Ναη Ναη 1 1 0 0 0 0 0 2 0 12 Υακειή 

14 Ναη Ναη 1 1 0 0 0 1 0 1 2 9 Υακειή 

15 Ναη Ναη 1 4 0 0 0 0 0 1 2 2 Υακειή 

16 Ναη Ναη 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 Μεδεληθή 

17 Ναη Ναη 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Μεδεληθή 

18 Ναη Ναη 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Μεδεληθή 

19 Ναη Ναη 1 1 0 0 0 1 0 1 2 24 Μέζε 

20 ρη Ναη 1 3 0 0 0 1 0 2 0 48 Τςειή 

21 Ναη Ναη 1 2 0 0 0 0 0 2 0 6 Υακειή 

22 Ναη Ναη 1 1 0 1 0 1 0 1 1 4 Υακειή 

23 Ναη Ναη 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 Μεδεληθή 

24 Ναη Ναη 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 Μεδεληθή 

25 Ναη Ναη 1 1 0 0 0 1 0 1 1 30 Μέζε 

26 Ναη Ναη 1 1 0 0 0 1 0 2 0 8 Υακειή 

27 Ναη Ναη 1 1 0 0 0 0 1 2 0 4 Υακειή 

28 Ναη Ναη 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 Μεδεληθή 

29 Ναη Ναη 1 1 0 0 0 0 1 2 0 3 Υακειή 

Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

Κσδηθνπνίεζε Πίλαθα 41 

Δπξπδσληθφηεηα (Πίλαθεο 29 θαη 30): 1= Ναη, 2= ρη 

Οηθηαθφο εμνπιηζκφο (Πίλαθαο 31 θαη ελφηεηεο Πίλαθα 33): 1= Ναη, 2= ρη 

χλδεζε ίληεξλεη κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (Πίλαθαο 34): 1= Ναη, 2= ρη, (-)= Γε δηαζέησ ζπζθεπή 

θηλεηήο ηειεθσλίαο 

Υξήζε δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Πίλαθαο 34): 1=Ναη, 2= ρη, (-)= Γε δηαζέησ ζπζθεπή 

θηλεηήο ηειεθσλίαο 
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5.5. Πιεξνθνξηαθό πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

Ζ πέκπηε ελφηεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αθνξά ζην 

πιεξνθνξηαθφ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. ηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο 

είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη αθνξνχλ ζηα ζέκαηα ηα 

νπνία πξνηηκνχλ λα ελεκεξψλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο αγξφηεο, ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη ζε ζρέζε κε ην επάγγεικά ηνπο, ζηηο πξνηηκνχκελεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο ηνπο, θαη ζηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ αλάγθε ελεκέξσζεο ηνπ 

επαγγεικαηία αγξφηε. Σέινο, επηρεηξείηαη ε αλίρλεπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ράζκαηνο 

ζηνπο αγξφηεο ηεο έξεπλαο, κειεηψληαο ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο εθαξκνγέο ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  

 

5.5.1. Πξνηηκήζεηο ζε ζέκαηα πιεξνθόξεζεο θαη ελεκέξσζεο 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο ησλ γεληθψλ ζεκάησλ πνπ 

πξνηηκνχλ λα πιεξνθνξνχληαη θαη λα ελεκεξψλνληαη νη αγξφηεο ηεο έξεπλαο, ησλ 

εηδηθψλ αγξνηηθψλ ζεκάησλ, αιιά θαη ηηο επηιεγφκελεο πεγέο πιεξνθφξεζήο ηνπο. 

Παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη, αξρηθά, νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη αγξφηεο 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαηνινγία πιεξνθφξεζεο ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα νη απαληήζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο ηνπο: 

 «Δλεκεξψλνκαη σο επί ησλ πιείζησλ γηα ηα ζηηεξά (..) Σηο λέεο ηερλνινγίεο 

θαη ηερληθέο ρξεηάδνκαη γηα ην επάγγεικά κνπ» (α/α1).  

«Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηε δνπιεηά κνπ» (α/α2).  

«Βαζηθά κε ελδηαθέξεη πάξα πνιχ ε δνπιεηά κνπ (.) Πσο πάεη ε θηελνηξνθία 

πσο πάλε ηα δψα, ε αγειάδα (…) Βέβαηα θαη ηα άιια κε ελδηαθέξνπλ ιίγν πνιχ αιιά 

ηα έρσ ιίγν ζην πεξηζψξην εθείλα (...) Ζ γεσξγία κε ελδηαθέξεη αιιά επεηδή είκαζηε ζε 

νξεηλή πεξηνρή δελ είλαη απηφ πνπ κε ζα κε αλεζπρνχζε (...)Άκεζα, θαη πην πνιχ, κε 

ελδηαθέξεη ε θηελνηξνθία πην πνιχ (.) Ζ γεσξγία είλαη απηή πνπ ζα κε βνεζήζεη, γηα 

λα ζηεξίμσ ηε θηελνηξνθία κνπ» (α/α3). 

«Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη πάλσ ζηε δνπιεηά (..) είλαη ην Α θαη ην Χ (..) γηαηί αλ 

πάκε ιίγν πίζσ εδψ πέξα, εθεί ζα πνλέζνπκε (..) Πξψηα απν φια κε ελδηαθέξεη ε 

αιιαγή ηεο θαιιηέξγεηαο (..) Μνλνθαιιηέξγεηα, μεξηθά εδάθε, θαη ηα ρσξάθηα 
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θνπξαζηήθαλε θαη εκείο θνπξαζηήθακε, θαη κε ηηο απνδφζεηο θνπξαζηήθακε, θαη κε ηελ 

ηηκή έρνπκε απειπηζηεί» (α/α4).  

«Γηα αγξνηηθά, πφηε ζα πάξνπκε επηδνηήζεηο λα μέξνπκε ηη γίλεηαη, γηα λέα 

"δηθαηψκαηα", γηα απηά […]Γηα ηελ πγηεηλή ησλ δψσλ, γηα ηηο ηξνθέο ηνπο, ζε ηη 

κπνξείο λα θαηεβάζεηο θνζηνιφγην» (α/α5).  

«Γηα ηνλ θιάδν καο, δε λνκίδσ φηη κε ελδηαθέξεη ηίπνηα άιιν. Γηα βνεζήκαηα 

ΔΔ θξάηνπο, θάπνηα αλνίγκαηα, λα καο βνεζήζνπλ […] Πνιιά πξάγκαηα 

ρξεηαδφκαζηε αιιά δελ ππάξρεη ην βνήζεκα ηνπ θξάηνπο (..) Μία Δπξσπατθή Έλσζε 

ππάξρεη πνπ δίλεη θάηη ιίγα (..) Γεληθά φκσο δελ έρσ ζην κπαιφ κνπ θάηη 

ζπγθεθξηκέλν» (α/α6).  

«Πεξηζζφηεξν ηα αγξνηηθά θαη γεληθά ζέκαηα ηεο ρψξαο […] Γεληθφηεξα γηα ηε 

δνπιεηά, γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε (..) Ξέξνπκε ηα βαζηθά, ζα ήηαλ 

θαιχηεξν λα ελεκεξσζνχκε γηα άιια πξάγκαηα γηα ηηο δσνηξνθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε, γεληθά» (α/α7).  

«Γηα ην δηθφ καο αχξην […]ην θνκκάηη ηεο θαιιηέξγεηαο δελ ππάξρεη ρξνληά 

πνπ λα είλαη ίδηα κε ηελ άιιε, λα πεηο «έρσ κάζεη έρσ μεγλνηάζεη», θάζε ρξνληά είλαη 

δηαθνξεηηθή απν ηελ πξνεγνχκελε, γηαηί είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί (.) Δθεί πνπ είλαη 

ζεκαληηθφ είλαη ην θνκκάηη ηεο εκπνξίαο ην νπνίν φ,ηη θαη φζεο πξνζπάζεηεο αλ 

θάλακε δε κπνξνχκε γηα λα αληεπεμέιζνπκε ζην δηα ηαχηα (.) Δίκαζηε έξκαηα, βνξξά 

ζηα θαξηέι» (α/α8).  

«Βαζηθά αζρνινχκαη έηζη πεξηζζφηεξν, ηνλ ειεχζεξν κνπ ρξφλν, κε ηηο ηαηλίεο 

κε ηε κνπζηθή ςηινπξάγκαηα δειαδή φρη ηίπνηα ηδηαίηεξν (..) φηαλ ζέισ θάηη γηα ηνλ 

κηθξφ ζα αλνίμσ ηνλ ππνινγηζηή λα ην ςάμνπκε πνπ θάλεη εξγαζίεο, ηέηνηα δελ (..) 

θαηά ηα άιια κφλν γηα δνπιεηά καο, ην πξσί μππλάκε ην αλνίγνπκε βιέπνπκε ηνλ θαηξφ 

θαη μεθηλάκε […] ,ηη κπνξεί λα ζε βνεζήζεη λα παξάγεηο πεξηζζφηεξν θαη θαιχηεξν» 

(α/α9).  

«Πέξαλ ηνπ θαηξνχ, νηηδήπνηε ππάξρεη ζε αλαθνίλσζε απν ηελ ΠΑΔΓΔ, 

νηηδήπνηε ππάξρεη απν ην Τπνπξγείν, απν ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ (..) δειαδή απν φηη ππάξρεη 

ζε αγξνηηθφ. Δλεκεξψλνκαη απν ην ίληεξλεη θαη απν αγξνηηθέο εθεκεξίδεο (..) 

Αγνξάδσ εθεκεξίδεο αγξνηηθέο αιιά θπξίσο γηα ηηο ζηεξίμσ νηθνλνκηθά, είκαζηε έλαο 

ρψξνο φινη θαη πξέπεη λα ζηεξίδνπκε ν έλαο ηνλ άιιν […]Νέεο θαιιηεξγεηηθέο 

κέζνδνη, λέεο παξαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο, επηδνηήζεηο, πιεξσκέο» (α/α10).  
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«Κνίηαμε ηα πάληα κε ελδηαθέξνπλε αιιά απηφ πνπ κε ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν 

είλαη πάλσ ζηα αγξνηηθά, ηη κπνξνχκε λα θαιιηεξγήζνπκε, ηη θαηλνχξην, θαη πσο 

κπνξνχκε λα ην δψζνπκε (..) Σψξα γηα ηα άιια, εγψ πηζηεχσ φινο ν θφζκνο ζέιεη λα 

ελεκεξψλεηαη αιιά εγψ θαηά θχξην ιφγν ζέισ φηη έρεη κε ηελ αγξνηηά λα 

ελεκεξψλνκαη […] Οηηδήπνηε, νηηδήπνηε θαη λα κάζεηο είλαη ρξήζηκν, απν ην έδαθνο, 

ηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ηη θάξκαθα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε (..) φηη θαη 

λα κάζεηο πηζηεχσ είλαη θαιφ» (α/α11).  

«Ση θάλεη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ν ΟΠΔΚΔΠΔ, νη αγξνηηθέο 

εθεκεξίδεο (..) απηά […] Γελ έρσ θάηη ζπγθεθξηκέλν, γεληθά νηηδήπνηε θαη λα βγεη. 

Παξάδεηγκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο, ηα δέληξα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, ηηο 

αζζέλεηεο πνπ έρεη θάζε εηδψλ, ηα ξαληίζκαηα πνπ ρξεηάδνληαη θαη θάπνηα θιαδέκαηα 

(..) απηά» (α/α12). 

 «Πεξηζζφηεξν ηα αγξνηηθά πνπ ελδηαθέξνπλε, γηαηί είκαη αγξφηεο, θαη δεχηεξν 

ηα αζιεηηθά γηαηί κνπ αξέζεη ν αζιεηηζκφο […] Γηα ην πσο ζα πάλε νη παξαγσγέο» 

(α/α13).  

«Απηή ηε ζηηγκή θνηηάδσ γηα ηα δέληξα ηη κπνξψ λα θάλσ (..) Ζ ςψξα κνπ 

φκσο είλαη ηα απηνθίλεηα (..) πην πνιχ κπαίλσ θνηηάσ γηα απηνθίλεηα (.) ηξαγνχδηα, 

λα αθνχζσ κνπζηθή [...] Απηή ηε ζηηγκή κε ηα δέληξα, ζθέθηνκαη λα βάισ θάηη, λα 

θάλσ κηα άιιε επέλδπζε λα θαιιηεξγήζσ θάηη παξαπάλσ» (α/α14).  

«Σα αζιεηηθά είλαη ην ρφκπη ηνπ άλδξα νπφηε φινη ελεκεξσλφκαζηε, είλαη 

κηθξφ ην πνζνζηφ πνπ δελ ελεκεξψλεηαη (.) απηή ηελ ψξα, απηφ πνπ καο θαηεη, είλαη ην 

νηθνλνκηθφ ηεο Διιάδνο, θαη πάληα ςαρλφκαζηε λα δνχκε ην ηη γίλεηαη κε ηελ 

νηθνλνκία ηεο Διιάδνο, απηφ πνπ πεξλάκε φινη θαη βηψλνπκε δειαδή (.) απν εθεί θαη 

πέξα ε επφκελε θίλεζε είλαη ην λα ελεκεξσλφκαζηε γηα ηα αγξνηηθά καο […] 

Πιεξνθνξίεο είλαη, δε κηιάκε πάληα γηα ην ρξήκα ή ην πφηε ζα πιεξσζνχκε θαη πφζα 

ζα θάλνπκε (..) ην ηη ιίπαζκα ζα ρξεζηκνπνηήζσ, ηη θάξκαθα ζα ρξεζηκνπνηήζσ, ηελ 

παξαγσγή πνπ θαη πσο λα ηελ ιαλζάξσ γηα λα ηελ πνπιήζσ, γηαηί πιένλ πήγακε ζην 

ζέκα φηη πξέπεη λα ηελ βάδνπκε εκείο ζην πηάην λα ηελ θηηάρλνπκε θαη λα ηελ 

πνπιήζνπκε, ην ζχζηεκα καο έρεη εγθαηαιείςεη απν φηη θαίλεηαη, απν ηνλ θφζκν ην 

έρεηο αθνχζεη απηφ θαληάδνκαη, ην έρεηο ιάβεη (..) δειαδή γηα λα πνπιήζσ εγψ ην 

βακβάθη κνπ αλ ην θξαηήζσ έλα κήλα πεξηζζφηεξν, κπαίλσ ζην ίληεξλεη βιέπσ πσο 

θηλείηαη ε αγνξά θαη ην θξαηάσ ζηελ απνζήθε θαη κεηά ην πάσ γηα λα θεξδίζσ ηελ 
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ηηκή (..) Σψξα γηα λα ζην πσ πνιχ απιά, αλ είρα απηή ηελ ψξα ζηηάξη, φζν πην πνιχ 

είρα ηφζν ζα θέξδηδα, ηψξα ην καιαθφ ζηηάξη πάεη 40 ιεπηά, εγψ ην πνχιεζα 15 (..) Αλ 

ζε πεξίπησζε δειαδή ην δηάβαδα ζην ίληεξλεη ή λα είρα θάπνηνλ λα κε ελεκεξψζεη 

δειαδή φηη "θξάηεζέ ην ζα αλεβεί", απφ ην ζχζηεκα ην ίδην ηνπ Τπνπξγείνπ, "θξαηήζηε 

ζα αλεβεί ην ζηηάξη", ζα ην θξαηνχζα θαη ζα θέξδηδα (..) Με 10 ιεπηά είκαη κηα ή ε 

άιιε, κε 15 βγάδσ έλα κεξνθάκαην, αιιά κε 40 ζα θέξδηδα πνιιά» (α/α15).  

«Οη αγνξέο ησλ θηελνηξνθηθψλ, δειαδή ην γάια κνπ, ηα αξληά κνπ, απηφ κε 

ελδηαθέξεη (..) ηα δψα, αλ ζέινπλ αιιαγή, ηα αξζεληθά, πνπ παίξλσ απ' έμσ (.) 

Έξρνληαη απν Γεξκαλία, έξρνληαη απν Γαιιία, αξζεληθά θαη ζέινπκε λα θάλνπκε 

δηαζηαπξψζεηο (.) πνπ ζα βξψ θαζαξά δψα, εκβνιηαζκέλα (.) γηαηί έλα δψν άκα 

βάιεηο κπνξεί λα ζνπ ραιάζεη φιν ην θνπάδη (.) ζα είλαη εκβνιηαζκέλν; (...) 

[Δξψηεζε: απηή ηελ εβδνκάδα γηα πνία ζέκαηα ελεκεξσζήθαηε;] Γηα πνιηηηθή […]Γηα 

θάξκαθα πην πνιχ γηα ηα πξφβαηα, πνπ είλαη ην εκβφιην (..) Δίλαη ηψξα ε ηηκή ηνπ 

γάιαθηνο πνπ δελ είλαη ζηαζεξή (.) δειαδή φια ηα ηπξνθνκεία έρνπλ έλα πιαθφλ, θαη 

λα θχγεηο απν ην έλα ηπξνθνκείν, παίξλεη ην άιιν ηειέθσλν θαη, ζε ιέεη, καζαίλεη πνπ 

πεγαίλεηο θαη δε ζε παίξλεη, ή ζε παίξλεη γηα δέθα εκέξεο θαη ζε μαλαδηψρλεη, γηαηί ν 

άιινο πήξε ηειέθσλν (..) θαη αλαγθαζηηθά παο ζηνλ άιινλ πάιη (..) Καη απηφ καο 

ελδηαθέξεη πνιχ, ην θπλεγάκε δειαδή λα βξνχκε άθξε, αιιά δελ έρνπκε ζσκαηεία νη 

θηελνηξφθνη λα πνχκε, δέθα άηνκα λα πάκε ην γάια εθεί (..) είκαζηε πνιχ ιίγνη θαη 

καο εθκεηαιιεχνληαη» (α/α16).  

«Γηα ηα αγξνηηθά ζέκαηα θπξίσο, δε κε απαζρνιεί νχηε ε πνιηηηθή, νχηε 

πνδφζθαηξν, ηίπνηα […] Νέεο θαιιηέξγεηεο, αιιαγέο θαιιηέξγεηαο, φια ηα πάληα 

απαξαίηεηα (..) κνξθέο ιηπαζκάησλ, ζηνηρεία ιηπαζκάησλ, αλαιχζεηο ρσξαθηψλ ηη 

ιηπάζκαηα ζέινπλ, βέβαηα, ν λένο αγξφηεο πξέπεη λα ηα θάλεη απηά, πξέπεη λα δεη (..) 

Καη γηα εκέλα ρξεηάδνληαη απηά, γηαηί ζα ζηακαηήζσ ζηα 65, κέρξη ηα 65 πξέπεη λα 

είκαη εδψ, ρξεηάδνληαη απηά, αλαιχζεηο ρψκαηνο, ηη ιηπάζκαηα ρξεηάδνληαη, γηα λα κελ 

ξίρλσ μεθάξθσηα φηη λα 'λαη» (α/α17).  

«Γηα ηηο θαιιηέξγεηεο κνπ, φηη έρεη ζρέζε […] Πσο κπνξψ λα πξνσζήζσ ηα 

πξντφληα κνπ ζηα ξάθηα ησλ κεγάισλ θαηαζηεκάησλ» (α/α18).  

«Γηα αγξνηνθηελνηξνθηθά ζέκαηα θαη γηα νξηζκέλα κεραλήκαηα πνπ έρεη 

αλάγθε ε θηελνηξνθηθή κνλάδα, ηα νπνία βξίζθσ ζην δηαδίθηπν […] Σν ηη ζπκβαίλεη 

ζε παξφκνηεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ζε άιινπο ρψξνπο (..) ζηελ Δπξψπε, νπνπδήπνηε 
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(..) Αληιείο ζηνηρεία, δειαδή, γηα ζηηεξέζηα, γηα πγεία ησλ δψσλ(..) ηηο ηηκέο 

δσνηξνθψλ (..) βξίζθεηο θάπνηα πξντφληα ηα νπνία πσο ζα ηα βξεηο δηαθνξεηηθά; ηη 

κπνξείο λα θαληαζηείο, ηα πάληα» (α/α19).  

«Οπσζδήπνηε πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην ζηηεξέζην, ε δηαρείξηζε ηεο κνλάδαο, ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη απν εθεί θαη πέξα είλαη θάπνηεο εμειίμεηο πνπ αθνξά ηε 

δηαρείξηζε θαζαξά ησλ δψσλ, δειαδή θάπνηεο αζζέλεηεο πνπ έρνπλ, εκβνιηαζκφο πνπ 

πξέπεη λα γίλεηαη, θαηλνχξηα θάξκαθα πνπ βγαίλνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αζζελεηψλ» (α/α20).  

«Γηα αγξνηηθά, πνιχ ζπάληα θαη πνιχ ιίγν γηα ηα ππφινηπα […] Πιεξνθνξίεο 

δηάθνξεο, γηα ην πφζν πεγαίλνπλ νη ηηκέο ζην βακβάθη θαη ην ζηηάξη, γηα φια απηά 

δειαδή κπνξνχκε λα ελεκεξσζνχκε» (α/α21). 

 «Γηα πνιιά πξάγκαηα (..) λα ελεκεξσζψ γηα θάηη (..) Γηα κεραλήκαηα θάηη 

πνπ αθνξά, γηα πνηθηιίεο δέληξσλ, ζπφξνπο, ιηπάζκαηα (..) Πνιιά (.) αγνξέο απ' ην 

ίληεξλεη (..) Γεληθά ελεκεξψλνκαη φκσο γηα φια ηα ζέκαηα» (α/α22).  

«Πην πνιχ γηα ηελ αγνξά, γηα ηηο ηηκέο, νη αγνξέο ησλ ιηπαζκάησλ θαη νη 

πσιήζεηο ηεο παξαγσγήο καο (..) Γε κπνξεί λα ζε πεη, αο πνχκε, 10 ιεπηά ην θαξπνχδη, 

θαη ζηε ιαραλαγνξά έρεη 30 (.) Καηάιαβεο; εθεί ελεκεξψλεζαη […] Σα μέξνπκε εκείο 

ιίγν πνιχ ηψξα, 30 ρξφληα αλ είζαη ζηε δνπιεηά ηα μέξεηο (..) ηψξα ηα πην πνιχ, αο 

πνχκε, είλαη ε αγνξά· εθεί είλαη νη πιεξνθνξίεο» (α/α23). 

«Γηα ηηο ιηπάλζεηο, γηα ηηο παξαγσγέο, ηη ζα βάισ [..] Απηέο νη θαιιηέξγεηεο 

πνπ ζα βάδσ, λα μέξσ πσο ζα ηηο πνπιάσ» (α/α24). 

«Πξψηα απν φια γηα ηα αγξνηηθά, γηα ηηο παξαγσγέο ηηο δηθέο καο πνπ 

θαιιηεξγνχκε εδψ, θαη κεηά γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί απηή ηελ επνρή ζηνλ 

ηφπν καο [θξίζε-ζέκαηα επηθαηξφηεηαο] […]Πξψηα απν φια ν θαηξφο, ηη θαηξφ ζα 

θάλεη δειαδή, πνπ κπνξψ λα ην πιεξνθνξεζψ απν ην ίληεξλεη (..) ζα κπσ 2-3 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα λα δσ ηνλ θαηξφ θαη ζα πξνγξακκαηηζηψ (..) αο πνχκε ηψξα έρσ λα 

θάλσ ςεθαζκνχο ζηα δέληξα, πξηλ ςεθάζσ ζα κπσ λα δσ ηνλ θαηξφ, ζα βξέμεη-δελ ζα 

βξέμεη, ζα έρεη ήιην, ηη ζεξκνθξαζίεο ζα έρεη, θαη αλαιφγσο ζα θάλσ ηηο δνπιεηέο πνπ 

έρσ λα θάλσ (..) 2-3 θνξέο είλαη αξθεηφ [...] Άιιε ελεκέξσζε, ηα πξντφληα καο, πσο 

πάλε έμσ ζηηο δηεζλήο αγνξέο, απηφ ην πνην βαζηθφ [Δξψηεζε: νη θαιιηέξγεηεο πνπ ζα 

βάιεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παίξλεηο;] Καηά έλα πνζνζηφ λαη, 

αιιά είκαζηε ιίγν δεζκεπκέλνη επεηδή έρνπκε κπεη ζε θάπνηα πξνγξάκκαηα νη 
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παξαγσγέο πνπ βάδνπκε είλαη ζηάληαξ, κπνξεί λα κεηψζσ ηα ζηξέκκαηα αιιά δε ζα 

ζηακαηήζσ ηελ παξαγσγή, γηαηί ηα έρσ βάιεη ζε θάπνην πξφγξακκα θαη πξέπεη λα 

ππάξρνπλ (...) Μαζαίλνπκε ηη δεηάεη ε αγνξά, αιιά είλαη ιίγν δχζθνιν λα ην 

εθαξκφζνπκε, κπνξεί δνθηκαζηηθά-πηινηηθά λα βάισ, φπσο έβαια αο πνχκε ηηο 

κπάκηεο, θαη είδα φηη πάεη θαιά, αιιά φρη λα ζηακαηήζσ ηα βακβάθηα αο πνχκε γηα λα 

θαιιηεξγήζσ θάηη άιιν (..) θαη ηα δέληξα πνπ βάιακε, κεηψζακε θάπνηεο θαιιηέξγεηεο 

αιιά δελ ηηο εγθαηαιείςακε νινθιεξσηηθά» (α/α25). 

«Απηή ηελ πεξίνδν ελδηαθέξνκαη γηα λέεο θαιιηέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα καο 

πξνζθέξνπλ έζνδα θαη λα ηα δηνρεηεχζνπκε πην εχθνια ζηελ αγνξά [..] Αζιεηηθά 

επίζεο […] ζνλ αθνξά ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ βάδσ, αλ ππάξρνπλ θάπνηνη θαιχηεξνη 

ηξφπνη ψζηε λα έρσ θαιχηεξεο απνδφζεηο απν ηα ρσξάθηα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ 

βάδσ, απηφ πξψην (..) Γεχηεξνλ, εάλ θαη απν πνπ κπνξψ λα πξνκεζεπηψ ζε 

ρακειφηεξν θφζηνο ηηο πξψηεο χιεο πνπ ρξεηάδνκαη» (α/α26).  

«Γηα φια, γηα θνηλσληθά, γηα αζιεηηθά, γηα εκπνξηθά ζέκαηα, αλ ππάξρεη θάηη 

θζελφ πνπ κνπ αξέζεη θαη κνπ ηαηξηάδεη αο πνχκε, ςάρλσ […] Δλεκέξσζε, θαη λα καο 

πεη θάπνηνο "απηφ ζα ην πνπιήζεηο ηφζν", ζα ζθεθηψ εγψ "κε ζπκθέξεη λα ην 

θαιιηεξγήζσ;" Αλ φρη λα θάλσ θάηη άιιν» (α/α27).  

«Γηα ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηνπ ηφπνπ, γηα ηελ νηθνλνκία, γηα ηελ νηθνλνκία 

ηνπ θαχζηκνπ, ε θηλεηήξηα δχλακε είλαη ην θαχζηκν γηα εκάο, φζν πην αθξηβφ είλαη, 

ηφζν κεηψλνληαη ηα έζνδα ηα δηθά καο […] Σν πσο ζα θαιιηεξγήζνπκε ηη θάξκαθα ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε» (α/α28).  

«Με ελδηαθέξνπλ φια ηα ζέκαηα δελ έρσ (…) αιιά εληάμεη πάλσ ζηε δνπιεηά 

κνπ ζίγνπξα κε ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν (..) γεληθά νη δξαζηεξηφηεηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα κνπ (..) πνιιά πξάγκαηα κε ελδηαθέξνπλ (.) ε 

ελεκέξσζε γεληθά, ζέισ λα είκαη ελεκεξσκέλνο […] Κπξίσο κε ελδηαθέξεη ε 

κεηαπψιεζε πνπ έρνπκε ζνβαξφ πξφβιεκα νη αγξφηεο, ζνβαξφ πξφβιεκα (..) 

Οπσζδήπνηε θαη ηα πξνγξάκκαηα απηά, αιιά απηά γηα εκέλα είλαη δεχηεξε θάζε γηαηί 

ηα πξνγξάκκαηα είλαη γηα ζήκεξα, είλαη γηα αχξην, είλαη θαη γηα κεζαχξην (.) 

ζηακαηάλε θάπνηε (..) Με ελδηαθέξεη ε κεηαπψιεζε, εγψ λα κπνξέζσ λα πνπιήζσ ην 

πξντφλ κνπ φζν αμίδεη πξαγκαηηθά, λα κε κε θιέβνπλε (..) Απηφ κε ελδηαθέξεη» 

(α/α29). 
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πσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην ζχλνιν ησλ 

αγξνηψλ ηεο έξεπλαο επηιέγεη λα ελεκεξψλεηαη θπξίσο γηα ζέκαηα αγξνηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο φπσο, ε πξνψζεζή ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, νη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο ζηνπο θιάδνπο παξαγσγήο, νη λέεο θαη απνδνηηθέο παξαγσγηθέο 

θαηεπζχλζεηο, νη επηδνηήζεηο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ζέκαηα πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ζηνλ θιάδν ηεο θηελνηξνθίαο, ηε δπλαηφηεηα κείσζε θνζηνινγίνπ ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, θαη ζπζηήκαηα θπηνπξνζηαζίαο. Δπίζεο, ζίγνληαη ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, θαη 

δηαηππψλνληαη θαηαγγειίεο ζε ζρέζε κε ην ππάξρσλ ζχζηεκα εκπνξίνπ.  

Άιια ζέκαηα ελδηαθέξνληνο είλαη ε επηθαηξφηεηα θαη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο, 

ν αζιεηηζκφο, νη εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο απηνθίλεζεο, ε κνπζηθή, θαη ν 

θηλεκαηνγξάθνο. Οη πξνεγνχκελεο απαληήζεηο θαηαδεηθλχνπλ ηελ πξνηηκνχκελε 

γεληθή ζεκαηνινγία ελεκέξσζεο ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο. Ζ ζεκαηνινγία απηή 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ρψξνπ πνπ λα 

απεπζχλεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε αγξφηεο, αιιά θαη λα πεξηέρεη άξζξα πνηθίιεο 

ζεκαηνινγίαο ή ζπλδέζεηο κε αληίζηνηρα άξζξα άιισλ πιεξνθνξηαθψλ κέζσλ. 

Ζ εηζξνή πιεξνθνξηψλ ζε κηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε επηδξά ζην ζχλνιν 

ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο επεξεάδνληαο ην κέγεζνο ηεο, ηελ πνζφηεηα ιίπαλζεο, 

άξδεπζεο, επηινγήο δσνηξνθψλ, θαη ηειηθά ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκία ηεο 

εθκεηάιιεπζεο (Howard et al, 1996). Δπίζεο, ε γλψζε θαη ε πιεξνθφξεζε 

απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο αιιαγήο (Munyua, 2000). 

Ζ πιεξνθνξία απνηειεί εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ αγξνηψλ δηφηη εληζρχεη ηε 

ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο παξαγσγήο ηνπο. Ζ 

πιεξνθφξεζε ζπλδέεηαη κε ην ξίζθν ηεο επηινγήο, ηελ απνκάθξπλζε θηλδχλσλ, ηηο 

πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, αιιά θαη κε ηηο ππνθεηκεληθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ δέθηε ηεο πιεξνθνξίαο 

(Ozcatalbas et al, 2004:98). Ζ εμέιημε ησλ ΣΠΔ έρεη ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ εκπνξία ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ (Howard et al, 1996).  



 

 187  

ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο, εληνπίδνληαη νη πξνηηκνχκελεο 

πεγέο πιεξνθφξεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πάλσ ζε αγξνηηθά ζέκαηα. 

Αθνινπζνχλ νη απηνιεμεί απαληήζεηο ησλ αγξνηψλ, θαη ζχληνκνο ζρνιηαζκφο 

απηψλ: 

«Απν ζηφκα ζε ζηφκα, δηάθνξεο εηαηξίεο φζνλ αθνξά ζηε δνπιεηά κνπ, δελ 

έρνπκε απν αιινχ ελεκέξσζε (..) Αθφκα θαη γηα λέεο θαιιηέξγεηεο δειαδή πάιη ζε 

εηαηξίεο απεπζχλνκαη (..) Πάιη ζε εηαηξίεο (.) Δηαηξίεο πξνκήζεηαο, σο επί ησλ 

πιείζηνλ, γηα απηφ δνπιεχνπλ απηέο (..) Καη απν γεσπφλνπο (.) Γελ έρνπκε 

ζπλεηαηξηζκφ, απφ ηελ Έλσζε γηα θάπνηα πξάγκαηα δηαδηθαζηηθά γηα ηηο δειψζεηο κε 

ηα ραξηηά» (α/α1).  

«Καζφινπ (..) Οη γεσπφλνη, ην ξάδην, ε ηειεφξαζε, κεδέλ (.) Μφλν έκπνξνη 

είλαη» (α/α2). 

«Με ηνπο γεσπφλνπο ηνπο ηδηψηεο θαη ηνπο κειεηεηέο, θαη ην ίληεξλεη 

(..)Βέβαηα θαη αλακεηαμχ καο νη θηελνηξφθνη ζπδεηάκε ιίγν, δειαδή ζήκεξα νη 

απνζηάζεηο είλαη πνιχ θνληηλέο, κπνξεί λα κηιήζσ κε Λάξηζα, κε Γξάκα κε ζπλεξγάηεο 

κνπ θαη λα ελεκεξσζνχκε ιίγν πνιχ (.). Γηα παξάδεηγκα ν ζπλεξγάηεο κνπ ν Υξήζηνο 

είλαη έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο είλαη ζπεξκαηεγρχηεο, καο ηξνθνδνηεί θάζε κήλα κηα 

θνξά θαη δελ είλαη κνλάρα φηη καο ηξνθνδνηεί, απηφο ζήκεξα γπξλάεη φιε ηελ Διιάδα, 

απηφο είλαη ε πεγή γηα εκάο, ε ελεκέξσζε, απηφο γπξλάεη φινπο ηνπο παξαγσγνχο, 

παίξλεη πιεξνθνξίεο θαη ηα δίλεη ζε φινπο πάιη [ζπγθξαηεί έλα δίθηπν πιεξνθφξεζεο] 

(..) Αλ ηέηνηνη ηδηψηεο δε βνεζήζνπλ ηνλ θηελνηξφθν, ηφηε ζα κείλνπκε πίζσ, φπσο 

ήηαλ πξηλ 50 ρξφληα (..) θέςνπ φηη, ζήκεξα ε αγειαδνηξνθία έρεη θάλεη πνιχ κεγάια 

βήκαηα κπξνζηά, ζπλαγσλίδεηαη ηνπο επξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο καο, ε πξνβαηνηξνθία 

πάιη ζηε ρψξα καο είλαη πνιιά ρξφληα πίζσ απν ηνπο επξσπαίνπο (..) Έρνπλε κείλεη 

κε ηελ γθιίηζα αθφκα θαη απηφ είλαη γεγνλφο (..) Κάπνηνη αξκέγνπλ αθφκα κε ηα ρέξηα» 

(α/α/3). 

«Πνίνο λα ην θάλεη; Πνίνο λα κνπ πεη; Πνπ λα απεπζπλζψ; Να ην πασ ζε έλα 

γεσπφλν; Δληάμεη, πάσ εγψ ζε έλα γεσπφλν "εληάμεη, είλαη εθείλν, θάηζε λα ζνπ 

δψζσ εθεί κηα αλαθνίλσζε ή ηελ απφθαζε, μέξσ εγψ, εληάμεη πάξε δηάβαζε θαη θάλε 

(.) Γελ αζρνινχληαη» (α/α4). 

«Απφ θηελίαηξνπο, απφ γηαηξνχο (..) Απν ηνλ ζπλεηαηξηζκφ (.) Ο ζπλεηαηξηζκφο 

καο βνεζάεη πνιχ.[…] Μαο κίιεζαλ άλζξσπνη (..) νη θηελίαηξνη, θάπνηνη δηεπζπληέο 



 

 188  

ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο πνπ ήκνπλα, καο είπαλ κεξηθά πξάγκαηα, θαη ζπλέρεηα αο 

πνχκε καζαίλνπκε (..) καζαίλεηο θάπνηα πξάγκαηα, καζαίλεηο θάπνηα εκβφιηα, ηη 

πξέπεη λα θάλεηο γηα πξνζηαηέςεηο ην θνπάδη ζνπ, γηα λα παξάγεη θαιχηεξα ην θνπάδη 

ζνπ, πσο πξέπεη λα ηαΐζεηο γηα πην θζελά (.) Απηά ζέινπκε λα κάζνπκε, απηά καο 

ελδηαθέξνπλ, απηφο είλαη ν ζηφρνο (.) λα παξάγνπκε (.) Σα άιια φια έξρνληαη» (α/α5). 

«Πξψηα απν φια ζα απεπζπλζψ ζηνπο γεσπφλνπο γηαηί απηνί μέξνπλ ηα πάληα 

(.) Καη απν εθεί ηψξα αλ κε ζηείινπλ θάπνπ αιινχ δελ ην μέξσ, αιιά πξψηα απν φια 

ζηνπο γεσπφλνπο» (α/α6). 

«Πεξηζζφηεξν ξσηάσ γεσπφλνπο θαη θηεληάηξνπο» (α/α7). 

«εκηλάξηα παξαθνινπζψ, θαη κφλνο κνπ(…) γηα λα πνπιήζσ, απφ ην ίληεξλεη 

καδί κε ηα παηδηά κνπ θαη ζηέιλσ ηα ζαιηγθάξηα» (α/α8). 

«Έρεη πνιιέο ζειίδεο πνπ κπνξείο λα ςάμεηο θαη λα δεηο [..] απν θεη θαη πέξα 

κφλν ζε γεσπφλν αλ ρξεηαζηεί θάηη» (α/α9). 

«Αλάινγα ηελ πιεξνθνξία (..) δειαδή αλ είλαη ζέκα πιεξσκήο ζίγνπξα ζα 

πάσ ζηε ζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ, αλ είλαη αληαιιαθηηθφ ζα ςαρηψ γεληθά ζην ίληεξλεη 

ζε φιε ηελ γθάκα ησλ αληηπξνζσπηψλ, θαη πέξα απν ηηο αληηπξνζσπίεο ππάξρνπλ θαη 

5-6 εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ αληαιιαθηηθά θαη εξγαιεία (.) Γειαδή ζε ηερληθά ζέκαηα 

είκαη ζε πην αλνηρηφ θάζκα ζην ίληεξλεη, αιιά ζε θάπνηα εηδηθά ζέκαηα πάσ πην πνιχ 

αο πνχκε ή ζηηο εθεκεξίδεο ή ζην ππνπξγείν (.) ια κέζσ ίληεξλεη» (α/α10). 

«Πξψηα εγψ θνηηάδσ απν ηνπο παιηνχο πνπ έρνπκε εδψ ζην ρσξηφ, απν ηνπο 

κεγάινπο (..) Καη φηη κπνξέζνπκε λα βξνχκε, δειαδή κπαίλεη ν μάδειθνο κνπ (..) ζε 

θάπνηεο ζειίδεο (…) Πσο κπνξνχκε, επεηδή ηψξα ζέινπκε λα βάινπκε θαη θαηλνχξηα 

πξντφληα δειαδή κε δέληξα θαη κε ηέηνηα θαη δελ μέξνπκε, θαη κπαίλεη ζε θάπνηεο 

ζειίδεο ζε απηνχο πνπ θαιιηεξγνχλ δέληξα, επεηδή ζέινπκε εκείο λα βάινπκε ξφδηα 

ηψξα εδψ θαη πάλσ ζε απηφ δειαδή καζαίλνπκε θαη ξσηάκε (..) Σψξα ζε πνία ζειίδα 

αθξηβψο δελ μέξσ γηαηί δε ρξεζηκνπνηψ εγψ ηνλ ππνινγηζηή, δελ μέξσ λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζσ» (α/α11). 

«Απν ην ίληεξλεη» (α/α12), «Γηαδίθηπν» (α/α13). 

«Καη κε θίινπο πνπ ζπδεηάσ, πνπ έρνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ ζέισ λα βάισ, 

ζπκβνπιεχνκαη απηνχο, απν εθεί θαη πέξα ςάρλνκαη θαη κε ην ίληεξλεη» (α/α14). 

«Σα ςάρλσ κφλνο κνπ ζην ίληεξλεη» (α/α15). 
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«Πάιη κέζα απν ην ίληεξλεη, πην κηθξφ θνζηνιφγην (..) δειαδή έλα κπνπθάιη 

θάξκαθν εδψ πνπ έρεη 100€ θαη ην βξήθα ζηνλ Αγ. Αζαλάζην 60€ (…) γηαηί εδψ ηα 

παίξλνπλ απν εθεί θαη καο ηα κεηαπνπιάλε εδψ πέξα εκάο (..) κέζσ ίληεξλεη ην βξήθα 

(.) θαη απν εθεί γηλφηαλ ε αγνξά (…) ν γηνο κνπ κνπ ηα βξήθε» (α/α16). 

«Δγψ, απν γεσπφλνπο (..) πάσ ζην γεσπφλν ιεσ "απηφ θαη απηφ ζην ρσξάθη 

κνπ, εθεί είλαη νμεηδσκέλν εθεί είλαη πην αδχλαην" "ηη ζεο;" "ζα θάλνπκε αλαιχζεηο" 

θάλνπκε αλαιχζεηο θαη κνπ ιέεη ν γεσπφλνο ηη ιίπαζκα πξέπεη λα πάξσ (..) Καη έηζη 

μέξσ ηη ζέιεη ηψξα ην ρσξάθη (..) πιένλ είκαη θαη ειηθηαθά κεγάινο, απν πείξα μέξσ 

ην θάζε ρσξάθη κνπ ηη ιίπαζκα ζέιεη (..) Έλα άιιν ρσξάθη φκσο, άγλσζην, εάλ θάλσ 

αιιαγή ή λνηθηάζσ, ζα θάλσ απηή φιε ηε δηαδηθαζία, ζα θάλσ αλάιπζε εδάθνπο, ή πρ 

βάισ θαιακπφθη, θαξπνχδη ζα θάλσ αλάιπζε εδάθνπο θαη ζα ξίμσ ην θαηάιιειν 

ιίπαζκα» (α/α17). 

«Απφ ην ζχκβνπιν γεσπφλν, απφ ηελ αγξνηηθή εθεκεξίδα θαη απφ εθεί θαη 

πέξα ςάρλσ θαη κφλνο κνπ νξηζκέλα πξάγκαηα γηα ηελ εκπνξία θπξίσο […] λα είλαη 

ην πξντφλ ζην ξάθη ησλ κεγαιχηεξσλ ζνχπεξ κάξθεη» (α/α18). 

«Απν δηάθνξα site» (α/α19). 

«Γηαδίθηπν, απν θίινπο θηεληάηξνπο, δηάθνξα ζεκηλάξηα πνπ θάλνπλ θαηά 

θαηξνχο εηαηξίεο πνπ πνπιάλε είηε θάξκαθα, είηε δηαηξνθηθά» (α/α20). 

«Μέζσ ίληεξλεη» (α/α21). 

«Καη απν ηνπηθνχο γεσπφλνπο, θαη αλ θάηη αο πνχκε ζπκεζψ, θαη αλ κπνξεί 

θάπνηα ζηηγκή λα κελ ην βξεηο απν ην γεσπφλν, λα κε κπνξείο λα επηθνηλσλήζεηο, απν 

ηνλ ππνινγηζηή» (α/α22). 

«ε θίινπο γεσπφλνπο, ελεκέξσζε πην πνιχ» (α/α23). 

«Απν ηνπο εκπφξνπο (..) κε ιίγα ιφγηα ζπέξλνπκε θαη δελ μέξνπκε ηη ηηκή ζα 

πάξνπκε (…) καο ιέλε φηη ην βακβάθη ζα πάεη 70 ιεπηά θαη παεη 30» (α/α24). 

«Απφ ην ίληεξλεη [..] Απν ηξίηνπο δειαδή ηη πιεξνθνξίεο ρξεηάδνκαη;» (α/α25). 

«Μφλν απν ην ίληεξλεη, απηέο ηηο πιεξνθνξίεο απν πνπ αιινχ; Αιιά θαη εθεί 

βαζηθά νη πεξηζζφηεξεο πιεξψλνληαη, δειαδή βξίζθεηο βηβιία ηα νπνία πξέπεη λα ηα 

πιεξψζεηο, γηα λα 'ξζνπλ θαη λα ελεκεξσζείο [..] Σα νπνία πξέπεη λα ηα αγνξάζεηο, 

δελ είλαη ηίπνηα δσξεάλ θαη εθεί πέξα» (α/α26). 

«Πξνζπαζψ λα ην βξσ ζην ίληεξλεη αιιά είλαη αο πνχκε ηψξα ην βακβάθη πάεη 

ζε ηηκέο ρξεκαηηζηεξίνπ, φηη δψζεη ε Ακεξηθή ζα πάεη ην δηθφ καο [Δγψ: θαη ηη θάλεηο 
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αθξηβψο;] Μπαίλσ ζην ρξεκαηηζηήξην λα δσ πσο είλαη νη ηηκέο θαη απνθαζίδσ ηη ζα 

θάλσ παίξλσ θαη ηελ Agreta πνπ θαη πνχ, θαη απν εθεί (..) απηφ ζέισ λα ζνπ πσ, φηη 

δελ είκαζηε ελεκεξσκέλνη θαζφινπ (..) Γειαδή δελ μέξσ ηψξα ζηε Λάξηζα πνπ είλαη 

εθεί ε θαξδηά ηεο γεσξγίαο πσο νη άλζξσπνη θάλνπλε, θαη ηη πιενλεθηήκαηα έρνπλ ζε 

ζρέζε κε εκάο, αιιά απηφ είλαη ην δηθφ καο πξφβιεκα» (α/α27). 

«πλήζσο απν ηνπο γεσπφλνπο πνπ καο πνπιάλε ηελ πξακάηεηα ηνπο» (α/α28). 

«Σψξα, ζην ξάδην αξβχια, ζηα θαθελεία (..) ή ιίγν ζηνπο ππνινγηζηέο ηψξα 

πνπ αξρίδνπκε θαη κπαίλνπκε, άιιεο ηηο αλαδεηάσ, άιιεο βξίζθσ, άιιεο φρη (..) 

είπακε, ελψ κπνξείο λα ηηο βξεηο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζην ίληεξλεη, αιιά αθνχ δελ 

έρνπκε ηε κφξθσζε, δελ μέξνπκε ηα αγγιηθά, δε κπνξνχκε λα (..) είλαη δχζθνιν» 

(α/α29). 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη αγξφηεο θαίλεηαη φηη ηα πξνηηκψκελα 

κέζα ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο είλαη ην δηαδίθηπν κε δεθανθηψ (18) 

πξνηηκήζεηο, ν ηνπηθφο γεσπφλνο-ζχκβνπινο ή θηελίαηξνο κε έληεθα (11) 

πξνηηκήζεηο, ν θνηλσληθφο ζπλαδειθηθφο θχθινο ησλ αγξνηψλ κε ηέζζεξηο (4) 

πξνηηκήζεηο, νη εηαηξίεο θαξκάθσλ κε ηξεηο (3) πξνηηκήζεηο, νη αγξνηηθέο 

εθεκεξίδεο κε δχν (2) πξνηηκήζεηο, θαη ε ζεκηλαξηαθήο κνξθήο ελεκέξσζε πνπ 

ζπγθεληξψλεη δχν (2) πξνηηκήζεηο.  

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ήηαλ επξεία, θπξίσο απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ (Stempel et al., 2000 · Garrison, 2001), ελψ θαηλφηαλ φηη ν αγξνηηθφο 

πιεζπζκφο έδεηρλε πξνηίκεζε ζε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο πιεξνθφξεζεο φπσο ην 

ξάδην, ηελ ηειεφξαζε, θαη ηελ εθεκεξίδα (Wood-Turley &Tucker, 2002 · Maddox et 

al., 2003). ήκεξα, δηαπηζηψλεηαη δηαθνξνπνίεζε εθείλεο ηεο εηθφλαο, γεγνλφο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε δηάρπζε ησλ ΣΠΔ, ηε δηεχξπλζε ηνπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ, θαη ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο Ζ/Τ.  

Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ην δηαδίθηπν απνηειεί ηελ πξψηε 

επηινγή γηα πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε. Γεχηεξε επηινγή απνηειεί ν ηνπηθφο 

γεσπφλνο ζχκβνπινο ή θηελίαηξνο. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ αγξνηψλ, 

δηαπηζηψλνληαη δπν ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ ηνπηθφ γεσπφλν. Ζ πξψηε αθνξά ζηελ 

αλαγλψξηζε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ ξφινπ ηνπ επηζηήκνλα γηα ηνλ αγξφηε, φπνπ 

ιεηηνπξγεί ζπκβνπιεπηηθά θαη παξέρεη ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο, ελψ ε δεχηεξε 
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ζηελ απαμίσζε ηνπ δηφηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν πνπ ζα 

έπξεπε λα έρεη απέλαληη ζηνλ αγξφηε θαη ιεηηνπξγεί κε γλψκνλα ην πξνζσπηθφ 

θέξδνο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ν γεσπφλνο δελ είλαη ε πξψηε επηινγή 

πιεξνθφξεζεο αιιά αθνινπζεί ηνπ δηαδηθηχνπ, γεγνλφο αλακελφκελν ιφγσ ηνπ 

φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο ηζηνρψξνπο, θαη ηεο γξήγνξεο θαη 

άκεζεο πξφζβαζεο ζε απηέο.  

Ο ζπλαδειθηθφο θνηλσληθφο θχθινο ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο απνηειεί 

πιεξνθνξηαθφ κέζν γηα ηέζζεξηο (4) αγξφηεο, ελψ νη εηαηξίεο εκπνξίαο θαξκάθσλ 

θαη ιηπαζκάησλ απνηεινχλ, επίζεο, επηινγή πιεξνθφξεζεο.  

ε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Wood-Turley & Tucker (2002) θαη 

Maddox et al. (2003) θαίλεηαη φηη πιεξνθνξηαθά κέζα φπσο ην ξάδην θαη ε 

ηειεφξαζε δελ πξνηηκνχληαη γηα ελεκέξσζε, ελψ ε αγξνηηθή εθεκεξίδα ζπλερίδεη 

λα απνηειεί επηινγή γηα πιεξνθφξεζε.  

Σέινο, κηα επηινγή ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο απνηεινχλ ηα δηάθνξα 

αγξνηηθά ζεκηλάξηα. 

 

5.5.2. Δλεκέξσζε γηα λένπο λόκνπο θαη πξνγξάκκαηα 

Ζ παξνχζα ππνελφηεηα αθνξά ζηελ πεγή ελεκέξσζεο ησλ αγξνηψλ γηα ηνπο λένπο 

λφκνπο θαη ηα λέα πξνγξάκκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. Αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο πνπ 

ζπιιέρζεθαλ γηα ην εξψηεκα ελεκέξσζεο γηα ηνπο λένπο λφκνπο θαη πξνγξάκκαηα: 

«Απφ ηελ Έλσζε» (α/α1). 

«ηη πεη ε γεσξγηθή ππεξεζία, θαη ιίγν ε Έλσζε» (α/α2). 

«Με ηνπο γεσπφλνπο ηνπο ηδηψηεο θαη ηνπο κειεηεηέο πνπ ιέκε, πνπ καο 

ελεκεξψλνπλ ιίγν. Έρνπκε θάπνηνπο πνπ ζπλεξγαδφκαζηε, αλά πάζα ζηηγκή κπαίλνπλ 

απηνί κέζα (ζην ίληεξλεη) θαη ζε ελεκεξψλεη απηνί πην γξήγνξα. δε ρξεηάδεηαη λα 

αζρνιεζείο εζχ κηα-δπν ψξεο, ζηα ιέλε ζε 10 ιεπηά ηη γίλεηαη. [...] Μπαίλσ ιίγν κέζα 

ζην ίληεξλεη θαη ςάρλσ θάηη πνπ κε ελδηαθέξεη. Απηνχο ηνπο ηξφπνπο» (α/α3). 

«Απφ πνπζελά» (α/α4). 

«Πάιη απν ην ίληεξλεη ζην θαθελείν πνπ ηνπο ιέσ θαη κπαίλνπλ. Απν 

εθεκεξίδα ηελ Agreta παίξλσ (...) ηα λέα πξνγξάκκαηα απν ην κειεηεηή γεσπφλν πνπ 

έρσ» (α/α5) 
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«Γελ ζέισ λα ελεκεξψλνκαη γαηί φια είλαη “κνχθα”» (α/α6). 

«Απφ γεσπφλνπο» (α/α7). 

«Βαζηθά θνηηάμηε, ην Τπνπξγείν γεσξγίαο δε λνκνζεηεί, ην ππνπξγείν γεσξγίαο 

φηαλ θάζνληαη ζην ηξαπέδη νη Δπξσπαίνη Τπνπξγνί γεσξγίαο γξάθνπλε κηα θαζέηα, έλα 

CD (..) πσο ζα ην γξάςεηο φκσο γηαηί απηφ έρεη βάζνο ρξφλνπ (.) θαη έρεη απνδεηρηεί 

κπνχκεξαλγθ ηηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο, δελ ππήξρε ζηξαηεγηθή πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ηίπνηα (.) Πειαηεηαθά ζα δψζνπκε θάηη παξαπάλσ, θαη' εμαίξεζε ζην Κηιθίο, ζηε 

Γξάκα, ζηηο έξξεο, ζηελ Κξήηε (.) φπσο εθείλα ηα πεξίθεκα "Μεζνγεηαθά 

Πξνγξάκκαηα" (.) Γηα απηφ πξνζπαζνχκε λα έρνπκε άκεζε ελεκέξσζε θαη κε 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ έρνπκε απφ ηελ πεγή απν ηηο Βξπμέιεο (..) Νφκνπο; Δδψ 

δηαηάγκαηα βγαίλνπλ θαη απηά θάζε κέξα αιιάδνπλ (.) εδψ δε κπνξνχκε λα 

ηειεηψζνπκε ην ζχζηεκα ηνπ ΟΓΔ κε ηηο δειψζεηο θαιιηέξγεηαο (.) θαη έρεη 10 ρξφληα 

(..) εδψ θηάλνπκε ζην παξαπέληε θαη δελ μέξνπκε αλ ζα πιεξσζνχκε (..) απηά πνπ ηα 

έρνπλε ιχζεη (..) εδψ ε Βνπιγαξία ζε δχν ρξφληα έθαλε θηεκαηνιφγην θαιιηεξγήζηκεο 

γεο» (α/α8). 

«Βαζηθά ΟΠΔΚΔΠΔ, ηελ Agronews, ηελ Agreda, φηη έρεη λα θάλεη κε ηα 

αγξνηηθά λέα» (α/α9). 

«Μφλν κε ειεθηξνληθνχο ηξφπνπο, δειαδή κέζσ ίληεξλεη (.) Μπνξεί λα γίλεη 

θάπνηα αλαθνίλσζε κέζσ εθεκεξίδαο ή κέζσ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αιιά έξρεηαη κε 2-3 

εκέξεο θαζπζηέξεζεο ζηάληαξ (.) Αλ είζαη κέζα ζην ίληεξλεη ζπλέρεηα θαη 

παξαθνινπζείο ηα ηεθηαηλφκελα κέζσ ηνπ ίληεξλεη, ζα ηα γλσξίδεηο πνιχ πην λσξίο. 

Κακηά θνξά θαη 15 εκέξεο πην πξηλ (.) Δκείο απν πέξπζη ηνλ Αχγνπζην μέξακε ήδε φηη 

πξέπεη ζηηο γεσηξήζεηο λα αλαλεσζνχλ φιεο νη άδεηεο, φηη πξέπεη λα ηαθηνπνηήζνπκε 

θάπνηα ραξηηά θαη εηνηκάζακε ην θάθειν καο απν πέξπζη, ην δψζακε, πήξακε θαη ηελ 

έγθξηζε, ηειεηψζακε. (…) Πξηλ απν κηα εβδνκάδα εμεκέξσζαλ απν ηελ Έλσζε φηη 

πξέπεη ππνρξεσηηθά φιεο νη γεσηξήζεηο ηνπ λνκνχ λα αλαλεψζνπλ ηηο άδεηεο. Σψξα 

εκείο είρακε αλαλεψζεη ήδε θαη ηψξα μεθηλάλε νη ππφινηπνη πνπ δελ είραλ ελεκέξσζε 

θαη πξέπεη λα αλαλεσζνχλε 6.000 άδεηεο ζπλνιηθά (..) ζνη δειαδή παξαθνινπζνχζαλ 

ην ίληεξλεη ηνπο λφκνπο ην μέξαλε φηη άιιαμε ν λφκνο θαη ζέιεη θάζε 10 ρξφληα 

αλαλέσζε ε άδεηα (..) Σψξα κε 10-15000 αηηήζεηο ζα είλαη κπνχγην θαη ζα 

θαζπζηεξήζεη πνιχ ε αλαλέσζε γηα ηνπο ππφινηπνπο (..) Καη ηψξα ηξέρνπλ φινη νη 

ζπλεηαηξηζκνί παληθφβιεηνη λα αλαλεψζνπλ άδεηεο. Γειαδή δεο πφζν κε βνήζεζε ην 
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ίληεξλεη ζε απηφ. Δλψ εάλ ιίγν πνιχ φινη ελεκεξσλφληνπζαλ ήδε ζα είραλ εγθξηζεί 

πφζνη θάθεινη» (α/α10). 

«Πάιη είλαη ν γεσπφλνο πνπ θάλεη κειέηεο, πξνγξάκκαηα θαη κε ελεκεξψλεη 

απηφο (..) είλαη θαη κειεηεηήο θαη καο ελεκεξψλεη απηφο γηα νηηδήπνηε» (α/α11). 

«Μέζσ ίληεξλεη, κε ηζηνζειίδεο πνπ εκθαλίδνπλ (..) δειαδή ζε θάπνηεο 

εθεκεξίδεο πνπ κπαίλσ αλαξηνχλ άκα βγνπλ θάπνηνη λφκνη γηα θάπνηα αγξνηηθά 

ζέκαηα (..) θάζε κέξα έρσ ελεκέξσζε, δειαδή κπαίλσ ζηνλ ππνινγηζηή ζρεδφλ θάζε 

κέξα γηα ηα ζέκαηα» (α/α12). 

«ην ρσξηφ δνχκε απφ ηνλ θφζκν, απν ηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη θαη απν ην 

ίληεξλεη» (α/α13). 

«Απηφ απν ηνλ γεσπφλν, φπσο θάπνηα πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ ηψξα, κε 

πήξε ηειέθσλν ν γεσπφλνο (..) απν ηελ ζηηγκή πνπ έρεηο ίληεξλεη δελ πάεη λα πεη φηη 

παχεηο λα έρεηο θαη ηνλ γεσπφλν ζνπ» (α/α14). 

«Αξρηθά απν ην γεσπφλν, ην κειεηεηή λα ζνπ πσ, θαη κεηά απν ην ίληεξλεη (..) 

αθνχ καο ελεκεξψζνπλ κπαίλσ κεηά ζην ίληεξλεη θαη βιέπσ αο πνχκε πσο πξνρσξάεη 

θαη αλ κπνξψ θαη αλ…» (α/α15). 

«Πην πνιχ άκα ζνπ πσ απν ηνλ πξφεδξν; ηνλ πξφεδξν ηνλ ηνπηθφ (..) επεηδή 

έρνπκε ηνλ Κ. εδψ πνπ βγάδεη ηα πξνγξάκκαηα, κφιηο βγεη έλα λέν πξφγξακκα (…) θαη 

κε ηελ εθεκεξίδα ηελ Agreta, θάζε κέξα εθεί κε ηελ εθεκεξίδα ελεκεξψλνκαη (..) 

Ρσηάκε θαη ηνλ πξφεδξν πνπ παίξλεη φια ηα πξνγξάκκαηα απν ηνπο άιινπο ηνπο 

κειεηεηέο θαη ελεκεξσλφκαζηε (..) Καη κε ην ίληεξλεη (..) θάηη κεηά, φηαλ δεηο ζηελ 

Agreta, βγαίλεη απηφ ην πξφγξακκα, ην ςάρλεηο θαη κέζσ ίληεξλεη (..) έρεηο ηνλ 

θσδηθφ, ςάρλεηο ζην ίληεξλεη ηη πξνγξάκκαηα ζνπ θάλεη» (α/α16). 

«Ρσηψληαο ηνπο λένπο» (α/α17). 

«Απφ ην ζχκβνπιν γεσπφλν» (α/α18). 

«Απν θάπνηα site ειιεληθά, ΠΑΔΓΔ, Agronews, απν ην Τπνπξγείν» (α/α19) 

«Απφ ηνπο γεσπφλνπο θαη ηνπο θηεληάηξνπο» (α/α20). 

«Απφ ην ίληεξλεη, πην πνιιέο θνξέο απν ην ίληεξλεη» (α/α21). 

«ηνλ γεσπφλν» (α/α22). 

«ε κειεηεηέο, πξνγξάκκαηα πνπ θάλνπλ απηνί καο παίξλνπλ ηειέθσλν, καο 

ελεκεξψλνπλ» (α/α23). 

«Δκείο (.) κεηαμχ καο (.) αθνχεη ν έλαο απν ηνλ άιινλ» (α/α24). 
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«Δθηφο απν ηελ Δθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο κέζσ ίληεξλεη, απν ηνπηθνχο 

γεσπφλνπο εδψ πνπ ππάξρνπλ 2-3 πνπ αζρνινχληαη κε πξνγξάκκαηα έρσ ζπλεξγαζία 

δειαδή κε θάπνηνπο απν απηνχο, αιιά θαη κε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ καο (ξφδηα) ζηελ 

Σνχκπα θαη απηνί θάλνπλ κηα πνιχ θαιή ελεκέξσζε [...] Αθνχγνληαη πνηεο επνρέο ζα 

βγνχλε θάπνηα πξνγξάκκαηα θάπνηα ζρέδηα βειηίσζεο, νπφηε γηα ηελ αθξηβή 

εκεξνκελία γηα λα δσ αλ φλησλ έρνπλ βγεη, κπαίλσ θάπνηεο θνξέο θαη βιέπσ» 

(α/α25). 

«Με γεσπφλνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηα πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, 

απν εθεί κφλν, θαη ηα πεξηζζφηεξα πηζηεχσ φηη δελ ηα καζαίλνπκε (..) δε γίλεηαη πνηέ 

θάηη, νχηε λα καο θσλάμνπλ θάπνηα ζηηγκή απν ηε Ννκαξρία λα καο ελεκεξψζνπλ 

[…]Γελ είκαη θαη ρξήζηεο πνιχ θαιφο ζην ίληεξλεη γηα λα μέξσ πνπ αθξηβψο ζα κπσ 

πσο ζα ηα δηαβάζσ (.)αλ θαη ηα έρνπλ φια» (α/α26). 

«Απν πνπζελά, δελ ππάξρεη ελεκέξσζε (..) [Δξψηεζε: Φάρλεηο κφλνο ζνπ;] 

Μα έηζη γίλεηαη είλαη ε κφλε ιχζε, αιιά αλ δελ θάηζεη θάπνηνο λα ζην εμεγήζεη κφλν 

λα δηαβάδεηο δε γίλεηαη» (α/α27). 

«Απφ θαζαξή ηχρε, αλ θάπνηνλ αθνχζνπκε θαη πεη θαη βγήθε έλα πξφγξακκα 

κφλν έηζη (..) δελ ππάξρεη ελεκέξσζε απν ην θξάηνο» (α/α28). 

«Απν ηνπο γεσπφλνπο ηδηψηεο, εθεκεξίδα αγξνηηθή, θαη απν ηελ ηειεφξαζε αλ 

πεη θάηη πνπ θαη πνχ» (α/α29). 

Οη απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ νξίδνπλ σο βαζηθνχο πιεξνθνξηνδφηεο ηνπο 

ηνπηθνχο γεσπφλνπο ζπκβνχινπο, θαη ηελ Έλσζε. Χο δεχηεξε πεγή πιεξνθφξεζεο, 

είλαη ην δηαδίθηπν θαη ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο, ελψ ζπλαληάηαη κηα πεξίπησζε φπνπ 

ελεκεξψλεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ. Δπίζεο, δειψλνληαη 

παξάπνλα γηα έιιεηςε επαξθνχο ελεκέξσζεο απφ θξαηηθνχο θνξείο. 

 

5.5.3. Γεκνθξαηηθό ράζκα: Ζιεθηξνληθέο δεκόζηεο δηαβνπιεύζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, θαη ζπκκεηνρή ζηα 

θνηλά 

Ζ παξνχζα ππνελφηεηα αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ ηεο χπαξμεο δεκνθξαηηθνχ ράζκαηνο 

ζηνπο αγξφηεο ηεο έξεπλαο αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα θνηλά. Χο 

δεκνθξαηηθφ ράζκα πεξηγξάθεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη 
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εθείλσλ πνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζην δεκφζην βίν 

(π.ρ. ζπκκεηνρή ζε ειεθηξνληθέο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο) (Norris, 2001:6).  

Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη έλα κηθξφ αξηζκφ 

δεκνζίσλ δηαβνπιεχζεσλ, ε κειέηε ησλ νπνίσλ επηηξέπεη ηελ επί κέξνπο αλίρλεπζε 

ηνπ δεκνθξαηηθνχ ράζκαηνο ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, ελψ ε αλίρλεπζε απηή 

νινθιεξψλεηαη κε ηε κειέηε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη αγξφηεο ηεο έξεπλαο 

ζε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε γηα ην εάλ γλσξίδνπλ ή εάλ ζπκκεηείραλ ζηηο ελ ιφγσ 

δηαβνπιεχζεηο. Σέινο, ζηελ παξνχζα ππνελφηεηα, επηρεηξείηαη κηα επί κέξνπο 

αλίρλεπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ θελνχ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, κε ηε ζπιινγή 

απαληήζεσλ ζε εξψηεκα ζρεηηθά κε ην εάλ ζπκκεηέρνπλ νη αγξφηεο ηεο έξεπλαο ζηα 

θνηλά.  

Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκκεηνρή ησλ 

αγξνηψλ ηεο έξεπλαο ζηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ αγξνηηθνχ 

ρψξνπ φπσο απηή εκθαλίδεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ησλ απαληήζεσλ 

πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζηηο ελ ιφγσ δηαβνπιεχζεηο, θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη νη 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη αγξφηεο ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα 

θνηλά. 

πσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ, ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ήηνη 79,3% ή νθηψ ζηνπο δέθα (8/10) αγξφηεο, δε γλσξίδεη ην ζεζκφ 

ησλ δεκνζίσλ δηαβνπιεχζεσλ. Έλαο κηθξφο αξηζκφο, ηεο ηάμεο ησλ έμη (6) αηφκσλ 

γλσξίδεη ηελ χπαξμή ηνπο, εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηε ξνή ησλ 

ζρνιίσλ ρσξίο λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη κε δηθφ ηνπο ζρφιην (Πίλαθαο 42). 
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Πίλαθαο 42. πκκεηνρή ησλ αγξνηώλ ηεο έξεπλαο ζηηο ειεθηξνληθέο δεκόζηεο δηαβνπιεύζεηο 

ηνπ  

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

opengov.gr πρλόηεηα ρεηηθή ζπρλόηεηα (%) 

Παξαθνινπζψ ηε ξνή 

ησλ ζρνιίσλ 2 6,9 

Γλσξίδσ φηη ππάξρεη ν 

ζεζκφο, αιιά δελ έρσ 

παξαθνινπζήζεη 4 13,8 

Γε γλσξίδσ ην ζεζκφ 23 79,3 

ύλνιν 29 100 

 Πεγή: Γεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

 

Αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο πνπ εδφζεζαλ απφ ηνπο αγξφηεο ηεο έξεπλαο ζε 

ζρέζε κε ηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο: 

«ρη, ελεκεξψλνκαη απν θάηη ιίγα πνπ καζαίλσ απν δηάθνξνπο ζπλαδέιθνπο» (α/α1). 

«ρη» (α/α 2, 3, 4). «ρη απηφ δελ ην ήμεξα... πσο ιέγεηαη απηφ; Opengov;» (α/α5). 

«Γε κε αθνξάεη θαζφινπ» (α/α6). «ρη» (α/α7). «Ναη, κπαίλσ (..) απιά απηέο, ηα πξνο 

δηαβνχιεπζε, νη ζειίδεο απηέο, ζα αθνχζεηο ή ζα δηαβάζεηο ηνλ θάζε έλα φηη ηνπ έξζεη, 

ηνλ πφλν ηεο ςπρήο ηνπ, φηη ηνπ πήξαλ ηα ζηξέκκαηα, έραζα ηηο επηδνηήζεηο θ.ιπ.» 

(α/α8). «Ξέξσ φηη ππάξρεη αιιά φρη ηίπνηα ην ηδηαίηεξν, φρη (.) κφλν αλ κε ελδηαθέξεη 

θάηη λα ην ςάμσ» (α/α9). «Έρσ αθνχζεη αιιά δελ ην έδσζα ζεκαζία» (α/α10). «ρη» 

(α/α11, 12, 13, 14). «Απηά πνπ αθνχκε εγψ λνκίδσ ηα ιέλε ζηνλ θφζκν κφλν γηα λα ηα 

ιέλε (…)[Δμεγψ ηη είλαη] Θα ην δνθηκάζσ» (α/α15). «ρη» (α/α16). «Απν θνπβέληεο 

ζην θαθελείν(..) γηα απηφ ην πξάγκα ηψξα, κηιάο γηα αιιαγέο θαιιηέξγεηαο θ.ιπ.; [ηνπ 

εμεγψ ηη είλαη] (.) ρη, φρη απν απηά ηίπνηα» (α/α17). «ρη» (α/α18). «Ναη, δελ έρσ 

ζπκκεηάζρεη θαη εγψ, δελ έρσ θάλεη [Δξψηεζε: έρεηε παξαθνινπζήζεη ηε ξνή 

θαζφινπ;] ρη, φρη, θαζφινπ, θαζφινπ» (α/α19). «ρη, δελ αζρνινχκαη» (α/α20). 

«Ναη, κπαίλσ ηα θνηηάσ» (α/α21). «ρη» (α/α22, 23, 24). «Απηφ ην είρα αθνχζεη απν 

ηνλ ίδην ηνλ θαλδαιίδε αιιά δελ μέξσ αλ εθαξκφδεηαη θαη πφηε ζα εθαξκνζηεί» 

(α/α25). «ρη» (α/α26, 27, 28). «Γελ ην μέξσ απηφ [ηνπ εμεγψ] (..) Δζχ θαιά καο ηα 

ιεο αιιά ηψξα γπξλάκε ζε απηφ πνπ ιέγακε, δελ μέξνπκε ηε γιψζζα, εκείο δελ μέξνπκε 

λα ην πξνθέξνπκε φρη λα ην γξάςνπκε (.) Πσο ην 'πεο;» (α/α29). 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 κέρξη θαη ζήκεξα, ε εθαξκνγή 

πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ θπβεξλήζεσλ έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ 
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ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θξαηψλ (Robison & Crenshaw, 2002). Έηζη, 

ζηελ πνιηηηθή νξνινγία εκθαλίδνληαη φξνη φπσο ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη 

ειεθηξνληθή δεκνθξαηία (Bellamy, 2003· Lasse et al., 2006). Ζ ζηξνθή ησλ θξαηψλ 

ζηελ ηερλνινγία γηα ηε δηεχξπλζε ηεο δεκνθξαηίαο ζπκπίπηεη κε ηελ θνηλσληθή 

αλάγθε γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ θπβεξλήζεσλ θαη πνιηηψλ. Έηζη, 

ε ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο, ζε κηα πξνζπάζεηα αλνηρηήο 

θαη δεκφζηαο πνιηηηθήο, εθαξκφδεηαη φιν θαη πην ζπρλά σο κέζν απνθαηάζηαζεο 

απηήο ηεο θζαξκέλεο ζρέζεο (Kingham, 2003· Hoff, 2004· Ward & Lusoli, 2005· 

Welch et al., 2005· Tolbert & Mossberger, 2006· Kikuchi, 2007).  

πσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο, γηα ηελ 

ζθαηξηθφηεξε απνηχπσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ράζκαηνο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, 

κειεηήζεθαλ, θξίζεθε αλαγθαία ε κειέηε ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 

δηαβνπιεχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. ηνλ Πίλαθα 

43 παξνπζηάδνληαη νη δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο, ν αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ, θαη ν 

ηχπνο ζπκκεηερφλησλ ζηελ θάζε δηαβνχιεπζε φπσο απηφο πξνέθπςε απφ ηελ 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ: 
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Πίλαθαο 43. Παξνπζίαζε ησλ ειεθηξνληθώλ δεκνζίσλ δηαβνπιεύζεσλ ηνπ  

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

α/α 

Ζκ/λία 

έλαξμεο ηεο 

δηαβνύιεπζ

εο 

Σίηινο 
πρλόηεηα 

ζρνιηαζκνύ 

ρεηηθή 

ζπρλόηεη

α 

(%) 

πκκεηέρνληεο 

(κέζσ ηεο 

αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ) 

1 11/11/2011 

Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ 

«Ρπζκίζεηο γηα ηελ θηελνηξνθία θαη ηηο 

θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο» 

200 5,5 
Γεσπφλνη θαη 

θηελίαηξνη 

2 14/9/2011 

Γεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ηε λνκνζεηηθή 

πξσηνβνπιία ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. κε ηίηιν 

«χζηαζε Οξγαληζκνχ «ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ – 

ΓΖΜΖΣΡΑ», ζπγρψλεπζε επνπηεπφκελσλ 

απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

235 6,5 Γεσπφλνη 

3 9/9/2011 

Γεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ 

«Γηαρείξηζε αθηλήησλ αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ – Δπίιπζε ηδηνθηεζηαθψλ 

δεηεκάησλ – Αγξνηηθέο Μηζζψζεηο» 

136 3,8 

Αγξνηηθνί 

ζχιινγνη θαη 

ζπλεηαηξηζκνί, 

θηελίαηξνη, 

γεσπφλνη 

4 8/4/2011 

Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ 

«Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο αγξνηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, ηηο ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο 

θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ 

θφζκνπ – Οξγάλσζε ηεο επνπηείαο ηνπ 

Κξάηνπο» 

47 1,3 

Αγξφηεο, 

Γεσπφλνη, 

Αγξνηηθνί 

ζχιινγνη θαη 

ζπλεηαηξηζκνί 

5 31/3/2011 

Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε γηα ην ρέδην Νφκνπ 

«Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα 

ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε 

θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ» 

2663 73,5 

Κπξίσο αζηηθφο 

πιεζπζκφο, 

πνιχ κηθξφο 

αξηζκφο 

αγξνηψλ 

6 1/9/2010 

Γεκφζηα Ζιεθηξνληθή Γηαβνχιεπζε ηνπ 

ρεδίνπ Νφκνπ γηα ην «Νφκν-Πιαίζην γηα ηα 

Γεσξγηθά Φάξκαθα» 

59 1,6 Γεσπφλνη 

7 25/6/2010 
Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε: «χζηαζε Δληαίνπ 

Μεηξψνπ Δκπφξσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ» 
17 0,5 Έκπνξνη 

8 12/5/2010 

Γεκφζηα Ζιεθηξνληθή Γηαβνχιεπζε ηνπ 

ρεδίνπ Νφκνπ γηα ην «χζηεκα πξνζηαζίαο 

θαη αζθάιηζεο ηεο αγξνηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο» 

38 1,0 Γεσπφλνη 

9 20/4/2010 
Αλαζπγθξφηεζε ησλ Αγξνηηθψλ 

πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ ηεο Διιάδαο 
36 1,0 

Αγξφηεο, 

Γεσπφλνη 

10 16/4/2010 

ρεδίνπ Νφκνπ γηα ην «Μεηξψν Αγξνηψλ θαη 

Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ – Οξηζκφο ηνπ 

Δπαγγεικαηία Αγξφηε» 

80 2,2 Αγξφηεο 

11 22/1/2010 

Αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

ελνπνίεζε θαη αλαζπγθξφηεζε ηνπ αγξνηηθνχ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο 

113 3,1 

Αγξφηεο, 

Γεσπφλνη, 

Αγξνηηθνί 

ζχιινγνη θαη 

ζπλεηαηξηζκνί 

 ύλνιν 3624 100,0  

 

Πεγή: Μειέηε ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ δηαβνπιεχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ηζηνρψξν http://www.opengov.gr/ypaat/ έσο θαη ην 

Μάην ηνπ 2012, κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ  

http://www.opengov.gr/ypaat/
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πσο θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ δεκνζίσλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαηά 

ηελ πεξίνδν 22/1/2010-22/11/2011 (αλάθηεζεο δεδνκέλσλ ην Μάην 2012), ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ δεκνζίσλ δηαβνπιεχζεσλ ζπκκεηέρεη θπξίσο ν επηζηεκνληθφο 

θιάδνο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Παξαγσγνί αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζπκκεηέρνπλ κφιηο 

ζε ηέζζεξηο (4) δηαβνπιεχζεηο απφ ηηο έληεθα (11) ζπλνιηθά ηνπ Τπνπξγείνπ, ελψ 

ζχιινγνη θαη ζπλεηαηξηζκνί ζπκκεηέρνπλ ζε ηξεηο (3) δηαβνπιεχζεηο εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Παξαηεξείηαη φηη ε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε κε ηίηιν «Γηα ηα 

δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ», ζπγθεληξψλεη ην 

ζπληξηπηηθά πςειφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, κε 73,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρνιίσλ 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ. Ζ 

εξκελεία απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο αθνξά ζην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαβνχιεπζε ραξαθηεξίδεηαη κάιινλ αζηηθνχ ελδηαθέξνληνο παξά αγξνηηθνχ, 

ζηνηρείν πνπ φκσο δε δηθαηνινγεί ηε ραζκαηηθή δηαθνξά ζπρλφηεηαο ζρνιηαζκνχ ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ. Αθελφο ην 

ζηνηρείν απηφ απνηειεί κηα έλδεημε ππαξθηνχ δεκνθξαηηθνχ ςεθηαθνχ ράζκαηνο 

κεηαμχ αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ρψξνπ, θαη αθεηέξνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αλάγθε 

δηάδνζεο απηνχ ηνπ λένπ εξγαιείνπ ηεο δεκνθξαηίαο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη 

ηδηαίηεξα ζηνπο Έιιελεο αγξνπαξαγσγνχο.  

«Ο ζεζκφο ηεο ειεθηξνληθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πξνσζεί ηε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ ζηε ράξαμε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη απνηειεί ηκήκα κηαο λέαο 

κνξθήο δεκνθξαηίαο, ηελ ειεθηξνληθή δεκνθξαηία. Ζ ειεχζεξε έθθξαζε θαη 

δηαηχπσζε ηδεψλ, ζθέςεσλ θαη πξνηάζεσλ ησλ πνιηηψλ απνηειεί βάζε θαη ζεκέιην 

ιίζν θάζε ηχπνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαιφγνπ, φρη 

κφλν κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θνξέα πξσηνβνπιίαο ηεο δηαβνχιεπζεο, αιιά θαη 

κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ, πξνζδίδεη ζηελ ειεθηξνληθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε κία 

ηδηαίηεξε δπλακηθή αλαηξνθνδφηεζεο ηδεψλ θαη ράξαμεο πνιηηηθήο» (Μπφηζηνπ, 

2011:295). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ν ζεζκφο ηεο ειεθηξνληθήο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν απηνπξνζδηνξηζκνχ ηεο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο ζηα ρέξηα ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα.  
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 Σν δεχηεξν ζθέινο ηεο παξνχζαο ππνελφεηαο, αθνξά ζηελ αλίρλεπζε ηνπ 

επηπέδνπ παξαθνινχζεζεο, ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο, ζηα θνηλά. Αθνινπζνχλ νη 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη αγξφηεο ζε απηήλ ηελ εξψηεζε θαη ζχληνκνο ζρνιηαζκφο: 

«ζν κπνξψ» (α/α1). «Με θαλέλαλ ηνπο» (α/α2). «Μνπ αξέζνπλ ηα θνηλά, άιια 

αξρίδσ θαη ηνπο ζηραίλνκαη, δελ πηζηεχσ απηά πνπ ιέλε, ζεσξψ φηη καο θνξντδεχνπλε. 

Σν κφλν πνπ ζνπ κέλεη είλαη ην άγρνο θαη ην ζθίμηκν ηεο θαξδηά κνπ. Αθφκα θα 

εηδήζεηο λα δσ, πξνηηκψ λα δσ ην Star θαιχηεξα λα ιέεη θακηά βιαθεία λα γειάσ» 

(α/α3). «Ναη» (α/α4). «Δηδήζεηο (.) Γηα ηα νηθνλνκηθά κε ελδηαθέξνπλ» (α/α5). «ρη» 

(α/α6). «Ναη» (α/α7). «Σα θνηλά ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν λαη (.) ζηα άιια εληάμεη, ζην 

κέηξν πνπ κπνξψ γηαηί δελ αμίδεη (..) εδψ δελ έρεη ηχρε θαλέλαο πνπ δεη ζηνλ ηφπν ηνπ, 

δειαδή είλαη ηη ζα πεη ν βνπιεπηήο, ν θνκκαηάξρεο (..) θαη λα μέξεηε φηη θαη θάπνηνη 

εδψ ζηελ πεξηθέξεηα, θάπνηνη πνπ έρνπλ μερσξίζεη φηη φινη είλαη απέλαληη ηνπο (..) 

δειαδή ε ραξά ηνπο ζα είλαη λα ζε δνπλ λα ρηππάο θαιηκέλην, κπιάθ» (α/α8). «Δ, ηα 

βαζηθά φηη βιέπνπλ φινη» (α/α9). «Ναη» (α/α10). «Φπζηθά» (/α11). «Ναη βιέπσ θαη 

ηηο εθεκεξίδεο, εηδήζεηο πνπ έρεη κέζα ζηνλ ππνινγηζηή» (α/α12). «Σειεπηαία 

θαζφινπ» (α/α13). «Ναη κε κεγάιν ελδηαθέξνλ θάπνηε, ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ δελ 

αζρνινχκαη κε απηφ, έρσ απειπηζηεί δειαδή» (α/α14). «Καη βέβαηα ηα παξαθνινπζψ, 

πξνβιεκαηίδνκαη πνιχ (.) αλ θαη πξφεδξνο ηνπ ρσξηνχ πξνβιεκαηίδνκαη πνιχ κε ηα 

ηεο Διιάδνο θπξίσο» (α/α15). «Ναη» (α/α16). «Ναη βέβαηα» (α/α17). «Ναη, θάπνηε 

πνιχ έληνλα αιιά απνγνεηεχηεθα (..)Έρνπκε έλα θελφ ηεο δηθηάο καο θνπιηνχξαο, ηεο 

αγξνηηθήο, κε ηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα (..) Μπνξνχζακε λα αλαδείμνπκε φια καο ηα 

πξντφληα ιφγσ ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο (..) Ζ πνιηηηθή θνπιηνχξα δε κπφξεζε πνηέ 

λα ηα αλαδείμεη θαη λα ηα βγάιεη (.) ηεο θφπεθε ε θσλή θαη ζχξεηαη πίζσ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη δε βιέπεη φηη ε βαξηά βηνκεραλία ηεο ρψξαο, ην αγξνηηθφ καδί κε 

ην ηνπξηζηηθφ, κπνξεί λα θέξεη ζήκεξα έλα κεγάιν εηζφδεκα θαη ζέζεηο εξγαζίαο (..) 

Αλ ζήκεξα ε πνιηηηθή εγεζία, φρη κφλν ε θπβέξλεζε, ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ηφπνπ φια 

απηά πνπ ιέεη, απιά ιέεη γηαηί ζηελ Διιάδα έρνπκε έλα κείνλ πνιχ λα κηιάκε θαη ιίγα 

λα θάλνπκε φινη καο, ζα θαηαθέξλακε λα αλεβάζνπκε ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία 

ζχκθσλα θαη ηνλ ηνπξηζκφ καδί, θαη λα θηάζνπκε ην 30% ηνπ ΑΔΠ» (α/α18). 

«Αξθεηά» (α/α19). «Διάρηζηα» (α/α20). «Ναη» (α/α21). «Ναη» (α/α22). «ρη» 

(α/α24). «ρη θαη πνιχ» (α/α25). «Ναη, απν απφζηαζε» (α/α26). «ρη γηαηί 

απνγνεηεχηεθα (..) φηαλ θάλσ θνξνινγηθή 9000 θαη 10000€, θαη κνπ έξρεηαη ε ΓΔΖ 
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300€ κεηά είλαη λα κελ απνγνεηεπηείο; Άιιν παξάδεηγκα, ην κεηξψν αγξνηψλ (..) ην 

ιέλε εδψ θαη 20 ρξφληα θαη απηφ έρεη κείλεη κφλν ζηε ζθέςε, ην ζθέθηνληαη αθφκε» 

(α/α27). «Βέβαηα» (α/α28). «Ναη κε ελδηαθέξνπλ ηα θνηλά» (α/α29). 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ αγξνηψλ αλαγλσξίδεηαη θελφ ζηε ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ αγξνηηθνχ θαη ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ, θαη νη εμειίμεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή εηθφλα ηνπ ηφπνπ, εληζρχεη απηφ 

ην θελφ. Σν θαηλφκελν ηνπ δεκνθξαηηθνχ θελνχ δελ είλαη κφλν ηνπηθφ αιιά 

παγθφζκην. Απαηηείηαη, κε άιια ιφγηα, επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ θξάηνπο θαη θνηλσλίαο. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο 

απηήο νξίδεηαη σο αλάγθε ηφζν απφ ηελ παξαηεξνχκελε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πνιηηηθή (McAllister, 2002· Aarts & Wessels, 2005· Dahlgren 

2009) φζν θαη απφ ηελ απνδπλάκσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηνπο 

πνιηηηθνχο θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα (Gibson et al., 2004· Parent, 2005). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΧΝ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

6.1. Δξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο: Παξάγνληεο δηακόξθσζεο ηνπ 

ςεθηαθνύ ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθό αγξνηηθό ρώξν 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο δηακφξθσζεο ησλ κνξθψλ 

ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν, φπσο απηνί αληρλεχνληαη κέζσ 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Οη παξάγνληεο απηνί αθνξνχλ ζηε 

γεσγξαθηθή πξφζβαζε ζε δίθηπν επξπδσληθφηεηαο, ζηνλ νηθηαθφ πιηθνηερληθφ 

εμνπιηζκφ, ζηελ εθαξκνδφκελε αγξνηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, ζηηο ηζρχνπζεο αληηιήςεηο απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηελ 

επηηπρία, ζηελ χπαξμε δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ θαη ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, θαη ηέινο ζην δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα. ην πιαίζην απηφ παξνπζηάδεηαη 

κηα θαηλνηφκνο πξνζέγγηζε πνπ αθνξά ζηνπο παξάγνληεο δεμηφηεηαο θαη ζπρλφηεηαο 

ρξήζεο ΣΠΔ, πνπ ηελ νλνκάδνπκε e-ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 

6.1.1. Τιηθνηερληθέο ππνδνκέο: Πξόζβαζε ζε δίθηπν επξπδσληθόηεηαο 

Ο πιένλ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο δηάρπζεο ησλ ΣΠΔ, είλαη ε έιιεηςε 

πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ. Ζ επίγεηα δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο ζε 

νξεηλέο αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, ελψ απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (European Commission, 2006) αλαθέξεηαη σο νηθνλνκηθά 

αζχκθνξε γηα ηηο εηαηξίεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ην έξγν ηεο δηεχξπλζεο, δηφηη 

απνηειεί επέλδπζε ρακειήο πξνζφδνπ. 

Ζ κειέηε ηνπ δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο ζην λνκφ Κηιθίο, έδεημε φηη νη 

ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαιχπηνπλ ην 51,2% ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ θαη ην 78,9% 

ηνπ πιεζπζκνχ (Πίλαθαο 5). Αλ θαη, ην πνζνζηφ ηεο πιεζπζκηαθήο θάιπςεο ηνπ 

λνκνχ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πςειφ, απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ εθείλν ηνπ 
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ζπλφινπ ηεο ρψξαο, πνπ θαηά ην Ά ηξίκελν ηνπ 2012 έθηαζε ην 22,2% (ΔΔΣΣ, 

2012). Ζ κειέηε ηνπ Υάξηε 1, πνπ παξνπζηάδεη ην δίθηπν επξπδσληθφηεηαο ζηελ 

Διιάδα, εξκελεχεη ηελ επξπδσληθά πιεζπζκηαθή απφθιηζε πνπ εληνπίδεηαη ζηνλ 

λνκφ Κηιθίο απφ εθείλν ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο.  

ην Υάξηε 1 παξαηεξείηαη φηη νη πεξηνρέο ηεο Διιάδαο πνπ έρνπλ εληαρζεί 

ζην επξπδσληθφ δίθηπν είλαη, θπξίσο, πεδηλέο. Σφζν νη κηθξνί, ζε ζπρλφηεηα 

θαηνίθσλ, πιεζπζκνί πνπ δηακέλνπλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, φζν θαη ην θφζηνο γηα 

ηηο απνζηάζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα θαιπθζνχλ κέρξη ηνλ θνξκφ ηνπ δηθηχνπ, ηδηαίηεξα 

γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, απνηεινχλ αληηθίλεηξα γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ επίγεηνπ 

επξπδσληθνχ δηθηχνπ. Οη παξάγνληεο απηνί έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ έληνλε έιιεηςε 

επξπδσληθήο πιεζπζκηαθήο θάιπςεο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν, δηφηη ε 

ειιεληθή επαξρεία απνηειείηαη θπξίσο απφ νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο (3622 

δεκνηηθέο ελφηεηεο), θαη ιηγφηεξν απφ πεδηλέο (2358 δεκνηηθέο ελφηεηεο) (Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή, 2001). Οη θάηνηθνη ηνπ λνκνχ Κηιθίο, σο θάηνηθνη ελφο λνκνχ πνπ 

απνηειείηαη θαηά 70% (7/10) απφ πεδηλέο δεκνηηθέο ελφηεηεο (Πίλαθαο 1), είλαη 

πξνλνκηνχρνη ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ νξεηλψλ λνκψλ ηεο ρψξαο. Έηζη, ε 

πιεζπζκηαθή επξπδσληθή θάιπςε ηνπ λνκνχ Κηιθίο είλαη απμεκέλε ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο, θαη καο επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε κε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο.  

 

6.1.2. Τιηθνηερληθέο ππνδνκέο: Οηθηαθόο εμνπιηζκόο 

Έλαο άιιν εκπφδην πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθνχ ράζκαηνο, είλαη ην θφζηνο εμνπιηζκνχ θαη πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν (van Dijk, 2006· Ganley et al.,
 
2009· Stiakakis et al, 2009). Ζ πξφζβαζε ζε 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ αθνξά ζηελ θαηνρή Ζ/Τ, ζηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, 

αιιά θαη ζηελ επξχηεξε ηερλνινγηθή εηθφλα ηνπ λνηθνθπξηνχ ησλ αγξνηψλ ηεο 

έξεπλαο. εκεηψλεηαη φηη, ελψ ε θαηνρή ελφο Ζ/Τ είλαη ζρεδφλ απαξαίηεηε γηα ηελ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ηφζν ν Ζ/Τ φζν θαη ην δηαδίθηπν απνηεινχλ δηαθνξεηηθά 

κεηαμχ ηνπο εξγαιεία φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο γεσξγηθήο επηρείξεζεο (Gloy & 

Akridge, 2000), θαη φρη κφλν, θαη θαηά ζπλέπεηα κειεηψληαη μερσξηζηά. 
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πλνιηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη πεξίπνπ νθηψ (8) ζηα δέθα (10) λνηθνθπξηά ηεο 

έξεπλαο δηαζέηνπλ Ζ/Τ, ήηνη 24 απφ ηα 29, κε κέζν πιήζνο 1,6 Ζ/Τ αλά λνηθνθπξηφ/ 

θάηνρν, κε κηθξφηεξν πιήζνο (min) έλα (1) Ζ/Τ, θαη κε κέγηζην πιήζνο (max) 

ηέζζεξηο (4) Ζ/Τ αλά λνηθνθπξηφ/ θάηνρν (Πίλαθαο 32). Παξαηεξείηαη φηη, πνιιέο 

θνξέο ν αξηζκφο ησλ Ζ/Τ είλαη, πάλσ θάησ, ηζάξηζκνο ηνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ ΣΠΔ 

ζε έλα λνηθνθπξηφ, ηδηαίηεξα αλ ζην λνηθνθπξηφ ππάξρνπλ θαη παηδηά. Λφγσ ηνπ 

απμεκέλνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ ζην λνηθνθπξηφ απμάλεηαη θαη ε δήηεζε, θαη θαηά 

ζπλέπεηα δεκηνπξγνχληαη λέεο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο 

ΣΠΔ, θαη ηηο νπνίεο θαιείηαη λα θαιχςεη ν αξρεγφο ηεο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο.  

πσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία, ε πιεηνςεθία ησλ λνηθνθπξηψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δηαζέηνπλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν (22 απφ ηα 29 

λνηθνθπξηά, ήηνη 75,9% ησλ εξσηεζέλησλ), εθ ησ νπνίσλ ζην έλα (1) είλαη κέζσ 

mobile internet (Πίλαθαο 31). ζνλ αθνξά ηα ππφινηπα επηά (7) λνηθνθπξηά, φπνπ 

θαη δε δηαζέηνπλ νηθηαθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, αληρλεχνληαη δπν δηαθνξεηηθνί 

παξάγνληεο. Πξψηνλ, ελψ ππάξρεη δηαζέζηκνο Ζ/Τ, νη δεκνηηθέο ελφηεηεο ζηηο 

νπνίεο αλήθνπλ ηα λνηθνθπξηά δελ έρνπλ εληαρζεί ζην δίθηπν επξπδσληθφηεηαο, 

αιιά νχηε θαη έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ ηερλνινγία ηνπ mobile internet, θαη δεχηεξνλ 

είηε δελ ππάξρεη θαζφινπ Ζ/Τ ζην λνηθνθπξηφ είηε ππάξρεη αιιά βξίζθεηαη ζε 

αρξεζηία ιφγσ παιαηφηεηαο (πέξαλ ηεο 15εηίαο). Σέινο, φζνλ αθνξά ηε πξνκήζεηα 

Ζ/Τ, αλ θαη ε ηηκή ηνπ έρεη κεησζεί αξθεηά ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, 

νξηζκέλνη αγξφηεο δειψλνπλ φηη αδπλαηνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζην θφζηνο αγνξάο 

ηνπ, αιιά εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία απφθηεζήο ελφο, θπξίσο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζήο ηνπο.   

Ζ αλίρλεπζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν ζηα 

λνηθνθπξηά ηεο έξεπλαο, αθνξά θαη ζηε γεληθφηεξε εηθφλα δηείζδπζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ. πσο θαίλεηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα, φινη νη αγξφηεο ηεο έξεπλαο δηαζέηνπλ ηειεφξαζε ζην λνηθνθπξηφ 

ηνπο, ζε θακία πεξίπησζε δε ζπλαληάηαη δνξπθνξηθφ πηάην ηειεφξαζεο, ελψ πέληε 

(5) αγξφηεο έρνπλ ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε. Δπίζεο, απνθσδηθνπνηεηή γηα επίγεηα 

ςεθηαθή ηειεφξαζε δε δηαζέηεη θαλέλα λνηθνθπξηφ, θάηη πνπ ζπλδέεηαη κε ην 

γεγνλφο έιιεηςεο ζεκείσλ εθπνκπήο ςεθηαθνχ ζήκαηνο 

(http://www.digea.gr/flash/digea.html). Σέινο, ζπζθεπή πξνβνιήο DVD δηαζέηνπλ 

http://www.digea.gr/flash/digea.html
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δεθαέμη (16) απφ ηα 29 λνηθνθπξηά, θαη θνλζφια ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πέληε (5) 

απφ ηα 29 (Πίλαθαο 33). 

ηε ζπλέρεηα, νη αγξφηεο ηεο έξεπλαο εξσηήζεθαλ γηα ην εάλ ην θηλεηφ ηνπο 

δηαζέηεη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαη εάλ ρξεζηκνπνηνχλε απηή ηε ζχλδεζε. πσο 

θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε κεηνςεθία ησλ αγξνηψλ (13/29 

αγξφηεο) δηαζέηεη ζχλδεζε ζην ίληεξλεη κέζσ ηεο θηλεηήο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο 

ηνπ, ελψ ε ιεηηνπξγία απηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ έμη (6) αγξφηεο (Πίλαθαο 34). Ζ 

θχξηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αγξφηεο ηεο έξεπλαο 

κέζσ ηεο θηλεηήο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο ηνπο είλαη ην γεσγξαθηθφ ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ (κεηξήζεηο) αιιά θαη κεηεσξνινγηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

6.1.3. Ο παξάγνληαο ηεο έιιεηςεο ζπγθεθξηκέλεο αγξνηνεπαγγεικαηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, είλαη ε θαηάξηηζε ζε ζέκαηα ΣΠΔ. Ζ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ αγξνηψλ εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηε ζέιεζε ηνπο 

λα θάλνπλ επηηπρείο αιιαγέο ζηε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο ηνπο (Kilpatrick, 

2000:105), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πηνζέηεζεο ησλ ΣΠΔ. Έηζη γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα απαηηείηαη ε εθπαίδεπζε 

ησλ αγξνηψλ ζε απηέο ηηο αιιαγέο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο 

θαη ηθαλφηεηεο αιιά θαη λα δηακνξθσζνχλ νη αλάινγεο ζηάζεηο.  

Ζ αξρηθή αγξνηνεπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, φπνπ θαηά θαλφλα αθνξά ζε 

ειηθίεο 15-18 εηψλ (αλαθνξά ζε ΣΔΔ-ΣΔ θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα), ζηνρεχεη 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ, θαη ζηάζεσλ, θαη φπσο 

θαίλεηαη απφ ηε δνκή ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη θαη καζήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην αγξνηηθφ επάγγεικα 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ρ.ε.).  

Μειεηψληαο εθείλνπο ηνπο αγξφηεο ηεο έξεπλαο νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ 

ζε αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (ΣΔΔ-ΣΔ), δηαπηζηψζεθε φηη θαλέλαο δελ 

είρε παξαθνινπζήζεη ζε ηνκέα γεσπνλίαο (Δλφηεηα 5.1.3.), δειαδή ζε ηνκέα 

ζρεηηθφ κε ην επάγγεικα ηνπ αγξφηε, θαη ελψ δειψλνπλ φηη έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε 
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ΣΠΔ κέζσ ησλ ζρνιψλ ηνπο (Πίλαθαο 27), δειψλνπλ, επίζεο, φηη νη γλψζεηο πνπ 

πήξαλ δελ ήηαλ ρξήζηκεο ζην επάγγεικα ηνπο (Δλφηεηα 5.1.3.), ελψ εκθαλίδνπλ 

κεδεληθή δξαζηεξηφηεηα ζε ΣΠΔ (Πίλαθαο 23) . Σα ζηνηρείν απηφ δεκηνχξγεζε 

εξσηήκαηα γηα ηελ παξνρή αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα ζε επίπεδν λνκνχ, θαη έηζη απνθαζίζζεθε ε ζρεηηθή δηεξεχλεζε.  

χκθσλα κε ηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Κηιθίο 

(http://srv1-dide.kil.sch.gr) κφλν κηα απφ ηηο δεθαηξείο (13) εηδηθφηεηεο πνπ 

δηδάζθνληαη ζηα ηξία (3) επαγγεικαηηθά ιχθεηα ηνπ λνκνχ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνκέα 

ηεο γεσπνλίαο, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ ΟΔΔΚ (http://www.oeek.gr) δελ ππάξρεη θακία 

ζρεηηθή εηδηθφηεηα ζην ΗΔΚ ηνπ λνκνχ. ε κηα αγξνηηθή πεξηνρή φπσο ν λνκφο 

Κηιθίο, αιιά θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, ζα έπξεπε λα αθνινπζεζεί 

κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κέζσ ηεο νπνίαο ε αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε λα ζρεηίδεηαη κε ηα θχξηα αληηθείκελα θαη ηνπο θιάδνπο παξαγσγήο ηνπ 

λνκνχ, έηζη ψζηε λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ αχμεζε ηνπ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ λνκνχ.  

ην Κεθάιαην 3 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ λνκνχ Κηιθίο, φπνπ θαη θαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ λνκφ 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο, θαη κάιηζηα ηδηαίηεξεο δπλακηθήο. Δπίζεο, ην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κεηά ηελ ηειεπηαία αλαδηάξζξσζε ηεο ΚΑΠ 

θαη ζην πιαίζην ηεο ζηήξημεο θαη αλάδεημεο ηεο ελαιιαθηηθήο γεσξγίαο, ή αιιηψο 

ηεο άιιεο γεσξγίαο, πξνζπάζεζε λα θαηαγξάςεη θαη λα δψζεη ψζεζε 

ζε θαιιηέξγεηεο θαη πξντφληα πνπ κε ηηο θαηάιιειεο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα 

εμειηρζνχλ ζεκαληηθά απφ άπνςε νηθνλνκηθνχ, δηαηξνθηθνχ θαη ηνπηθνχ 

ελδηαθέξνληνο (Τ.Α.Α.Σ., 2007). Ζ παξνρή αξρηθήο αγξνηηθήο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, σο πξντφλ κειέηεο ησλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ, φπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη 

ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ΣΠΔ, κπνξεί λα ζπκβάιεη φρη κφλν ζε κηα απνδνηηθφηεξε 

αγξνεπηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά θαη λα κεηψζεη ηελ χπαξμε ηνπ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ρψξν.  

 

http://srv1-dide.kil.sch.gr/
http://www.oeek.gr/
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6.1.4. Ο παξάγνληαο ηεο εθπαίδεπζεο ΣΠΔ 

Σν πξψην βήκα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ςεθηαθήο κφξθσζεο ελφο αηφκνπ 

είλαη ε αλίρλεπζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ηνπ. ηελ παξνχζα έξεπλα, 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κεηαβιεηέο F2 θαη F3 ηνπ Δurostat model for a community 

survey on ICT usage in households and by individuals (Δurostat Μodel 

Questionnaire (V2.1), 2006) (Πίλαθαο 22). πλνιηθά, νη κεηαβιεηέο απηέο 

αλαθέξνπλ δψδεθα (12) δξαζηεξηφηεηεο ζε ΣΠΔ, θαη θαηά ζπλέπεηα ε κηθξφηεξε 

πηζαλή ηηκή δξαζηεξηνηήησλ είλαη ην κεδέλ (0) θαη ε πςειφηεξε ην δψδεθα (12).  

πσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ήηνη δεθαεπηά (17) απφ ηνπο 29 ζπκκεηέρνληεο, έρεη 

αλαπηπγκέλεο νξηζκέλεο δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. Οκαδνπνηψληαο ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη ππφινηπα δεθαεπηά (17) ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη φηη, ελλέα 

(9) απφ απηά έρνπλ απφ κηα (1) έσο θαη ηέζζεξηο (4) δξαζηεξηφηεηεο ΣΠΔ, ηέζζεξα 

(4) έρνπλ απφ πέληε (5) έσο θαη νθηψ (8) δξαζηεξηφηεηεο ΣΠΔ, θαη ηέζζεξα (4) 

έρνπλ απφ ελλέα (9) έσο θαη δψδεθα (12) δξαζηεξηφηεηεο ΣΠΔ (Πίλαθαο 23). Καηά 

ζπλέπεηα, εληνπίδνληαη ηέζζεξηο (4) νκάδεο δξαζηεξηφηεηαο ζε ΣΠΔ φπνπ, ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, ηηο νλνκάδνπκε κεδεληθήο, ρακειήο, κέηξηαο, θαη πςειήο 

ζπγθέληξσζεο δεμηνηήησλ.  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ κεδεληθφ άζξνηζκα 

δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ (δψδεθα (12) ζην ζχλνιν), ε πιεηνςεθία, ήηνη επηά ζηα δψδεθα 

ππνθείκελα (7/12), δειψλεη φηη δελ επηζπκεί θακία εθπαίδεπζε ζε ΣΠΔ (Πίλαθαο 

24). Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ δηαπηζηψλνληαη ηξεηο παξάγνληεο γηα ηε 

δηακφξθσζε αξλεηηθψλ ζηάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ζε ΣΠΔ. Ο πξψηνο αθνξά ζηελ 

χπαξμε ιεηηνπξγηθψλ θελψλ ζηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (ιεηηνπξγηθφο 

αλαιθαβεηηζκφο), αιιά θαη ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ζηνηρεία 

πνπ δειψλνληαη απφ ηα ππνθείκελα φηη ιεηηνπξγνχλ σο αληηθίλεηξα ζηελ 

εθπαίδεπζε ζε ΣΠΔ.  

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο αθνξά ζηελ ςπρηθή απφζηαζε απφ ηηο ΣΠΔ (van Dijk, 

2006) δηφηη πεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο εζειεκέλεο απφζηαζεο απφ ηελ ηερλνινγία, 

ιφγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο, θαη αίζζεζε απψζεζεο. ε απηφλ ηνλ παξάγνληα 

δηαπηζηψλεηαη απφ αδηαθνξία απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, έσο θαη απαμίσζε ησλ 
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αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο ΣΠΔ δίλνληάο ηνπο ην ιατθφ ραξαθηεξηζκφ 

«ςψληα».  

Ο ηξίηνο παξάγνληαο άξλεζεο γηα εθπαίδεπζε ζε ΣΠΔ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θάιπςε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο απφ έλα άιιν κέινο ηεο 

νηθνγελείαο (ζχδπγνο ή παηδηά). Σν «βάξνο» ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο επηρείξεζεο έρεη αλαιάβεη έλα άιιν κέινο ηεο νηθνγελείαο, κε απνηέιεζκα λα 

θαιχπηνληαη νη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα κελ δεκηνπξγνχληαη 

θελά ηα νπνία λα πξέπεη λα θαιχςεη ν ίδηνο ν αγξφηεο. 

ζνλ αθνξά ηε χπαξμε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ απέλαληη ζηελ απφθαζε γηα 

εθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ ζε ΣΠΔ, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δείρλνπλ 

φηη αλαθέξνληαη ηφζν ζε ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ξεηέο 

εζσγελήο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ, φζν θαη ζηελ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ αλαγθψλ. Πνιινί ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο φηη ε εθπαίδεπζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζα πξέπεη λα 

απνηειεί θνηλσληθφ αγαζφ πνπ λα πξνζθέξεηαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ψζηε λα 

δνζεί ε επθαηξία ζηνπο αγξφηεο γηα εθπαηδεπηηθή πξφζβαζε ζηηο ΣΠΔ.  

   

6.1.5. Ο ξόινο ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο ζηε δηακόξθσζε ηνπ ςεθηαθνύ 

ράζκαηνο ζε ππνθεηκεληθό θαη ελδνεπηρεηξεζηαθό επίπεδν 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Bandura 

(1974), ν άλζξσπνο καζαίλεη παξαηεξψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ αλζξψπσλ 

θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη απηή ε ζπκπεξηθνξά ζηε δσή ηνπο (Γεσξγνγηάλλεο, 

2004:57). Ζ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο 

απνηειεί πξντφλ θξηηηθήο ζθέςεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα επηιερζεί εθείλε ε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα 

είλαη ε πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα θαη ζσζηή γηα ηνλ παξαηεξεηή. «Έλα άηνκν ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα ην βνεζήζεη, κε γλψκνλα απηφ πνπ πξνζδνθά 

λα γίλεη, θη φρη απιψο γηαηί έρεη κάζεη θάηη. Σν πψο ζα επηδξάζεη ην πεξηβάιινλ ζην 

άηνκν εμαξηάηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ» 

(Ναζηάθνπ et al., 2003:169). Ζ θνηλσληθή κάζεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ην πξφηππν παξνπζηάδεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ 
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παξαηεξεηή, δηαζέηεη θνηλσληθφ γφεηξν, θαηέρεη εηδηθέο γλψζεηο, θαη φηαλ πνιιά 

πξφηππα παξνπζηάδνπλ ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά θάησ απφ πνηθίιεο 

ζπλζήθεο (Γεσξγνγηάλλεο, 2004:62).  

Βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή φπνπ ε ςεθηνπνίεζε πνιιψλ ππεξεζηψλ, φπσο ησλ 

θξαηηθψλ ππεξεζηψλ (ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε), απμάλεηαη κε ηαρχηεηα. Καηά 

ζπλέπεηα, γηα ηνλ ζχγρξνλν αγξφηε ε έιιεηςε δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ είλαη πηζαλφ λα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε ε αλίρλεπζε ηεο επαθήο πνπ 

έρνπλ νη αγξφηεο ηεο έξεπλαο, κέζσ ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, κε ηηο 

ΣΠΔ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ νδεγνχλ ζηελ απνθάιπςε ησλ κνληέισλ 

ηνπ ηερλνπιεξνθνξηαθνχ πξνθίι ησλ ζχγρξνλσλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη 

ηνπ ηξφπνπ θάιπςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θελψλ ηνπ αγξφηε, κέζσ ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηγχξνπ ηνπ.  

πλνιηθά εληνπίζηεθαλ ηέζζεξηο (4) ηχπνη ηερλνπιεξνθνξηαθήο 

επηρεηξεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ απνηεινχλ ζχλζεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ 

ειεθηξνληθψλ δεμηνηήησλ ησλ αγξνηψλ κε βάζε ην Δurostat model for a community 

survey on ICT usage in households and by individuals (Πίλαθαο 22), ηεο δήισζεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αγξνηψλ απφ ην επίπεδν δεμηνηήησλ ηνπο ζε ΣΠΔ κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο (Δλφηεηα 5.3.7.), θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ ζρεηηθά ηελ βνήζεηα πνπ ιακβάλνπλ νη αγξφηεο απφ ην θνηλσληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Δλφηεηα 5.3.7.)  

Ο πξψηνο ηχπνο ηερλνπιεξνθνξηαθνχ πξνθίι αθνξά ζε εθείλεο ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν αξρεγφο ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηεί ΣΠΔ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ, ζπγθεληξψλεη δεθαέμη (16) πεξηπηψζεηο, 

θαη απνηειεί ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (55,2%). Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, ππήξμαλ πνιιά εξεζίζκαηα γηα αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ΣΠΔ. Καζψο 

εμειίρζεθε ε επηζηήκε ησλ ΣΠΔ, κεηψζεθε ην θφζηνο αγνξάο ησλ Ζ/Τ, 

απινπνηήζεθε ε ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θάλνληαο ηα πην θαηαλνεηά 

γηα ην λέν ρξήζηε, θαη δηεπξχλζεθε ην δίθηπν επξπδσληθφηεηαο. Δπίζεο, ζηηο ΣΠΔ 

θηινμελείηαη ν θχξηνο φγθνο ηεο παγθφζκηαο πιεξνθνξίαο, γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί 

εξεζηζηηθά γηα ηελ αλζξψπηλε πεξηέξγεηα, ελψ παξάιιεια απμήζεθαλ νη επθαηξίεο 
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γηα επαθή κε ΣΠΔ ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (ΔΔ, εηζαγσγή ΣΠΔ ζηα 

σξνιφγηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, ίληεξλεη θαθέ θ.ιπ.). 

Ο δεχηεξνο ηχπνο ηερλνπιεξνθνξηαθήο επηρεηξεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

ζπγθεληξψλεη ηέζζεξηο (4) πεξηπηψζεηο, ήηνη 13,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. ε απηφλ ηνλ ηχπν πεξηέρνληαη εθείλεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

επηρεηξεκαηίαο αγξφηεο έρεη κεδεληθφ ή ρακειφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ, θαη νη 

ηερλνπιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ θαιχπηνληαη κέζσ ηνπ 

νηθνγεληαθνχ/ζπγγεληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο ηχπνο απηφο δείρλεη φηη ην 

νηθνγελεηαθήο κνξθήο επηρεηξήλ πνπ ζπλνδεχεη ην ειιεληθφ αγξνηηθφ γίγλεζζαη, 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, έρνληαο φκσο θαηά θάπνην ηξφπν κεηαβάιεη ηε κνξθή ησλ 

αλαγθψλ ηνπ. Ζ αιιαγή πνπ έρεη επέιζεη αθνξά ζην επίπεδν ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ 

ηεο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. Ζ εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο έθεξε, αξρηθά, κείσζε ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο 

ζε εξγαηηθά ρέξηα, θαη ζηε ζπλέρεηα αχμεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηεο αλαγθψλ, ή κε 

άιια ιφγηα αχμεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Σα εξγαηηθά ρέξηα 

ηεο νηθνγέλεηαο πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηελ ηερλνινγία, έξρνληαη λα 

αμηνπνηεζνχλ ζην πιεξνθνξηαθφ θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο- κηα εηξσλεία, ζρεδφλ, ηεο 

εμέιημεο.  

Ο ηξίηνο ηχπνο ηερλνπιεξνθνξηαθνχ πξνθίι πεξηέρεη ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 

φπνπ ν επηρεηξεκαηίαο αγξφηεο ζπγθεληξψλεη κεδεληθφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ, ελψ ε 

θάιπςε ησλ ηερλνπιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηξίηα, πξνο ηελ επηρείξεζε, πξφζσπα. Σα ηξίηα πξφζσπα 

αλήθνπλ ζην θηιηθφ ή ζπλαδειθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ζηνπο 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ, φπσο ν ζχκβνπινο γεσξγίαο, ν ινγηζηήο, θαη νη 

ππάιιεινη ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ. Ο ηξίηνο ηχπνο ζπγθεληξψλεη 

πέληε (5) πεξηπηψζεηο, ήηνη 17,2% ηνπ ζπλφινπ. 

Ο ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο ηχπνο πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

δειψλεηαη φηη δελ έρεη πξνθχςεη έσο ηψξα θακία ηερλνπιεξνθνξηαθή αλάγθε ηεο 

επηρείξεζεο. ηνλ ηέηαξην ηχπν εληάζζνληαη ηέζζεξηο (4) πεξηπηψζεηο, ήηνη 13,8% 

ηνπ ζπλφινπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ ππάξρεη απιά 

εθπαηδεπηηθφ θελφ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, αιιά ράζκα. Χο εθπαηδεπηηθφ 

θελφ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ε έιιεηςε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζε ζρέζε 
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κε ηηο ΣΠΔ, εληνχηνηο ζηνπο αγξφηεο πνπ δεκηνπξγνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

δηαπηζηψλεηαη αλππαξμία ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, θάηη πνπ ππνδειψλεη 

ηελ χπαξμε εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ ράζκαηνο, θαη φρη απιά θελνχ. 

 

6.1.6. Ο ξόινο ησλ αληηιήςεσλ: Ζ ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ 

επηηπρία ηνπ ζύγρξνλνπ αγξόηε 

Οη απφςεηο γηα ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ επηηπρία ηνπ ζχγρξνλνπ αγξφηε απνηειεί 

κηα έλδεημε ζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. ε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο 

έξεπλαο γηα ην αλ πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επηηπρία 

ηνπ ζχγρξνλνπ αγξφηε, εληνπίδνληαη δπν θαηεγνξίεο απαληήζεσλ.  

Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο απαληήζεηο πνπ ζπκθσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο φηη νη ΣΠΔ θαη νη λέεο ηερλνινγίεο ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρία ηνπ 

ζχγρξνλνπ αγξφηε. Ζ ηερλνινγία ραξαθηεξίδεηαη σο «δψξν», «πξψην εξγαιείν», «ην 

Α θαη ην Χ» θαη αξθεηνί αγξφηεο δειψλνπλ φηη ζα ήηαλ αδχλαηε ε επηβίσζε ηεο 

επηρείξεζή ηνπο ρσξίο ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Απφ ηηο 

απαληήζεηο πνπ εδφζεζαλ πξνθχπηεη φηη, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζεσξείηαη έλα 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε βειηίσζε ηνπ έιεγρνπ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηεο ζχγρξνλεο αγξνηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο. Αλαθέξεηαη φηη, νη ΣΠΔ σθεινχλ ηελ αγξνηηθή επηρείξεζε κε 

νηθνλνκία ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο, δηφηη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ν ζχγρξνλνο αγξφηεο 

έξρεηαη ζε επαθή κε πινχζην πιεξνθνξηαθφ θαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ, πνπ ζπκβάιεη 

ζηελ εμέιημε ηεο επηρείξεζήο ηνπ. Τπνζηεξίδεηαη φηη, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πξνζθέξεη 

ζηνλ ζχγρξνλν αγξφηε ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο ηηο 

αγνξάο, έηζη ψζηε λα πξνζαξκφζεη ηελ παξαγσγή ηνπ ζχκθσλα κε απηέο ηηο 

αλάγθεο, αιιά θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ ηνπ. πλάκα, σθειείηαη πνιιαπιψο απφ ην ςεθηαθφ ρσξηφ 

δηφηη έξρεηαη ζε επαθή κε άιινπο αγξφηεο, αληαιιάζζεη εκπεηξίεο θαη γλψζεηο, 

ζπλαληά λέεο αγξνεπηρεηξεκαηηθέο ηδέεο, ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ θαηξφ θαη νξγαλψλεη 

ην θαζεκεξηλφ πξφγξακκά ηνπ, πιεξνθνξείηαη γηα ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ ηνλ 

ελδηαθέξνπλ, δεκηνπξγεί θαη αλαπηχζζεη ειεθηξνληθά θνηλσληθά δίθηπα 
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πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα, ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην ηνκέα 

ηνπ, ζπκβνπιεχεη θαη ζπκβνπιεχεηαη, θνηλσληθνπνηείηαη, ελψ ηνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο ζπιινγηθήο δηαλνκήο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ θνηλσληθψλ αγξνηηθψλ δηθηχσλ. Δπίζεο, αλαθέξεηαη 

φηη νη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο δηεπξπκέλεο έξεπλαο αγνξάο, ηφζν γηα 

ηελ αγνξά κεραλεκάησλ φζν θαη αγξνηηθψλ εθνδίσλ, εθκεδελίδνληαο παξάιιεια ηηο 

απνζηάζεηο. Έηζη, σθειείηαη πνιιαπιά ν ζχγρξνλνο αγξφηεο ζε επίπεδν νηθνλνκίαο 

θαη κεγηζηνπνηεί θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηα θέξδε ηεο επηρείξεζήο ηνπ. Ο ζχγρξνλνο 

αγξφηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηηο πιεξσκέο θαη 

απνδεκηψζεηο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ (Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ 

Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ) θαη λα δειψζεη ηελ παξαγσγή ηνπ 

(δειψζεηο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, ΟΓΔ). Ηδηαίηεξα 

ζηνλ ηνκέα ησλ θηελνηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζπκβάιεη ζηνλ 

απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ηεο πγείαο ησλ δψσλ, ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο, ζηνλ 

έιεγρν νίζηξνπ, ελψ δηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή ηνπ ζηηεξεζίνπ θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ ιπκάησλ.  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο απαληήζεηο πνπ ζπκθσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο φηη νη λέεο ηερλνινγίεο δε θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ αγξφηε. Ζ ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ ραξαθηεξίδεηαη σο ν ιηγφηεξν ζεκαληηθφο παξάγνληαο απέλαληη ζηελ επηηπρία, 

ελψ ζεσξείηαη ζεκαληηθφηεξε ε ζρέζε πνπ εκθαλίδεη ε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε κε 

ηνπο δηάθνξνπο θξαηηθνχο θνξείο. Δπίζεο, ελψ αλαγλσξίδνληαη νξηζκέλα νθέιε απφ 

ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε κηα αγξνηηθή επηρείξεζε, παξνπζηάδεηαη 

ζπλάκα κηα δαηκνλνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ θαη νξίδνληαη σο θάηη «θαθφ» γηα 

ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Σέινο, ζηελ θαηεγνξία ηεο κε σθειηκφηεηαο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηνλ αγξφηε, αλαθέξεηαη φηη νη ΣΠΔ δε ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή πιεξνθφξεζε (νπζηαζηηθά ακθηζβεηείηαη ε αμηνπηζηία ησλ 

δηαδηθηπαθψλ πεγψλ), θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκε ε ρξήζε απηή. 

Οη απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ ρξσκαηίδνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ αγξνηψλ 

απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ελψ ε θαηεγνξία πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο, κάιηζηα ζε ζπληξηπηηθφ βαζκφ, είλαη ε εθείλε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ επηηπρία ηνπ ζχγρξνλνπ αγξφηε, ρσξίο απηφ λα 
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ζεκαίλεη φηη νη αγξφηεο πνπ έδσζαλ ηηο απαληήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ.  

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ήηαλ επξεία, θπξίσο απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ (Stempel et al., 2000· Garrison, 2001), ελψ θαηλφηαλ φηη ν αγξνηηθφο 

πιεζπζκφο έδεηρλε πξνηίκεζε ζε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο πιεξνθφξεζεο φπσο ην 

ξάδην, ηελ ηειεφξαζε, θαη ηελ εθεκεξίδα (Wood-Turley &Tucker, 2002· Maddox et 

al., 2003). Σν ζθεληθφ αλαηξέπεηαη, κε ηε ζεκαζία ηνπ δηαδηθηχνπ γηα πιεξνθφξεζε 

λα απμάλεηαη γηα ηηο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο, ηφζν σο πεγή πιεξνθφξεζεο αιιά θαη 

σο κέζν ζπλαιιαγψλ, θαη είλαη πηζαλφ νη αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ αμηνπνηνχλ 

ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν, λα ράζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο 

(Rolfe et al, 2003· Taragola & Gelb, 2005· Taragola & van Lierde, 2007a,b). Με 

άιια ιφγηα, θαζψο ε ςεθηαθή επαλάζηαζε εμειίζζεηαη, δηακνξθψλνληαη παξάιιεια 

ζεηηθέο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, γεγνλφο πνπ έρεη 

ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. 

 

6.1.7. Ο ξόινο ησλ αληηιήςεσλ: Ζ ελεξγεηηθή ζηάζε σο ραξαθηεξηζηηθό ηνπ 

επηηπρεκέλνπ αγξόηε 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, εξσηήζεθαλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχλ φηη 

πιαηζηψλνπλ ηνλ επηηπρεκέλν αγξφηε. Δληνχηνηο, ε εξψηεζε απηή έθξπβε είρε έλα 

«κπζηηθφ» ζθνπφ: ηε κειέηε ηεο επηξξνήο ζηελ επηηπρία πνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ 

λα αζθήζνπλ κέζσ ησλ ζηάζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο ζηελ αγξνηηθή 

ηνπο εθκεηάιιεπζε νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, θαη λα απνθαιπθζεί ε 

ελεξγεηηθφηεηα πνπ ζεσξνχλ φηη απαηηείηαη απφ κέξνπο ηνπ αγξφηε πξνθεηκέλνπ λα 

ζεσξεζεί επηηπρεκέλνο. ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ε πιεξνθφξεζε ζπλδέεηαη κε ην 

ξίζθν ηεο επηινγήο, ηελ απνκάθξπλζε θηλδχλσλ, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αγξφηε, αιιά 

θαη κε ηηο ππνθεηκεληθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ 

(Ozcatalbas et al., 2004:98). Λφγσ ηνπ φηη ε επηηπρία απνηειεί έλα ζχλζεην, 

πνιπδηάζηαην θαη, ίζσο, ππνθεηκεληθφ δήηεκα, ην εξψηεκα δελ επηθεληξψζεθε ζην ηη 

ζεσξνχλ επηηπρία νη αγξφηεο ηεο έξεπλαο, αιιά ζην πνηα ζεσξνχλ φηη είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε.  
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Με ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, εληνπίζηεθαλ δχν θαηεγνξίεο 

ζηηο απαληήζεηο πνπ εδφζεζαλ. Ζ πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ πνπ 

έδσζαλ νη αγξφηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε έξεπλα ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε, νξίδεηαη σο ελεξγεηηθή ζηάζε 

(ηηηινθνξείηαη σο «Δλεξγεηηθή ηάζε: Ζ επηηπρία είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε»). Ζ 

θαηεγνξία απηή αθνξά ζε εθείλεο ηηο απαληήζεηο πνπ ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε 

εζσγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δειαδή παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αγξφηε.  

Οη παξάγνληεο πνπ δειψλνληαη ζηηο απαληήζεηο ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο φηη 

επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ αγξφηε, θαη αθνξνχλ ζηελ ελεξγεηηθή ζηάζε, 

αλαθέξνληαη ηελ ηθαλφηεηα ειηγκψλ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο αιιά θαη 

ηεο επηρείξεζεο, ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα (γεληθή έλλνηα ε νπνία, φκσο, αλαιχεηαη 

ζηηο απαληήζεηο), νη γλψζεηο ζε ζέκαηα αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, δηνίθεζεο θαη 

νξγάλσζεο, ε δπλαηφηεηα έληαμεο ηνπ αγξφηε ζε έλα πιεξνθνξηαθφ δίθηπν ή ζηε 

δεκηνπξγία ελφο απφ ηνλ ίδην, ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηεο εθκεηάιιεπζεο ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, θαη ε χπαξμε ελφο ηζρπξνχ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ αγξφηε πνπ ζα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά θαη ζα ηνπ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ελεξγεηηθήο ζηάζεο εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή επζχλε 

ηνπ αγξφηε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο ηνπ, αιιά θαη ηε δπλακηθή ηνπ ίδηνπ σο 

επηρεηξεκαηία θαη ηηο αιιαγέο πνπ απηή ε δπλακηθή κπνξεί λα επηθέξεη ζηελ 

επηρείξεζή ηνπ. Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη φηη, νη 

απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ζηνηρεηνζεηνχλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, έλα 

ζχλζεην κνληέιν ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε.  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσλαλ νη αγξφηεο ηεο έξεπλαο 

γηα ην πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ αγξφηε, νξίδεηαη σο παζεηηθή 

ζηάζε (ηηηινθνξείηαη σο «Παζεηηθή ζηάζε: ηη βξέρεη αο θαηεβάζεη»). Οη απαληήζεηο 

πνπ εληάρζεθαλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλαγλσξίδνπλ σο ραξαθηεξηζηηθά επηηπρίαο 

ηνπ αγξφηε ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε εμσγελείο παξάγνληεο, δειαδή κε 

παξάγνληεο αλεμάξηεηνπο απφ ηηο ζηάζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αγξφηε, ελψ ζε θάπνηεο απαληήζεηο δελ αλαθέξεηαη θαλέλα 

άιιν ζηνηρείν παξά κφλν ν παξάγνληαο ηχρε.  
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Οη παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ ζχγρξνλνπ αγξφηε φπνπ αθνξνχλ ζηε 

θαηεγνξία παζεηηθή ζηάζε αλαθέξνληαη ζηελ πνξεία ηεο παξαγσγήο θαη ηελ 

πνζφηεηά ηεο, ζηνλ θαηξφ, ζηελ ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ, ζηελ εκπεηξία πνπ 

έρεη ν αγξφηεο (δειαδή δε ιακβάλεηαη ππφςε ν παξάγνληαο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο 

κάζεζεο), ε ηζρπξή νηθνλνκηθή επηθάλεηα (ψζηε λα κπνξεί λα αληεπεμέξρεηαη ν 

αγξφηεο ζε πηζαλέο δεκίεο), ελψ πεξηιακβάλνπλ παζεηηθά ξήκαηα, θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο παζεηηθφ ηφλν θαη χθνο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή αθνξά ζε έλαλ, ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί, ζπληεξεηηζκφ, δηφηη νη απφςεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

δελ πεξηέρνπλ ζηνηρεία πξνζσπηθήο έξεπλαο ηνπ αγξφηε ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή 

ηνπ θαη αθνξνχλ ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα έρεη 

θαλέλαλ έιεγρν ν αγξφηεο.  

ηελ θαηεγνξία ηεο παζεηηθήο ζηάζεο βξίζθνληαη νη απαληήζεηο πνπ δελ 

πεξηέρνπλ ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ηελ επηηπρία ή κε ηνπ αγξφηε ζε 

ζρέζε κε ην επάγγεικά ηνπ παξά κφλν ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο πνπ έρεη απφ απηφ, 

ρσξίο φκσο νη απνιαβέο απηέο λα απνηεινχλ πξντφλ ησλ ζηάζεσλ ηνπ. 

 

6.1.8. Ζ έλλνηα θαη ν ξόινο ηεο e-ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ 

ςεθηαθνύ ράζκαηνο 

Ο φξνο e-ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη δφθηκνο, εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, θαη ζηνρεχεη-επηρεηξεί ζηελ έθθξαζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα, ζε εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο, ή αιιηψο ηεο 

ςεθηαθήο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Απνηειεί γηλφκελν ηνπ αζξνίζκαηνο δεμηνηήησλ 

ζε ΣΠΔ (Ζ/Τ θαη δηαδίθηπν), θαη ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε e-

ιεηηνπξγηθφηεηα, δειαδή ην άζξνηζκα δεμηνηήησλ θαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ, δελ 

έρνπλ κηα απφιπηα γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, αιιά θαίλεηαη πσο εκθαλίδνπλ κηα 

μεθάζαξε επηξξνή ην έλα πξνο ην άιιν, επηξξνή ε νπνία κπνξεί λα κειεηεζεί θαη ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο. 

Σα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ πιήζνπο ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζε ΣΠΔ αλαθέξνληαη ζην 

Δurostat model for a community survey on ICT usage in households and by 
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individuals (Δurostat Μodel Questionnaire (V2.1), 2006). Ζ ζεσξεηηθή βάζε ηεο e-

ιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηεξίδεηαη ζηνπο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ςεθηαθνχ ράζκαηνο, 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο δεμηφηεηεο ρξήζεο θαη πξφζβαζεο ζε ΣΠΔ (van Dijk, 1999).  

Ζ απνθάιπςε ηεο e-ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, 

επηρεηξείηαη κε ηελ εμαγσγή γηλνκέλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 

πξαγκαηνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε ΣΠΔ, πνιιαπιαζηαζκέλν 

κε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο Ζ/Τ (ρέζε 1.) .  

 

(ρέζε 1.) 

e-ιεηηνπξγηθφηεηα ΣΠΔ= Άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ* πρλφηεηα ρξήζεο Ζ/Τ 

 

Σν πξψην βήκα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο e-ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ε κειέηε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ έρεη 

αλαπηχμεη ν θάζε έλαο ζπκκεηέρσλ ηεο έξεπλαο ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κειεηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο κε ηε κέζνδν ηεο 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ ζηνηρεία ηα νπνία λα απαληνχλ ζηα 

εξσηήκαηα F2 θαη F3 ηνπ Δurostat model for a community survey on ICT usage in 

households and by individuals (Δurostat Μodel Questionnaire (V2.1), 2006). Ο 

εληνπηζκφο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο Ζ/Τ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, απνηειεί ην δεχηεξν βήκα γηα ηελ εμαγσγή ηνπ 

κεγέζνπο ηεο e-ιεηηνπξγηθφηεηαο. Με ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

εληνπίζηεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΔ (γηα ηνλ θάζε 

έλα αγξφηε) ηα νπνία ζηνηρεία απαληνχλ ζην εξψηεκα Β2 ηνπ Δurostat Μodel 

Questionnaire. εκεηψλεηαη φηη κε βάζε απηφ ην εξσηεκαηνιφγην, ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ΣΠΔ πάλσ απφ έλα ηξίκελν δε ζεσξνχληαη ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ.  ηε ζπλέρεηα νκαδνπνηήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα κε βάζε 

ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψζαλ απφ ηε ρέζε 1. 

 πσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα, ε e-ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θπκαίλεηαη κεηαμχ κεδεληθψλ θαη πςειψλ ηηκψλ. Ζ πςειφηεξε ηηκή 

πνπ ζπλαληάηαη είλαη θαη ε πςειφηεξε πνπ κπνξεί λα δψζεη ε ζπγθεθξηκέλε 

κέηξεζε (48), θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο εληνπίδεηαη 

πνηθηιία e-ιεηηνπξγηθφηεηαο.  
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πλνιηθά, εληνπίδνληαη ηέζζεξηο (4) νκάδεο e-ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ πξψηε 

νκάδα είλαη εθείλε ηεο κεδεληθήο e-ιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη αγξφηεο πνπ αλήθνπλ ζε 

απηήλ ηελ νκάδα έρνπλ κεδεληθφ αξηζκφ δξάζεσλ ζηε ρξήζε ΣΠΔ, θαη κεδεληθή 

ζπρλφηεηα ρξήζεο Ζ/Τ. Ζ δεχηεξε νκάδα είλαη εθείλε ηεο ρακειήο e-

ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηάμεο γηλνκέλνπ 1-16. Φαίλεηαη φηη ελψ έλαο ζπκκεηέρσλ 

ζπγθεληξψλεη πςειφ άζξνηζκα δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί λα παξνπζηάδεη ρακειή e-

ιεηηνπξγηθφηεηα ιφγσ ηεο αξαηήο ρξήζεο Ζ/Τ. Ζ ηξίηε νκάδα νλνκάδεηαη κέζεο e-

ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηάμεο γηλνκέλνπ 17-32, φπνπ επηβεβαηψλεηαη φηη ε πςειή 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ΣΠΔ απνηειεί πιενλέθηεκα e-ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ ηέηαξηε θαη 

ηειεπηαία νκάδα νλνκάδεηαη νκάδα πςειήο e-ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηάμεο γηλνκέλνπ 

33-48. Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ νκάδα παξνπζηάδνπλ πιήζνο 

δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ αιιά θαη θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ Ζ/Τ, ελψ δηαζέηνπλ είηε πςειφ 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (απφθνηηνη Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), είηε πξφθεηηαη γηα 

απφθνηηνπο Λπθείνπ κε κε ηππηθή εθπαίδεπζε ζηηο ΣΠΔ.  

Σα νθέιε απφ ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ιηγφηεξν απφ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηφ. Με άιια ιφγηα ηα 

νθέιε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο δελ εληνπίδνληαη ζην γεγνλφο φηη 

ε επηρείξεζε έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, αιιά απφ ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ην 

δηαδίθηπν. δε ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη, αθελφο ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

γεληθά (Verstegen & Huirne, 2001· Nuthall, 2004) αιιά θαη ηνπ δηαδηθηχνπ 

εηδηθφηεξα (Goldfarb & Prince, 2008) έξρεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο 

αλάγθεο ηνπ γεσξγνχ θαη ηεο γεσξγηθήο ηνπ εθκεηάιιεπζεο, αιιά θαη αθεηέξνπ φηη 

πνιιέο θνξέο ε θαηαλφεζε ησλ ππνθεηκεληθψλ αλαγθψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ έρεη 

ραξαθηήξα ζπλεηδεηφ θαη άξξεην ή θαη ιαλζάλσλ (Βεξγίδεο, 2003). 

Ζ κειέηε ηεο e-ιεηηνπξγηθφηεηαο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ε ειεθηξνληθή 

δξαζηεξηφηεηα (ζε επίπεδν δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ) ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΔ παξνπζηάδεη κηα δπλακηθή ε νπνία είλαη ηθαλή λα 

δηακνξθψζεη ηελ χπαξμε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. Δπίζεο, ε ρακειή ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ΣΠΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρχηεηα αλάπηπμεο λέσλ εθαξκνγψλ, 

καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεησλ 

αηφκσλ ζε ςεθηαθφ επίπεδν. ζν απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, αθφκε 

θαη εάλ είλαη ρακειφ ην άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ, απμάλνληαη νη 
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δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηνπ αηφκνπ ζηε ρξήζε ΣΠΔ, σο απνηέιεζκα ηεο ηξηβήο ηνπ 

κε ηνλ ςεθηαθφ θφζκν. Με άιια ιφγηα, ε e-ιεηηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη 

δείθηε δηακφξθσζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. 

 

6.1.9. Παξάγνληεο δεκηνπξγίαο δεκνθξαηηθνύ ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθό αγξνηηθό 

ρώξν 

Ζ αλίρλεπζε ησλ παξαγφλησλ δεκηνπξγίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ ράζκαηνο απνηειεί 

θνκβηθφ ζεκείν γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εξκελεία απηήο ηεο κνξθήο ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν. Ο θχξηνο παξάγνληαο δεκηνπξγίαο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ ράζκαηνο είλαη ε έιιεηςε δεμηνηήησλ αιιά θαη πξφζβαζεο ζηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ. Δληνχηνηο, δελ είλαη ν κνλαδηθφο παξάγνληαο.  

ε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο γηα ην εάλ 

παξαθνινπζνχλ ηα θνηλά, νη απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

χπαξμε δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν. απφ Οη αγξφηεο, 

απζφξκεηα θαη ρσξίο λα ηνπο δεηεζεί, εθθξάδνληαη γηα ηνπο πνιηηηθνχο θαη ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Οη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο, απνγνήηεπζε, πξνβιεκαηηζκφο, απειπηζία. Γειψλεηαη αλεζπρία γηα ην 

κέιινλ ηεο ρψξαο, θάηη πνπ έξρεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 

νπνία βξηζθφηαλ ε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο 

έξεπλαο, θαη πνπ ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη έσο θαη ζήκεξα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη 

νξηζκέλνη απφ ηνπο αγξφηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αλέθεξαλ φηη θαηείραλ 

ηνπηθά πνιηηηθά αμηψκαηα θαηά ην παξειζφλ, θαη θάπνηα απφ απηά ζπλερίδνπλ έσο 

θαη ζήκεξα λα θαηέρνπλ απηά ηα αμηψκαηα. Δλψ δειψλεηαη ελδηαθέξνλ γηα ηα θνηλά, 

ππάξρεη απαμίσζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε 

δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο. 

Οη εθαξκνγέο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο κέζσ ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο θζαξκέλεο ζρέζεο κεηαμχ 

πνιηηψλ θαη πνιηηείαο, θαη ζηεξίδνπλ ηελ αξρή ηεο δεκνθξαηηθήο ηζφηεηαο θαη ηεο 

ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο. ην πιαίζην απηφ δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο ηνπ 

opengov.gr, κέζσ ηνπ νπνίνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ λφκσλ. Δληνχηνηο, ν ζεζκφο απηφο, ελψ απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα 
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γηα ηε δηεχξπλζε ηεο δεκνθξαηίαο, δελ έρεη πξνβιεζεί απφ ηα ζπκβαηηθά κέζα 

ελεκέξσζεο, ζηνηρείν πνπ απνηειεί παξάγνληα δεκηνπξγίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

ράζκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί απηφο ν παξάγνληαο ζα πξέπεη λα 

πξνβάιινληαη νη ειεθηξνληθέο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο, ίζσο ππφ ηε κνξθή 

αλαθνηλψζεσλ, ζε ζπκβαηηθά κέζα ελεκέξσζεο.  

 

 

6.2. Δξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο: Μνξθέο ςεθηαθνύ ράζκαηνο ζηνλ 

ειιεληθό αγξνηηθό ρώξν 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη κνξθέο ςεθηαθνχ ράζκαηνο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν, φπσο απηέο αληρλεχνληαη κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ζ παξνπζίαζε ησλ κνξθψλ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν αθνξά ζηελ αλίρλεπζε θαη εξκελεία ηνπ 

γεσγξαθηθνχ ράζκαηνο, ηνπ ράζκαηνο πξφζβαζεο ζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ράζκαηνο ζηηο ΣΠΔ, θαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ ράζκαηνο. ην πιαίζην 

απηφ, παξνπζηάδεηαη κηα θαηλνηφκνο εξκελεία πνπ δίλνπκε ζην γεσγξαθηθφ ράζκα, 

ή αιιηψο κηα θαηλνηφκνο πξνζέγγηζε ηνπ γεσγξαθηθνχ ράζκαηνο, πνπ ην 

νλνκάδνπκε Υάζκα Πνηνηηθήο Πξφζβαζεο.  

 

6.2.1. Γεσγξαθηθό ράζκα θαη ε έλλνηα ηνπ Υάζκαηνο Πνηνηηθήο Πξόζβαζεο 

Ο παξάγνληαο πξφζβαζε ζε δίθηπν επξπδσληθφηεηαο, πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 

ππνθεθάιαην 6.1.1.,  νξίδεη ην γεσγξαθηθφ ράζκα σο κηα πξψηε κνξθή ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο πνπ εληνπίδεηαη ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν. Παξάιιεια εληνπίδεηαη 

θαη παξνπζηάδεηαη κηα λέα ππνκνξθή ςεθηαθνχ ράζκαηνο, ην Υάζκα Πνηνηηθήο 

Πξφζβαζεο. Σν γεσγξαθηθφ ράζκα απνηειεί κηα έθθξαζε ηνπ θνηλσληθνχ ράζκαηνο 

ε νπνία πεξηγξάθεη φρη κφλν ηελ απφθιηζε πξφζβαζεο ζε επξπδσληθφ δίθηπν κεηαμχ 

ησλ αγξνηηθψλ θαη ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, αιιά θαη εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ. 

πσο είδακε ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην ςεθηαθφ 

ράζκα νξίδεηαη σο ηελ απφζηαζε πνπ παξνπζηάδεη έλα άηνκν ή έλαο πιεζπζκφο απφ 
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ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία ή ηελ απφζηαζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα ή νη 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο κεηαμχ ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. Ζ πξνζέγγηζε πνπ 

πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, εθείλε ηνπ Υάζκαηνο Πνηνηηθήο Πξφζβαζεο, 

αθνξά ζε κηα δηαθνξεηηθή εξκελεία απφ απηή ηεο απφζηαζεο. Ζ δηθή καο εξκελεία, 

αθνξά ζηελ πνηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ ηερλνινγία θαη φρη ζηελ απφζηαζε απφ απηήλ. 

Ζ πξφζβαζε ζε ΣΠΔ δελ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κέζσ ηνπ δίθηπν επξπδσληθφηεηαο, 

φπνπ παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο ζχλδεζε, αιιά είλαη δπλαηή θαη κέζσ κηαο απιήο 

γξακκήο (Γεκφζηνπ Σειεθσληθνχ Γηθηχνπ/ PSTN- Public Switched Telephone 

Network
10

) φπνπ παξέρεηαη θαθή πνηφηεηα ζχλδεζεο, ή κέζσ mobile internet φπνπ 

παξέρεηαη κεηαβιεηή πνηφηεηα ζχλδεζεο. Ζ πξφζβαζε κέζσ Γεκφζηνπ 

Σειεθσληθνχ Γηθηχνπ ή mobile internet ζεκαηνδνηεί ζεκαληηθέο πνηνηηθέο δηαθνξέο 

φζνλ αθνξά ζηελ ηαρχηεηα απνζηνιήο θαη ιήςεο δεδνκέλσλ, ζε ζχγθξηζε κε ην 

επξπδσληθφ δίθηπν.  

Ζ εξκελεία πνπ δψζακε ζην ςεθηαθφ γεσγξαθηθφ ράζκα σο Υάζκα 

Πνηνηηθήο Πξφζβαζεο αλαπηχζζεηαη ζε δπν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία 

απνηειείηαη απφ εθείλν ην κεξίδην ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζε πςειήο πνηφηεηαο ζχλδεζε, δειαδή πξφζβαζε ζε επξπδσληθφ δίθηπν σο 

απνηέιεζκα ηεο πιενλεθηηθήο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαηνηθίαο ηνπ, θαη είλαη ε 

θαηεγνξία ησλ πξνλνκηνχρσλ πνηφηεηαο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ζην ππφινηπν 

κεξίδην ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ιφγσ ηεο νξεηλήο πςνκεηξηθήο ζέζεο ηνπ ηφπνπ 

θαηνηθίαο ηνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα επίγεηαο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ 

Γεκφζηνπ Σειεθσληθνχ Γηθηχνπ ή κέζσ mobile internet, δειαδή ρακειήο ή 

κεηαβιεηήο πνηφηεηαο πξφζβαζεο, θαη είλαη ε θαηεγνξία ησλ κε πξνλνκηνχρσλ 

πνηφηεηαο. Με άιια ιφγηα εληνπίδεηαη κηα ππνκνξθή ηνπ γεσγξαθηθνχ ράζκαηνο 

πνπ αθνξά ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ππνκνξθήο δελ είλαη 

ε απφζηαζε απφ ηηο ΣΠΔ αιιά ε πνηνηηθή πξφζβαζε ζε απηέο, θαη απνηειεί έλα 

εκπφδην πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ράζκαηνο πνηνηηθήο πξφζβαζεο πξνηείλεηαη ε 

δηαζθάιηζε ελφο ηκήκαηνο ηνπ ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο πνπ ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα επξπδσληθέο ηερλνινγίεο πνπ ζα πξνζθέξνπλ επίγεηα ή 

δνξπθνξηθή αζχξκαηε ζχλδεζε. Ζ δηαζθάιηζε απηνχ ηνπ κεξίζκαηνο θαη ε 

                                                 
10

 Δμάιινπ, ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζηε ρψξα καο, έσο θαη ην 1999 φπνπ εηζήρζεζαλ νη πξψηεο 

ISDN γξακκέο γηα επξεία ρξήζε, ήηαλ δπλαηή κφλν κέζσ PSTN γξακκψλ. 
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αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ πνηφηεηα 

πξφζβαζεο φρη κφλν γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ αιιά γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο ρψξαο. 

 

6.2.2. Υάζκα πξόζβαζεο ζε ηερλνινγηθό εμνπιηζκό 

πσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ε δεκνηηθή ελφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη 

έλα λνηθνθπξηφ κπνξεί λα έρεη εληαρζεί ζην δίθηπν επξπδσληθφηεηαο, αιιά απηφ 

είλαη θάηη πνπ δελ ηζρχεη απαξαίηεηα θαη γηα ην ίδην ην λνηθνθπξηφ. Αληίζηνηρα, ε 

δεκνηηθή ελφηεηα κπνξεί λα κελ έρεη εληαρζεί ζην επξπδσληθφ δίθηπν, αιιά ην 

λνηθνθπξηφ λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε άιια κέζα, φπσο παξαδείγκαηνο 

ράξηλ κε mobile internet ή κε ηε ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ. Έηζη, ην 

εξψηεκα ηνπ εάλ είλαη ζπλδεδεκέλα ηα λνηθνθπξηά ησλ αγξνηψλ ηεο έξεπλαο κε ην 

δηαδίθηπν, δε ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηε χπαξμε, ή κε, επξπδσληθφηεηαο ζηελ 

πεξηνρή, εληνχηνηο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.  

Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ ησλ 

λνηθνθπξηψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαη ζπγθξίλνληάο ηα κε εθείλα ηεο έξεπλαο ησλ 

Samathrakis et al. (2005), κπνξνχκε λα πνχκε φηη θαηά ηελ ηειεπηαία επηαεηία 

ππήξμε εκθαλήο κείσζε ηνπ ηερλνινγηθνχ ράζκαηνο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ρψξν. 

Ζ εξγαζία ησλ Samathrakis et al. πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2005, έδεημε φηη έλαο ζηνπο 

δέθα (1/10) θηελνηξφθνπο δηέζεηε Ζ/Τ ζην ζπίηη ηνπ, ιφγνο πνπ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο φπνπ πεξίπνπ νθηψ ζηνπο 

δέθα (8/10) αγξφηεο δηαζέηνπλ Ζ/Τ ζην ζπίηη ηνπο. Ζ ζεκαληηθή απηή δηαθνξά ησλ 

δπν ιφγσλ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλερηδφκελεο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο, κε ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο Ζ/Τ θαη ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν (αλ θαη παξακέλεη 

επέλδπζε πςεινχ θφζηνπο), ηε δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο φπνπ 

απνηειεί έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα ηελ αγνξά Ζ/Τ, ηελ αλάγθε επαθήο κε ηνλ 

ςεθηαθφ θφζκν ηδηαίηεξα ζε λνηθνθπξηά φπνπ κεγαιψλνπλ παηδηά (ιφγσ ησλ 

ζχγρξνλσλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), αιιά θαη πεξηζζφηεξν ππνθεηκεληθά αίηηα 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεκεξφηεηα, ηε δηαζθέδαζε, θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε. 
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6.2.3. Δθπαηδεπηηθό ράζκα ζηηο ΣΠΔ  

Ζ ςεθηαθή κφξθσζε είλαη αληίζηνηρεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο θιαζηθήο κφξθσζεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηελ 

αξηζκεηηθή, θαη επηπιένλ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ 

αηφκσλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ απφιαπζε ησλ σθειεηψλ απφ απηήλ 

ηε ζπκκεηνρή. Ζ αλίρλεπζε ηεο ςεθηαθήο κφξθσζεο ζε έλα άηνκν, είλαη κηα 

πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ 

ειεθηξνληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ. Ζ ίδηα ε ςεθηαθή κφξθσζε απνηειεί 

εθπαηδεπηηθφ πξντφλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο ηθαλφηεηεο εληνπηζκνχ, νξγάλσζεο, 

θαηαλφεζεο, αμηνιφγεζεο, θαη αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Με άιια ιφγηα, νη ςεθηαθά εγγξάκκαηνη άλζξσπνη έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΔ.  

Οη αγξφηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, νη νπνίνη δελ είραλ θακία 

δεμηφηεηα ζηε ρξήζε ΣΠΔ αιιά παξάιιεια έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, δειψλνπλ φηη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, θαη θαίλεηαη λα έρνπλ εθηηκήζεη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα 

απνθνκίζνπλ κέζσ ηεο επαθή ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ επηζπκία γηα 

εθπαίδεπζε αθνξά ζηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο 

επηρείξεζεο, ζε επίπεδν γξακκαηεηαθήο ιεηηνπξγίαο, ηελ πηνζέηεζε πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηε δσηθή παξαγσγή, ζηε δηαρείξηζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο, ζηελ 

πιεξνθνξηαθή θαη ελεκεξσηηθή θάιπςε ηεο επηρείξεζεο, θαη ζηελ εκπνξία ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Έλα άιιν απνηέιεζκα φπνπ δείρλεη φηη ε χπαξμε ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο δξα ζεηηθά ζηε κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο ησλ ζεηηθψλ ζηάζεσλ, είλαη ην γεγνλφο φηη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα πεξηιακβάλνληαη πέληε (5) αγξφηεο νη νπνίνη δηέζεζαλ ρξήκαηα γηα ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο ΣΠΔ, σο πξντφλ δηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο, θαη φρη ζην πιαίζην 

θάπνηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

Ζ πξψηε ηππνινγία πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

παξνπζηάδεη ηνπο ηχπνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι ζε ΣΠΔ πνπ ζπλζέηνπλ νη αγξφηεο 

ηεο έξεπλαο. Δληνπίζηεθαλ πέληε ηχπνη/πξνθίι θαη απνηεινχλ ζχλζεζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ηνλ θάζε έλα αγξφηε ζε ζρέζε κε ηε κνξθή 

εθπαίδεπζεο ηνπ ζε ΣΠΔ (παξνπζηάζζεθε ζηελ ππνελφηεηα 5.3.2.), ην άζξνηζκα ησλ 
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δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ ζε ΣΠΔ (Πίλαθαο 23), ηελ επηζπκία ηνπ γηα 

εθπαίδεπζε ζε ΣΠΔ (παξνπζηάζζεθε ζηελ ππνελφηεηα 5.3.4.), θαη ην ξφιν ηεο 

θνηλσληθήο κάζεζεο (παξνπζηάζζεθε ζηελ ππνελφηεηα 5.3.5.). Ζ ηππνινγία απηή 

παξνπζηάζηεθε ζηνλ Πίλαθα 25 πνπ βξίζθεηαη ζηελ ππνελφηεηα 5.3.6.  

Ο πξψηνο ηχπνο αθνξά ζην 27,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ήηνη 

επηά (7) άηνκα, φπνπ έρνπλ αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ΣΠΔ κέζσ ηππηθήο ή κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, δελ παξαθνινπζνχλ ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο, 

θαη ζπλερίδνπλ λα καζαίλνπλ κφλα ηνπο. Γελ επηζπκνχλ ηελ παξαθνινχζεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ΣΠΔ, παξνπζηάδνπλ ιίγα έσο θαη θαζφινπ 

εθπαηδεπηηθά θελά ζε ΣΠΔ, θαη έηζη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία κέζνπ θαη πςεινχ 

αζξνίζκαηνο δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ. 

Ο δεχηεξνο ηχπνο αθνξά ην 10,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ήηνη 

ηέζζεξα (4) άηνκα, φπνπ αλέπηπμαλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηηο ΣΠΔ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο (κέζσ κε ηππηθψλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο, ή κε ηε κέζνδν «καζαίλσ 

δνθηκάδνληαο», ή κέζσ ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληφο), παξαθνινπζνχλ ηε ρξήζε 

ΣΠΔ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο ζπλερίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε κάζεζε. 

Γελ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε ΣΠΔ, 

ραξαθηεξίδνληαη κε ιίγα θαη αξθεηά εθπαηδεπηηθά θελά ζε ΣΠΔ, θαη ζπγθεληξψλνπλ 

ρακειφ θαη κέζν άζξνηζκα δεμηνηήησλ. 

Ο ηξίηνο ηχπνο εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι ζε ΣΠΔ αθνξά ην 20,7% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ήηνη ζε έμη (6) αγξφηεο, φπνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ρακειφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ, νη νπνίεο δεμηφηεηεο έρνπλ αλαπηπρζεί άηππα 

κε ηε βνήζεηα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληφο, ελψ νη έμη (6) απηνί αγξφηεο 

ζπλερίδνπλ λα παξαθνινπζνχλ ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην θνηλσληθνχ πεξηβάιινλ ηνπο θαη 

λα καζαίλνπλ κέζσ απηνχ. Ζ νκάδα απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο ειιείςεηο 

δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΔ αιιά δελ επηζπκεί ηελ παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Ο ηέηαξηνο ηχπνο αθνξά ζην 17,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο, ήηνη ζε 

πέληε (5) αγξφηεο. Οη αγξφηεο απηνί παξνπζηάδνπλ κεδεληθφ άζξνηζκα δεμηνηήησλ 

ζε ΣΠΔ, θαη θαηά ζπλέπεηα κεγάια εθπαηδεπηηθά θελά. Ζ νκάδα απηή επηζπκεί ηελ 

εθπαίδεπζή ηεο ζε ΣΠΔ, ελψ παξάιιεια παξαθνινπζεί ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην 

θνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη πξνζπαζεί λα κάζεη κέζσ απηνχ. 
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Ο πέκπηνο θαη ηειεπηαίνο ηχπνο εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι ζε ΣΠΔ αθνξά ζην 

24,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ήηνη ζε επηά (7) αγξφηεο. Ο ηχπνο απηφο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ράζκα ζε ΣΠΔ, θαη απηφ δηφηη εθηφο απφ ην 

κεδεληθφ άζξνηζκα πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη αγξφηεο πνπ ηνλ θαηαξηίδνπλ ζε 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, εληνπίδεηαη ράζκα ζε επίπεδν ζηάζεσλ απέλαληη ζηηο 

ΣΠΔ. Ο ηχπνο απηφο, δελ παξαθνινπζεί ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην 

θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, θαη δελ επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζε ΣΠΔ. 

 ηελ παξνχζα εξγαζία, σο εθπαηδεπηηθφ ράζκα ζηηο ΣΠΔ λνείηαη ε παληειήο 

έιιεηςε ζεηηθψλ ζηάζεσλ ηνπ ππνθεηκέλνπ απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σν θελφ 

ή ε απφζηαζε πνπ δηαπηζηψλεηαη κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ ζε επίπεδν ειεθηξνληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα θαιπθζεί κε ηελ εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα πεξηέρνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ησλ ππνθεηκέλσλ, θαη γηα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ε πεξηγξαθή «θελφ» θαη φρη 

«ράζκα». Αληίζεηα, ε έιιεηςε ζηάζεσλ, θαη ηδηαίηεξα ε έιιεηςε ζηάζεσλ απνδνρήο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα θαιπθζεί απφ θάπνηνπ είδνπο 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (ελειίθσλ), δηφηη αθνξά ζε πιένλ παγησκέλεο λννηξνπίεο 

θαη αληηιήςεηο, θάηη πνπ είλαη θνκκάηη ηνπ γίγλεζζαη ηνπ αηφκνπ θαη πνιχ δχζθνια 

δέρεηαη επίδξαζεο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Καηά ζπλέπεηα, ην εθπαηδεπηηθφ 

ράζκα ζηηο ΣΠΔ κπνξεί λα απνηειέζεη αγεθχξσηε κνξθή ςεθηαθνχ ράζκαηνο, θαη 

αθνξά ζηνλ πέκπην ηχπν εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι ζε ΣΠΔ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ 

παξνχζα ππνελφηεηα. 

 

6.2.4. Γεκνθξαηηθό ράζκα 

Χο δεκνθξαηηθφ ράζκα πεξηγξάθεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαη εθείλσλ πνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΔ γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζην δεκφζην 

βίν (π.ρ. ζπκκεηνρή ζε ειεθηξνληθέο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο) (Norris, 2001:6). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ζεκαληηθνχ δεκνθξαηηθνχ 

ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν. 

Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

έλα κηθξφ αξηζκφ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ δηαβνπιεχζεσλ. Ζ κειέηε απηψλ ησλ 

δηαβνπιεχζεσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε κειέηε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη 
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αγξφηεο ηεο έξεπλαο ζε εξψηεζε γηα ην εάλ γλσξίδνπλ ή εάλ ζπκκεηείραλ ζηηο ελ 

ιφγσ δηαβνπιεχζεηο, επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ράζκαηνο ζηνλ 

αγξνηηθφ πιεζπζκφ.  

πσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη αγξφηεο ηεο έξεπλαο, ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ήηνη 79,3% ηνπ ζπλφινπ (Πίλαθαο 

42), δελ έρεη έξζεη πνηέ ζε επαθή κε ην ζεζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 

δηαβνπιεχζεσλ, αιιά νχηε θαη γλσξίδεη ηελ χπαξμή ηνπ. Έλαο κηθξφο αξηζκφο, ηεο 

ηάμεο ησλ έμη (6) αγξνηψλ ζην ζχλνιν ησλ 29, έρεη γλψζε ηεο χπαξμήο ηνπ ζεζκνχ, 

ελψ δχν (2) απφ απηά ηα άηνκα έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηε ξνή ησλ αλαξηψκελσλ 

ζρνιίσλ ζηηο δηαβνπιεχζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ρσξίο φκσο λα 

έρνπλ θάπνηα άιιε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα, παξαδείγκαηνο ράξηλ ηε ζπκκεηνρή κε 

δηθφ ηνπο ζρφιην.  

πσο θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ δεκνζίσλ 

δηαβνπιεχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ θαηά ηελ πεξίνδν 22/1/2010-22/11/2011 (αλάθηεζε δεδνκέλσλ ην 

Μάην 2012), ζηελ πιεηνςεθία ησλ δεκνζίσλ δηαβνπιεχζεσλ ζπκκεηέρεη θπξίσο ν 

επηζηεκνληθφο θιάδνο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα (Πίλαθαο 43). Παξαγσγνί αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ζπκκεηέρνπλ κφιηο ζε ηέζζεξηο (4) δηαβνπιεχζεηο απφ ηηο έληεθα (11) 

ζπλνιηθά ηνπ Τπνπξγείνπ, ελψ ζχιινγνη θαη ζπλεηαηξηζκνί ζπκκεηέρνπλ ζε ηξεηο 

(3) δηαβνπιεχζεηο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. Παξαηεξείηαη φηη ε ειεθηξνληθή 

δηαβνχιεπζε κε ηίηιν «Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ 

ζθνπφ», ζπγθεληξψλεη ην ζπληξηπηηθά πςειφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, κε 73,5% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρνιίσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο 

ηνπ Τπνπξγείνπ. Ζ εξκελεία απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο αθνξά ζην γεγνλφο φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαβνχιεπζε ραξαθηεξίδεηαη κάιινλ αζηηθνχ ελδηαθέξνληνο παξά 

αγξνηηθνχ, ζηνηρείν πνπ φκσο δε δηθαηνινγεί ηε ραζκαηηθή δηαθνξά ζπρλφηεηαο 

ζρνιηαζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ. 

Αθελφο ην ζηνηρείν απηφ απνηειεί κηα έλδεημε ππαξθηνχ δεκνθξαηηθνχ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο κεηαμχ αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ρψξνπ, θαη αθεηέξνπ ζεκαηνδνηεί ηελ 

αλάγθε δηάδνζεο απηνχ ηνπ λένπ εξγαιείνπ ηεο δεκνθξαηίαο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν 

θαη ηδηαίηεξα ζηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο.  
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«Ο ζεζκφο ηεο ειεθηξνληθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πξνσζεί ηε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ ζηε ράξαμε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη απνηειεί ηκήκα κηαο λέαο 

κνξθήο δεκνθξαηίαο, ηελ ειεθηξνληθή δεκνθξαηία. Ζ ειεχζεξε έθθξαζε θαη 

δηαηχπσζε ηδεψλ, ζθέςεσλ θαη πξνηάζεσλ ησλ πνιηηψλ απνηειεί βάζε θαη ζεκέιην 

ιίζν θάζε ηχπνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαιφγνπ, φρη 

κφλν κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θνξέα πξσηνβνπιίαο ηεο δηαβνχιεπζεο, αιιά θαη 

κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ, πξνζδίδεη ζηελ ειεθηξνληθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε κία 

ηδηαίηεξε δπλακηθή αλαηξνθνδφηεζεο ηδεψλ θαη ράξαμεο πνιηηηθήο» (Μπφηζηνπ, 

2011:295). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ν ζεξκφο ηεο ειεθηξνληθήο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν απηνπξνζδηνξηζκνχ ηεο ειιεληθήο 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζηα ρέξηα ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ζηνηρείν 

πνπ νξίδεη ηελ αλάγθε κείσζεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ ράζκαηνο. 

 

 

6.3. πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

 Ζ παξνχζα εξγαζία αληρλεχεη ηηο κνξθέο ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθφ 

αγξνηηθφ ρψξν, εληνπίδνληαο, κειεηψληαο, αλαιχνληαο, πεξηγξάθνληαο, θαη 

εξκελεχνληαο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο εκηδνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο ζε 29 επαγγεικαηίεο αγξφηεο ηνπ λνκνχ Κηιθίο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ 

επηιέρζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο, είλαη ε πνηνηηθή, θαη σο 

πνηνηηθή κπνξεί «λα ζηνρεχεη ζηελ απνθάιπςε ζρέζεσλ ή ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε 

θνηλσληθά ππνθείκελα θαη θνηλσληθέο νκάδεο, ηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θαηαλφεζε 

θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, ηε δηαηχπσζε ή αλαδηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ζεσξεηηθψλ 

ζέζεσλ γηα ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, ηε δηαθξίβσζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ζέζεσλ θαη 

ξφισλ, θαη ηέινο ζηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη νκάδσλ απαληψληαο θπξίσο ζηα εξσηήκαηα «πσο» θαη 

«γηαηί» (Ησζεθίδεο, 2003:4). 

Σα εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλήζεθαλ αθνξνχζαλ ζηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζχγρξνλσλ Διιήλσλ αγξνηψλ ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν, ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνπλ απηήλ ηε ζπκπεξηθνξά, θαη ζην πσο ηειηθά απηέο νη 

ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ην πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ αγξφηε θαη ζπκβάιινπλ ζηε 
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δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, ιφγσ ηνπ πνηνηηθνχ ηεο ραξαθηήξα, δελ νξίζζεθαλ εμ αξρήο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο, δηφηη φπσο αλαθέξνπλ νη Thomas et al. (2010) ε θαηεχζπλζε ηεο 

ππφζεζεο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλε, αιιά πξνθχπηεη κέζα 

απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ζε αληίζεζε κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα ε νπνία μεθηλά 

πάληα κε κηα ππφζεζε, ε νπνία επηβεβαηψλεηαη ή αλαηξέπεηαη. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα νιηζηηθή εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν κηθξφηεξνπ βειελεθνχο έξεπλεο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηε κειέηε ηνπ δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο ηνπ λνκνχ, θαη ζηε κειέηε ησλ 

ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ νξγάλσζε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  Οη ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο έξεπλαο κειεηνχλ πέληε πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ αθνξνχλ ζε 

δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζην επαγγεικαηηθφ πξνθίι, 

ζην εθπαηδεπηηθφ πξνθίι, ζην ςεθηαθφ πξνθίι, θαη ζην πιεξνθνξηαθφ πξνθίι, ε 

εξκελεία ησλ νπνίσλ δεκηνχξγεζε ηε βάζε αλίρλεπζεο ησλ κνξθψλ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη, ε παξνχζα εξγαζία έρεη δηπιφ 

θαηλνηνκηθφ ραξαθηήξα, δηφηη αθελφο απνηειεί ηελ πξψηε έξεπλα αλαθνξάο ζηνλ 

ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν κε ζηφρν ηελ αλίρλεπζε ησλ κνξθψλ ςεθηαθνχ ράζκαηνο, 

αιιά θαη ηελ πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο κε εξγαιεία πνηνηηθήο 

εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο. Δπίζεο, σο πνηνηηθή έξεπλα πνπ πεξηέρεη ραξαθηήξα 

πξσηνηππίαο, επηηξέπεη ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ππφ ην πξίζκα ηεο 

ζεκειησκέλεο ζεσξίαο. ην πιαίζην απηφ παξνπζηάδνληαη δπν θαηλνηφκεο 

πξνζεγγίζεηο, φπνπ ε κηα αθνξά ζηνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ησλ κνξθψλ ηνπ 

ςεθηαθνχ ράζκαηνο, θαη ε άιιε ζηηο κνξθέο ςεθηαθνχ ράζκαηνο.  

Λφγσ ηεο πξσηνηππίαο πνπ παξνπζηάδεη ε παξνχζα εξγαζία ζε επίπεδν 

κεζφδνπ θαη κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο, πξνθχπηεη αδπλακία ζχγθξηζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο  κε εθείλα άιισλ εξεπλψλ. χγθξηζε θαη αληηπαξαβνιή κπνξεί 

λα γίλεη κφλν ζε δχν επξήκαηα. Σν πξψην εχξεκα αθνξά ζηνλ πιηθνηερληθφ 

εμνπιηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ρψξνπ, κε εθείλα ηεο έξεπλαο 

ησλ Samathraki et al. (2006), φπνπ θαηαδεηθλχεηαη εκθαλή κείσζε ηνπ ηερλνινγηθνχ 
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ράζκαηνο ζε επίπεδν νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, θαηά ηελ ηειεπηαία 

επηαεηία. 

Σν δεχηεξν εχξεκα αθνξά ζηηο πξνηηκψκελεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, θαη ε 

ζχγθξηζε κπνξεί λα γίλεη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ ησλ Wood-Turley & 

Tucker (2002) θαη Maddox et al. (2003), αλ θαη ε ζχγθξηζε δε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

απφιπηε δηφηη νη έξεπλεο ησλ Wood-Turley & Tucker θαη Maddox et al., 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε Ακεξηθαλνχο αγξφηεο πνπ δηαζέηνπλ εληειψο δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ εθείλα ησλ Διιήλσλ αγξνηψλ. Απφ ηηο 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη αγξφηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαίλεηαη φηη νη 

πξνηηκψκελεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, κε ζπρλφηεηα αλαθνξάο απφ ηελ πςειφηεξε 

πξνο ηε ρακειφηεξε, είλαη ην δηαδίθηπν, ν ηνπηθφο γεσπφλνο-ζχκβνπινο ή 

θηελίαηξνο, ν θνηλσληθφο ζπλαδειθηθφο θχθινο ησλ αγξνηψλ, νη εηαηξίεο 

πξνψζεζεο γεσξγηθψλ εθνδίσλ, ν ηχπνο, θαη ηα ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα. ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαηλφηαλ φηη ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο έδεηρλε πξνηίκεζε ζε 

ζπκβαηηθέο κεζφδνπο πιεξνθφξεζεο φπσο ην ξάδην, ηελ ηειεφξαζε, θαη ηελ 

εθεκεξίδα (Wood-Turley &Tucker, 2002 · Maddox et al., 2003). Με άιια ιφγηα, 

δηαπηζηψλεηαη δηαθνξνπνίεζε ησλ δπν εηθφλσλ (ηεο Διιεληθήο θαη ηεο 

Ακεξηθάληθήο) θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δηάρπζε 

ησλ ΣΠΔ, ηε δηεχξπλζε ηνπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ, θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

αγνξάο Ζ/Τ. ήκεξα, ην δηαδίθηπν απνηειεί ζπρλφηεξε επηινγή γηα πιεξνθφξεζε 

θαη ελεκέξσζε, απφ φηη ν ηχπνο. ε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Wood-Turley & 

Tucker (2002) θαη Maddox et al. (2003) θαίλεηαη φηη πιεξνθνξηαθά κέζα φπσο ην 

ξάδην θαη ε ηειεφξαζε δελ πξνηηκνχληαη γηα ελεκέξσζε, ελψ ε αγξνηηθή εθεκεξίδα 

ζπλερίδεη λα απνηειεί ελεκεξσηηθή επηινγή, θαη ηδηαίηεξα ζηελ ειεθηξνληθή ηεο 

κνξθή.  

Ζ πξνηηκψκελε ελεκεξσηηθή θαη πιεξνθνξηαθή ζεκαηνινγία, αιιά θαη ην 

γεγνλφο δήισζεο ηνπ δηαδηθηχνπ σο πξψηε πξνηίκεζε πιεξνθνξηαθήο πεγήο απφ 

ηνπο αγξφηεο ηεο έξεπλαο, απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ρψξνπ πνπ λα απεπζχλεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε 

αγξφηεο, λα πεξηέρεη ζέκαηα εηδηθνχ αιιά θαη γεληθνχ ελδηαθέξνληνο, θαη ζπλδέζεηο 

κε αληίζηνηρα άξζξα άιισλ ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ. Παξάιιεια, έλαο 

ηέηνηνο ηζηνρψξνο ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο ζπδήηεζεο ησλ 
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αλαξηψκελσλ πιεξνθνξηψλ, θαη λα ζπκβάιεη ζηελ θνηλσληθή δηθηχσζε ησλ 

ζχγρξνλσλ αγξνηψλ.  

πσο είδακε, ε δεχηεξε επηιεγφκελε πεγή πιεξνθφξεζεο είλαη ν ηνπηθφο 

γεσπφλνο ζχκβνπινο, ηερλνιφγνο γεσπνλίαο, ή θηελίαηξνο. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, δηαπηζηψλνληαη δπν ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ ηνπηθφ 

γεσπφλν-ηερλνιφγν γεσπνλίαο. Ζ πξψηε αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ελφο 

ππνζηεξηθηηθνχ ξφινπ ηνπ επηζηήκνλα γηα ηνλ αγξφηε, φπνπ ιεηηνπξγεί 

ζπκβνπιεπηηθά θαη παξέρεη ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο, ελψ ε δεχηεξε ζηελ 

απαμίσζε ηνπ δηφηη ζεσξείηαη φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν πνπ 

ζα έπξεπε λα έρεη απέλαληη ζηνλ αγξφηε θαη ιεηηνπξγεί κε γλψκνλα ην πξνζσπηθφ 

θέξδνο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ν γεσπφλνο-ηερλνιφγνο γεσπνλίαο δελ είλαη ε 

πξψηε επηινγή πιεξνθφξεζεο αιιά αθνινπζεί ηνπ δηαδηθηχνπ, γεγνλφο πνπ δε 

ζπλδέεηαη κε ηελ απαμίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ αγξνηηθνχ ηνκέα, αιιά απνηειεί 

αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνπο ηζηνρψξνπο, θαη ηεο γξήγνξεο θαη άκεζεο πξφζβαζεο ζε απηέο. Κξίλεηαη σο 

απαξαίηεηε ε απνθαηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ ηνπηθνχ γεσπφλνπ-ηερλνιφγνπ 

γεσπνλίαο, θάηη πνπ φπσο θαίλεηαη ζρεηίδεηαη κε ην αμηαθφ ζχζηεκα ησλ 

επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα, θαη ηελ ηήξεζε ηεο δενληνινγίαο. 

Ζ χπαξμε ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν απνηειεί κέξνο 

ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο. πλνιηθά εληνπίδνληαη ελλέα (9) παξάγνληεο 

δηακφξθσζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν, θαη ηέζζεξηο 

(4) κνξθέο. Οη παξάγνληεο απηνί αθνξνχλ ζηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο, ζηνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ζην ξφιν ηεο αξρηθήο 

αγξνηνεπαγγεικαηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ, 

ζηελ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ζηηο ηζρχνπζεο αληηιήςεηο γηα ηηο 

ΣΠΔ, ζην ξφιν ηεο «δξάζεο», ζηελ e-ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ απνηειεί πξσηφηππε 

πξνζέγγηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαη παξνπζηάδνπκε πξψηε 

θνξά ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαη ηέινο ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

δεκνθξαηηθφ ράζκα. 

Οη κνξθέο ςεθηαθνχ ράζκαηνο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ 

ρψξν είλαη ην γεσγξαθηθφ ράζκα, φπνπ θαη παξνπζηάδνπκε ηελ θαηλνηφκν 

πξνζέγγηζε ηνπ ράζκαηνο πνηνηηθήο πξφζβαζεο σο απνηέιεζκα ησλ παξαγφλησλ πνπ 
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επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπ γεσγξαθηθνχ ράζκαηνο, ην ράζκα πξφζβαζεο ζε 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ην εθπαηδεπηηθφ ράζκα ζηηο ΣΠΔ, θαη ην δεκνθξαηηθφ 

ράζκα. ιεο νη κνξθέο ςεθηαθνχ ράζκαηνο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

ππάγνληαη ζην θνηλσληθφ ράζκα φπσο απηφ παξνπζηάζηεθε βηβιηνγξαθηθά ζην 

πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. 

Ζ έιιεηςε δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο απνηειεί πξσηαξρηθφ παξάγνληα 

δεκηνπξγίαο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ςεθηνπνηνχληαη 

πνιιέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, ε νπνία είλαη δπζαλάινγε ηεο ηαρχηεηαο δηεχξπλζεο 

ηνπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ, ζπκβάιεη ζηε δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ ράζκαηνο. Ζ 

έιιεηςε επξπδσληθφηεηαο, δελ αθνξά κφλν ζηνλ πιεζπζκφ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο, αιιά θαη ζηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ. Παξάδεηγκα απνηειεί ε δηαλνκή ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή αληί ηεο έληππεο, πνπ νξίζζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012. Ζ 

απφθαζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε επξπδσληθνχ δηθηχνπ, πξνθαιεί 

ςεθηαθφ απνθιεηζκφ.  

Απαηηείηαη ζπγρξνληζκφο ηεο ηαρχηεηαο ςεθηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

θξάηνπο, κε ηελ ηαρχηεηα δηεχξπλζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ 

δπλαηφηεηα ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε απηέο ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο, φινη νη θάηνηθνη 

ηεο ρψξαο, απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο, πξνβιέπεηαη ζπλεξγαζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηα θξάηε κέιε 

γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ ππνζηήξημε επελδχζεσλ αιιά θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο. 

Πξνηείλεηαη ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ έλα κέξνο ηνπ ςεθηαθνχ 

κεξίζκαηνο ην νπνίν ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αζχξκαηεο επίγεηεο θαη 

δνξπθνξηθέο ηερλνινγίεο, (επίγεηα θαη δνξπθνξηθή) 

Σέινο, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ 

κάζεζεο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα 

ΣΠΔ, επηθεληξσκέλα ζηελ ηερλνπιεξνθνξηαθή δηαρείξηζε ησλ αγξνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο e-ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

πιεζπζκνχ. 
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6.4. πδήηεζε θαη δπλαηόηεηεο επηπιένλ δηεξεύλεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ 

Ζ βαζηθή έλλνηα ηεο κείσζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο, είλαη ε επθαηξία 

ζπκκεηνρήο ζηελ παγθφζκηα πιεξνθνξηαθή θνηλφηεηα. Σα νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο είλαη πνιιαπιά, ηφζν γηα ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, κε ηε 

δεκηνπξγία λέσλ βάζεσλ ζπλεξγαζίαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαη δηθηχσζεο.  

Ζ εμάιεηςε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο βξίζθεηαη ζηελ πηνζέηεζε κηαο 

ζπλείδεζεο πνπ λα νδεγεί ζε επηινγέο δηα βίνπ κάζεζεο. Ζ αθνκνίσζε ησλ αξρψλ 

ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα νδεγήζεη απφ ηε κεδεληθή ή ηελ 

επηθαλεηαθή δεμηφηεηα ζε ΣΠΔ ζε κηα βαζηά θαη νπζηαζηηθή ρξήζε απηήο, πνπ ζα 

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ρψξνπ, ζηνηρεηφ 

ζεκαληηθφ ηφζν γηα ηελ θαηά ηφπνπο αλάπηπμε φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο.  

Αλ θαη ππάξρεη κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηνλ 

αγξνηηθφ ρψξν, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη εκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο επκάξεηαο, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

ζπκβάιιεη ζηνλ ελδνθνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ απνθιεηζκφ ησλ αγξνηηθψλ 

θνηλσληψλ. Ζ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, κε ηε ζπλεξγαζία εμεηδηθεπκέλσλ 

ηερλνιφγσλ γεσπνλίαο-γεσπφλσλ ζε ζέκαηα δηα βίνπ κάζεζεο θαη αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο, θνηλσληνιφγσλ, θαη άιισλ επηζηεκφλσλ, αιιά θαη ε παξάιιειε 

δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ επξπδσληθφηεηαο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο.  

Ζ παξνχζα έξεπλα δελ εμαληιεί ην ππάξρνλ εξεπλεηηθφ πεδίν,  αληίζεηα 

ππνδεηθλχεη λέεο θαηεπζχλζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο. Κξίλεηαη ζθφπηκε ε 

πνζνηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, ψζηε λα 

απνθαιπθζεί ην κέγεζνο ησλ ηάζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. 
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