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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί ην επηζηέγαζκα κηαο πξνζπάζεηαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ πξαγκαηνπνηψληαο έλα απφ ηα κηθξά κνπ φλεηξα. Έρνληαο
απνθηήζεη ζσξεπκέλε γλψζε θαη «δηαιεθηή» εκπεηξία, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο
ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο εθείλνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ δηακφξθσζε απηήο
ηεο κειέηεο.
Καηαξρήλ επραξηζηψ ηδηαίηεξα ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. ηεηαθάθε Δκκαλνπήι
γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, ηελ ππνκνλή ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ κνλαδηθή
θαζνδήγεζε ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο.
Δπραξηζηψ ηελ ζχδπγν κνπ Υξηζηίλα γηα ηελ ππνκνλή ηεο φιν απηφ ην δηάζηεκα.
Δπραξηζηψ ηνλ γηφ κνπ Βαζίιεην, γηαηί θάζε ρακφγειν ηνπ, κνπ έδηλε δχλακε θαη
θνπξάγην ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Δπραξηζηψ ηνπο γνλείο κνπ Βαζίιεην θαη Βαιεληίλε, πνπ γηα πνιινζηή θνξά ήηαλ
δίπια κνπ λα κε ζηεξίδνπλ εζηθά θαη ςπρηθά.
Σέινο ζα ήηαλ ζνβαξή παξάιεηςε κνπ λα κελ επραξηζηψ Σνλ Κχξην θαη Θεφ κνπ πνπ
γηα κηα αθφκε θνξά ήηαλ θνληά κνπ. Γη’ απηφ, φιε ε δφμα, ε ηηκή, ε ιαηξεία, ε
πξνζθχλεζε αο αλήθεη ζην Θεφ ζηνπο αηψλεο ησλ αηψλσλ. Ακήλ.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλψληαη θαη νη πέληε κνξθέο ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζηηο
28 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη πέληε κνξθέο ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο είλαη:
α)αληζφηεηα ζε εμνπιηζκφ, β)αληζφηεηα ζηελ απηνλνκία ρξήζεο, γ)αληζφηεηα ζηηο
δεμηφηεηεο, δ)αληζφηεηα ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ε)αληζφηεηα ζην ζθνπφ
ρξήζεο. Καηαξρήλ παξνπζηάδεηαη ε γέλλεζε θη εμέιημε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. ηελ
ζπλέρεηα αλαθέξνληαη δηάθνξνη νξηζκνί θαζψο θαη παξαζέηνληαη νη παξάγνληεο πνπ
ζπληεινχλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ. Αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο
ςεθηαθήο αληζφηεηαο, ην δεχηεξν επίπεδν ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαζψο θαη
εκπεηξηθέο κειέηεο απηήο. Γηα ηελ δεπηεξνγελή έξεπλα αληιήζεθαλ ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία ηνπ 2013 απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο Eurostat. Αλαιχνληαη θαη
παξνπζηάδνληαη 24 κεηαβιεηέο νη νπνίεο νκαδνπνηνχληαη αλά κνξθή ςεθηαθήο
αληζφηεηαο. Καηά ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη ζαθήο ε χπαξμε
έληνλσλ δηαθπκάλζεσλ ζηηο ππφ εμέηαζε 24 κεηαβιεηέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-28,
ηδηαηηέξσο κεηαμχ ησλ πινπζίσλ Βφξεησλ έλαληη ησλ θησρψλ Νφηησλ ρσξψλ. Λφγσ
ηνπ πιήζνπο ησλ κεηαβιεηψλ 24, θξίζεθε αλαγθαία ε ζχζηαζε κηαο νκάδαο εζηίαζεο
(focus group) εηδηθψλ νη νπνία πξνζδηφξηζε ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ησλ 24
κεηαβιεηψλ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία πέληε παξαγφλησλ, φζεο θαη νη βαζηθέο κνξθέο
ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο. Ζ ζχλζεζε ηεο νκάδαο πξνέθπςε κε δχν θξηηήξηα, ηεο
νκνηνγέλεηαο θαη ηεο εηεξνγέλεηαο θαη απνηειείηαη απφ νρηψ άηνκα. Υξεζηκνπνηήζεθε
ν ηχπνο ηεο online νκάδαο εζηίαζεο ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ skype, ιφγσ:
α)κείσζε ηνπ θφζηνπο, β)άηνκα επξηζθφκελα ζε γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο
πεξηνρέο θαη γ)δηαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ
ηελ χπαξμε ςεθηαθήο αληζφηεηαο θαη ζηηο πέληε κνξθέο ζηηο 28 ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ
ςεθηαθή αληζφηεηα κεηαμχ ησλ πινπζίσλ Βφξεησλ ρσξψλ έλαληη ησλ θησρψλ Νφηησλ
ρσξψλ είλαη εκθαλήο, ηδηαηηέξσο ζηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ
ζθνπφ ρξήζεο. Ζ θαιχηεξε ζέζε πνπ έιαβε ε Διιάδα είλαη ε 24ε ζηελ κνξθή ηεο
ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ρξήζεο. ε θακία απφ ηηο πέληε κνξθέο
ςεθηαθήο αληζφηεηαο δελ βξέζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο ρψξεο δει. 15, πάλσ
απφ ηνλ κ.ν. ηεο ΔΔ-28 θαηαδεηθλχνληαο ηηο έληνλεο δηαθνξέο ζηελ ςεθηαθή αληζφηεηα
κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Δηδηθφηεξα, Βνπιγαξία, Κξναηία, Κχπξνο, Διιάδα, Οπγγαξία,
Ηηαιία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Πνισλία θαη Ρνπκαλία θαη ζηηο πέληε κνξθέο ςεθηαθήο
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αληζφηεηαο ήηαλ θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-28. Δλψ ζηνλ αληίπνδα βξέζεθαλ νη:
Απζηξία, Βέιγην, Γαλία, Δζζνλία, Φηιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, Λνπμεκβνχξγν, Κάησ
ρψξεο, νπεδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 0/5. Σα ζπκπεξάζκαηα απνιχησο
ελαξκνληζκέλα κε ηελ ζεσξία θαη ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο αθνχ σο βαζηθά αίηηα ηεο
δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο είλαη ην βηνηηθφ επίπεδν θαη ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο θάζε ρψξαο. Πξνηάζεθαλ:
 Βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε θάζε επίπεδν.
 Έληαμε ηεο ςεθηαθήο παηδείαο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.
 Παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη γιψζζεο.
 Δπηδίσμε ε εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν γηα φινπο ηνπο πνιίηεο.
 Απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε.
 Βειηηζηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ δηθηχνπ-δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ
απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ζην δηαδίθηπν.
 Υακειφηεξεο ηηκέο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.
 Μέξηκλα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.

Λέμεηο

Κιεηδηά: ςεθηαθφ ράζκα, ςεθηαθφο απνθιεηζκφο, ςεθηαθή αληζφηεηα,

Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ).
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Abstract
In the present study are investigated the five forms of digital inequality in the 28
countries of the European Union. The five forms of digital inequality are the following:
a) inequality in technical means, b) inequality in the autonomy of use, c) inequality in
skills, d) inequality in social support and e) inequality in purpose of use. At the
beginning, presents the birth and evolution of the digital divide. Afterwards, the various
definitions are listed as well as the factors which contribute to its formation. The
literature review regarding the digital divide as well as empirical studies on that follows
next. For the secondary research, statistics of 2013 has been provided from Eurostat's
database. Analyzed and presented 24 variables which grouped per form of digital
inequality. At the presentation of the results, the existence of sharp fluctuations in the
test 24 variables among the EU-28 countries, especially among the rich Northern versus
Southern poor countries, is made clear. Due to the large number of the 24 variables, the
setting up of a focus group specialists, which specified the factor of importance of these
24 variables aiming at the creation of five factors, as many as the basic forms of digital
inequality, was deemed as necessary. The composition of the team emerged with two
criteria of homogeneity and heterogeneity and consists of eight people. The type of
online focus group was preferred, which held through skype, because: a) cost reduction,
b) persons who are at geographically distant areas and c) so as to ensure anonymity.
The survey results demonstrated the existence of digital inequality in the five forms in
the 28 EU countries. The digital inequality among the rich Northern countries towards
the poor Southern countries is evident, especially in the form of digital inequality
regarding on the purpose of use. The best position taken by Greece is 24th in the form of
digital inequality regarding on the purpose of use. In none of the five forms of digital
inequality were not more than half the countries i.e.15, above average of EU-28
demonstrating the significant difference in the digital inequality among countries. In
particular, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Poland
and Romania in all five forms of digital inequality were below the average of EU-28.
While the opposite found: Austria, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France,
Germany, Luxembourg, Netherlands, Sweden and the United Kingdom with 0/5. The
conclusions were perfectly harmonized with the theory and empirical studies, as the
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root causes of the creation and preservation of digital inequality are the living standards
and the education system of each country.
The following were suggested:
a) Optimal exploitation of ICTs in the educational process at all levels.
b) Integration of digital literacy in the education systems.
c) Production of educational content in various formats and languages.
d) Pursuit of securing Internet access for all citizens.
e) Increased citizen’s participation in e-government.
f) Optimization of network infrastructure-possibility for internet access for people
of remote areas.
g) Lower Internet access rates.
h) Care for persons with disabilities.

Keywords: digital divide, digital exclusion, digital inequality, Information and
Communication Technologies (ICTs), European Union (EU).
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ
1.1 ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ
ηελ ζεκεξηλή επνρή ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ βαζίδεηαη
ζην δηαδίθηπν θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. ε παγθφζκηα θιίκαθα ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο ελζσκαηψλνπλ ην δηαδίθηπν θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ,
έρνληαο σο θχξην κέιεκα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε
απηέο. Έηζη ινηπφλ ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ
(ΣΠΔ) παξά ηα θαιά πνπ έρνπλ πξνζθέξεη θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα πξνζθέξνπλ
ζηελ αλζξσπφηεηα, ζπλάκα έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ρανηηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ
αλζξψπσλ, θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ρσξψλ ην γλσζηφ πιένλ ςεθηαθφ ράζκα. Σν
δεχηεξν ζηάδην απηνχ ε ςεθηαθή αληζφηεηα ζηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ.
Ζ πξσηαξρηθή ζεψξεζε, κεηαμχ απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην
δηαδίθηπν

απνηειεί

παξειζφλ.

Εεηήκαηα

θπζηθήο

πξφζβαζεο

ζεσξνχληαη

μεπεξαζκέλα. Φιέγνλ δήηεκα πιένλ απνηειεί ην αλ νη άλζξσπνη έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο
θαη ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα θάλνπλ απνηειεζκαηηθή ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Ζ
ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν απφ κφλε ηεο δελ εμαζθαιίδεη ζε θάπνηνλ φηη κπνξεί λα πάξεη
ην κέγηζην φθεινο απφ φια απηά πνπ ην δηαδίθηπν έρεη λα πξνζθέξεη.

1.2 ΚΟΠΟ - ΣΟΥΟΙ
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ πέληε κνξθψλ ηεο ςεθηαθήο
αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ 28 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο ζηφρνη είλαη:
 βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ
ηνπ
 βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο/δεχηεξν επίπεδν ηνπ
ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαη ησλ κνξθψλ ηεο
 δεπηεξνγελή έξεπλα αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο Eurostat
 πξσηνγελή έξεπλα κέζσ ζχζηαζεο νκάδαο εζηίαζεο (focus group) εηδηθψλ
 παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο
1

 παξνπζίαζε ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεηο

1.3 ΓΙΑΡΘΡΧΗ
ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε γέλλεζε θαη εμέιημε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο.
Αθνινπζεί ν νξηζκφο ηνπ θαη παξαηίζεληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ
γέλεζε ηνπ.
ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο θαη
θαηφπηλ παξνπζηάδνληαη εκπεηξηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ςεθηαθή αληζφηεηα ζηηο 28
ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο κειέηεο. Αλαθέξνληαη κε
θάζε ιεπηνκέξεηα ηα ζηάδηα θαη νη ελέξγεηεο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ηεο
έξεπλαο. Γίλνληαη φιεο νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ.
Δπίζεο παξαηίζεληαη νη ζηφρνη ηεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο έξεπλαο.
ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο. Σα ζηνηρεία
αληιήζεθαλ απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο Eurostat. Έιαβαλ ρψξα 24 κεηαβιεηέο νη
νπνίεο παξνπζηάδνληαη αλά κνξθή ςεθηαθήο αληζφηεηαο.
ην έθην θεθάιαην έρνπκε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Παξνπζηάδνληαη ηα
ζπλνιηθά απνηειέζκαηα θη αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαηά κνξθή ςεθηαθήο
αληζφηεηαο. Αθνινπζεί ή ζχζηαζε νκάδαο εζηίαζεο-focus group νη νπνία πξνζδηφξηζε
ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο ησλ 24 κεηαβιεηψλ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία πέληε
παξαγφλησλ, φζεο θαη νη βαζηθέο κνξθέο ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο. Έηζη θαζίζηαηαη
πην μεθάζαξε ε χπαξμε ςεθηαθήο αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ησλ 28.
ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, νη πξνηάζεηο θαη νη
πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο κειέηεο.
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2. ΦΗΦΙΑΚΟ ΥΑΜΑ – ΓΔΝΙΚΑ
2.1 ΓΔΝΝΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ
ΥΑΜΑΣΟ
Σν ςεθηαθφ ράζκα, γλσζηφ θαη σο ςεθηαθφο απνθιεηζκφο, είλαη έλα ζέκα εμαηξεηηθά
πνιχπινθν. Σν πεξηερφκελν ηνπ φξνπ απνηειεί νπζηαζηηθά λενινγηζκφ (Βηθηπαίδεηα),
θαη γίλεηαη αληηθείκελν κειέηεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ '70, φηαλ μεθίλεζαλ νη έξεπλεο γηα
ηελ άληζε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία.
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 θαη κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80, ε άληζε πξφζβαζε ζε
ππνινγηζηέο, ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη ζε άιιεο κνξθέο ηεο ηερλνινγίαο ηεο
επηθνηλσλίαο ζεσξήζεθαλ σο καθξηλά πξνβιήκαηα ηνπ 21νπ αηψλα. ηε δεθαεηία πξηλ
ην 1980, νη νηθηαθνί ππνινγηζηέο ήηαλ ζπάληνη, αθξηβνί, θαη ρξεζηκνπνηνχηαλ σο
ςπραγσγηθφ κέζν. Σφηε ην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο κειεηεηέο ζηα
εξεπλεηηθά θέληξα θαη ζηα παλεπηζηήκηα, θαζψο

θαη απφ θνξπθαία θπβεξλεηηθά

ζηειέρε γηα δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο (A Brief History of the Digital Divide).
Έηζη ινηπφλ κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ '80 νη κειεηεηέο ζεσξνχζαλ ην ζέκα ήζζνλνο
ζεκαζίαο, θαζψο ε καδηθή ρξήζε ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ ξαδηνθψλνπ κε δεδνκέλν
ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο θαη ρσξίο θακία αιιαγή, ζα ήηαλ παξάινγνο ν ηζρπξηζκφο φηη
ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ιεηηνπξγνχλ σο αηηία ράζκαηνο ζηελ απφθηεζε ηεο
πιεξνθνξίαο (Aviram and Richardson 2004).
Σν ακεξηθάληθν πεξηνδηθφ Journal of Communication ην 1989 δεκνζίεπζε έλα άξζξν
γηα ην πιεξνθνξηαθφ ράζκα σο επαθφινπζν ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηελ πιεξνθνξία
(Mun-Cho θαη Jong-Kil 2001).
Αλ θαη ε online επηθνηλσλία ρξνλνινγείηαη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ην
δηαδίθηπν έγηλε γηα πξψηε θνξά επξέσο δεκνθηιή κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ World Wide
Web browsers ζηε δεθαεηία ηνπ 1990. Με απηή ηελ απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα,
ακθφηεξνη αμησκαηνχρνη θαη αθηηβηζηέο άξρηζαλ λα αλεζπρνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν
γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο άληζεο πξφζβαζεο ζηηο ΣΠΔ (Warschauer 2010). Σν 1991 ην
Κνγθξέζν πεξλάεη λφκν, κε ηνλ νπνίν θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν μεθηλψληαο έηζη ηελ δεκηνπξγία ελφο "ράζκαηνο" (History of the digital
divide).
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κσο ε καγεία ηνπ δηαδηθηχνπ απμήζεθε, ε Δζληθή Γηαρείξηζε Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Πιεξνθνξηψλ (National Telecommunications and Information Administration-NTIA)
ησλ ΖΠΑ εμέδσζε κία έθζεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1995, κε ην φλνκα Falling Through the
Net: a Survey of the “Have Nots” in Rural and Urban America. Αλ θαη δελ αλαθέξνπλ
ηελ αθξηβή θξάζε "ςεθηαθφ ράζκα", απηή ε έθζεζε δηαπίζησζε φηη νη θησρνί
άλζξσπνη γεληθά έρνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά δηείζδπζεο, ελψ εθείλνη πνπ ήηαλ
θησρνί αιιά είραλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζηα ζπίηηα ηνπο, είραλ πεξηζζφηεξεο
πηζαλφηεηεο λα εκπιαθνχλ ζε online ππεξεζίεο δηεπθνιχλνληαο ηελ νηθνλνκηθή
αλάηαζε θαη ελδπλάκσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Μήλεο κεηά ηελ αξρηθή έθζεζε ηεο
NTIA, ε αθξηβήο θξάζε «ςεθηαθφ ράζκα» άξρηζε λα έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα. Σν
ςεθηαθφ ράζκα εληζρχεηαη, ελψ νη επηπηψζεηο ηνπ δελ είλαη αθφκα γλσζηέο (NTIA).
Οη ΝΣΗΑ δεκνζίεπζε εζληθέο κειέηεο ην 1995, 1998, 1999, 2000, 2002, θαη 2004
πξνζπαζψληαο λα κεηξήζεη ηελ ηερλνινγηθή αληζφηεηα κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ
δεδνκέλσλ απνγξαθήο ησλ ΖΠΑ ζρεηηθά κε ηελ θαηνρή ππνινγηζηή θαη πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν, σο δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηε θπιή/εζληθφηεηα, ην εηζφδεκα, ην θχιν,
ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο, ηελ θαηάζηαζε αλαπεξίαο, θαη ηελ αζηηθή/αγξνηηθή
πεξηνρή. Απηέο νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο δηακνξθσζήθαλ απφ πξσηνβνπιίεο
πνιηηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο E-rate, ην νπνίν είρε παξάζρεη
ρξεκαηνδφηεζε γηα λα βνεζήζεη ηελ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν ζηα ζρνιεία θαη ηηο
βηβιηνζήθεο απφ ην 1996, θαζψο θαη ην Οκνζπνλδηαθφ Πξφγξακκα Σερλνινγηθψλ
Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν παξείρε ζεκαληηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ηνπηθή
εθπαίδεπζε ζε ηερλνινγία θαη πξφζβαζε ζηα νηθνλνκηθά έηε 2000 θαη 2001
(Warschauer 2010).
Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ θάλεη δεηιά ηελ εκθάληζε ηνπ ζε αξθεηά άξζξα θαη ζρεηηθέο
πνιηηηθέο νκηιίεο (Williams 2001). Δηδηθφηεξα νη Larry Irving, βνεζφο Γεληθνχ
Γξακκαηέα Δκπνξίνπ θαη Γηεπζπληή ηεο ΝΣΗΑ, θαη ν Allen Hammond, θαζεγεηήο ζηε
Ννκηθή ρνιή ηεο Νέαο Τφξθεο θαη βνεζφο ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ ππφ ηελ θπβέξλεζε
Κιίληνλ, άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε θξάζε «ςεθηαθφ ράζκα» πνιχ δηαθνξεηηθά. Οη
Hammond θαη Irving ρξεζηκνπνίεζαλ ηε θξάζε ζπρλά ζε δεκφζηεο νκηιίεο γηα λα
πεξηγξάςνπλ έλα δπαδηθφ ράζκα κεηαμχ ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνπο
έρνληεο θαη κε έρνληεο. Απηφ ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο έλλνηαο ηεο
θξάζεο ζήκεξα (A Brief History of the Digital Divide). Σν 1996 “επηλννχλ” ηνλ φξν
ςεθηαθφ ράζκα ζε έλα άξζξν ζην πεξηνδηθφ Newsweek.
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Ο Gary Andrew Poole αξζνγξάθνο ζηελ New York Times ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ φξν ζε
πνιιά άξζξα ζηα ηέιε ηνπ 1995 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1996. Σν 1996 νη New York Times
δεκνζηνπνηνχλ έλα άξζξν κε ηίηιν, έλα λέν θφιπν ζηελ ακεξηθαληθή εθπαίδεπζε, ην
ςεθηαθφ ράζκα. Σν άξζξν ζπγθξίλεη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνινγηζηψλ κε ηνλ αξηζκφ
ησλ καζεηψλ ζε έλα ζρνιείν ηεο Καιηθφξληαο (History of the digital divide). ηελ
ζπλέρεηα ηφζν ν Αι Γθνξ φζν θαη ν Μπηι Κιίληνλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν ζε κηα
νκηιία ηνπο ζην Knoxville, Tennessee (Clinton 1996). Σελ ίδηα ρξνληά, ν
θνηλσληνιφγνο Manuel Castells δεκνζίεπζε ηνλ πξψην απφ ηνπο ηξεηο ηφκνπο ζηελ
επνρή ηεο πιεξνθνξίαο. ην ηξίηνκν έξγν ηνπ Castells εθηίζεηαη ε πην ζπλαξπαζηηθή
αλάιπζε έσο ζήκεξα ηνπ θξίζηκνπ ξφινπ ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηερλνινγία ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ζηε ρξήζε ηεο ζηελ παξαγσγή πινχηνπ, δχλακεο, θαη γλψζεο ζηε
ζεκεξηλή επνρή (Castells 1996). Σν 1996 ν Ακεξηθάλνο θπβεξλεηηθφο ζχκβνπινο Dr.
Simon Moores ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζην BBC, αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο
αληζφηεηεο πξφζβαζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο
(Μήηζνπ 2014).
ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ην θαηλφκελν δηαδίθηπν έμαςε ηελ θαληαζία
πνιιψλ. Σν δηαδίθηπν ήηαλ απηφ πνπ ν ζηδεξφδξνκνο, ην απηνθίλεην, θαη ην ηειέθσλν
ήηαλ ζηηο αληίζηνηρεο επνρέο ηνπο. Σν δηαδίθηπν ήηαλ κηα επαλάζηαζε, θαη απηφ έκειε
λα αιιάμεη ηελ νηθνλνκία, ηελ επηθνηλσλία, ηελ θνηλσλία, δεκηνπξγψληαο κηα δηαξθήο
“ζπξξίθλσζε” ηνπ πιαλήηε. Σν δηαδίθηπν αλέδεημε ην πιήζνο ησλ δπλαηνηήησλ φπνπ ν
θαζέλαο κέλνληαο εθηφο ηεο επαλάζηαζεο θαηαδηθαδφηαλ ζε κηα δσή απνμέλσζεο,
ρακέλσλ επθαηξηψλ, θαη θησρήο πιεξνθφξεζεο, ελψ νη δηαζπλδεδεκέλνη ζεσξήζεθαλ
ζνθηζηηθέ, θνκςνί, θαη ελεκεξσκέλνη. ε θαλέλαλ δελ πξέπεη λα ζηεξεζεί ην δηαδίθηπν
θαη νη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ηνπ (A Brief History of the Digital Divide). Σν 1999 ε
θξάζε «ςεθηαθφ ράζκα» έγηλε έλα θνηλφ ζχλζεκα γηα ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο,
κε-θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, θαη άιινπο εκπιεθφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πςειήο
ηερλνινγίαο.
Σα βήκαηα πνπ ιήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, έθαλαλ ηνπο δηεζλείο εγέηεο θαη νξγαληζκνχο λα αλεζπρνχλ φιν
θαη πεξηζζφηεξν γηα έλα παγθφζκην ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ
ρσξψλ. Σν 2000 ε νκάδα ησλ 8 (G8) ζπγθξφηεζε κηα επηηξνπή ςεθηαθήο επθαηξίαο
(Digital Opportunity Task Force) ζπγθεληξψλνληαο νκάδεο απφ ηελ θπβέξλεζε, ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη απφ κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη
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ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο γηα ηελ εμεχξεζε ηξφπσλ γηα λα δηαδψζεη ηα νθέιε ηεο
ςεθηαθήο επαλάζηαζεο επξχηεξα. Σν επφκελν έηνο, ε επηηξνπή Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United Nations Information
and Communication Technologies Task Force) μεθίλεζε κε κηα παξφκνηα απνζηνιή
(Uni Task Force). Ζ εηδηθή νκάδα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη
θαη

ζήκεξα,

νξγαλψλεη

πξνγξάκκαηα

επαηζζεηνπνίεζεο,

βνεζά

ρψξεο

θαη

πεξηθεξεηαθέο νκάδεο κε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε, ππνζηεξίδεη δηεπξπκέλε δηεζλή
ζπκκεηνρή ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, εξγάδεηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο ζην
δηαδίθηπν ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη πξνσζεί πξνζπάζεηεο γηα ηε θαηά ηφπνπο ζηήξημε.
Ζ θπβέξλεζε Bush ζηξέβισζε αθφκα πεξηζζφηεξν ην δήηεκα παξνπζηάδνληαο ηελ
θαζεζπραζηηθή έθζεζε “Nation online” ην 2002. ’ απηήλ δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά
ζηηο παξακέλνπζεο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε
ησλ ΣΠΔ. Απελαληίαο, ην 2000 ε θπβέξλεζε Blair ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ζε
αλάινγεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, αλαγλψξηζε ηελ απαίηεζε
θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ζπκκεηνρήο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ άλζεζε ησλ αγνξψλ.
Παξφηη ην ζέκα αληηκεησπίζηεθε κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, εληνχηνηο δφζεθε βαξχηεηα
ζηνπο “θνηλσληθά απνθιεηζκέλνπο” ιφγσ αδπλακίαο εθκεηάιιεπζεο ησλ ΣΠΔ
(Καξαγηάλλεο θαη ινηπνί 2009).
Σα επαθφινπζα ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, νδήγεζαλ ζηελ
νξγάλσζε ηεο Παγθφζκηαο πλφδνπ Κνξπθήο ην 2003 ζηελ Γελεχε, έρνληαο ζαλ
ζηφρν ηελ ζχζηαζε κηαο παγθφζκηαο θνηλσλίαο πιεξνθνξηψλ. Σειηθψο ε ζπλάληεζε
απέηπρε ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο (World Summit on the information society
Geneva 2003). Ζ δεχηεξε ζχλνδνο ηειέζηεθε ζηε Σπλεζία ην 2005 κε ζπκκεηνρή 176
ρσξψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο μεπέξαζαλ ηνπο 18.000, αλαδεηθλχνληαο ηελ, σο ηελ
πνιππιεζέζηεξε δηάζθεςε ηνπ ΟΖΔ έσο ζήκεξα.
Ζ ηεξάζηηα έθηαζε πνπ απέθηεζε ην θαηλφκελν ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ηα ηειεπηαία
ρξφληα, θαίλεηαη θη απφ ην γεγνλφο φηη ε κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ Google γηα ηνλ φξν
«digital divide» ην 2004, έδηλε 667.000 πεξίπνπ ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο (Hassan 2004).
Αλ δνθηκάζεη θαλείο ζήκεξα απηήλ ηελ αλαδήηεζε, ζα έρεη σο απνηέιεζκα πεξίπνπ
17.400.000 ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο.
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2.2 ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΥΑΜΑΣΟ
Σν «ςεθηαθφ ράζκα» είλαη έλα απφ ηα πην πνιπζπδεηεκέλα θνηλσληθά θαηλφκελα ηεο
επνρήο καο. Δίλαη επίζεο έλα απφ ηα πην αζαθήο θαη ζπγθερπκέλα ζέκαηα. Ση κεηά απφ
φια απηά

είλαη ην ςεθηαθφ ράζκα; Έλα εηζνδεκαηηθφ ράζκα αλαθέξεηαη ζε

αληζνκεξήο θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Έλα ράζκα ηεο απαζρφιεζεο αλαθέξεηαη ζε
άληζε απαζρφιεζε. ε ηη αθξηβψο αλαθέξεηαη ην ςεθηαθφ ράζκα;
Έλαο νξηζκφο γηα ην ςεθηαθφ ράζκα δίλεηαη ζε κηα δεκνζίεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ
Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο (ΟΟΑ/OECD) ην 2001 ππφ ηνλ ηίηιν
Understanding the Digital Divide : «Ο φξνο, ςεθηαθφ ράζκα, αλαθέξεηαη ζην ράζκα
κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ησλ νηθνγελεηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ γεσγξαθηθψλ
πεξηνρψλ ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά επίπεδα φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο ηνπ
λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ICTs) θαη ζηε
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ. Σν ςεθηαθφ ράζκα
απεηθνλίδεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ, αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ».
Οη Novak θαη Hoffman (1998) πεξηέγξαςαλ ην ράζκα δπαδηθά κεηαμχ απηψλ πνπ έρνπλ
πξφζβαζε ζηηο ΣΠΔ θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ σο ζπλέπεηα θπιεηηθψλ αληζνηήησλ.
Δμέηαζαλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ιεπθψλ θαη Αθξνακεξηθαλψλ ζηηο ΖΠΑ φζνλ αθνξά
ηελ πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή, ε νπνία ήηαλ ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζβαζε
ζην δηαδίθηπν. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη εάλ εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε, ε ρξήζε
ζα αθνινπζήζεη. Οη Wilhelm θαη Thierer (2000) πεξηέγξαςαλ ην ράζκα δπαδηθά-θαηά
ην ίδην ζθεπηηθφ κε ηνπο πξνεγνχκελνο. Πιένλ ην δεηνχκελν δελ είλαη αλ ππάξρεη
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, αιιά νη ιφγνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη ην κέζν φηαλ
έρνπλ πξφζβαζε ζ’ απηφ.
Ήδε απφ ην 2000, αθξηβψο πξηλ ζθάζεη ε θνχζθα dot.com, ν ζπγγξαθέαο Steve Cisler
άξρηζε λα ακθηζβεηεί ηελ αθξίβεηα ηεο έθθξαζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο
αλαδηαηππψλνληαο ην ζέκα ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Απηφο φπσο θαη άιινη,
αηζζάλζεθαλ φηη ν φξνο ήηαλ ππεξαπινπζηεπηηθφο θαη κεησηηθφο.
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πξνζέγγηζε ην πξφβιεκα ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο πνιχ
δηαθνξεηηθά έλαληη ησλ ΖΠΑ. Ζ ΔΔ κεηά ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, ζηηο
εθζέζεηο “e-Europe” πεξηγξάθεηαη ην ςεθηαθφ ράζκα σο αδπλακία πξφζβαζεο ζε
πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο, ελ αληηζέζεη ησλ αληίζηνηρσλ εθζέζεσλ ησλ ΖΠΑ (Falling
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Through the Net, Nation Online) νη νπνίεο ην πεξηγξάθνπλ σο αδπλακία πξφζβαζεο ζε
επηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ θαη ππνδνκέο (Καξαγηάλλεο θαη ινηπνί 2009).
αλ ςεθηαθφ ράζκα νξίδεηαη ην θελφ, πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζε άηνκα ή θαη
νκάδεο πνπ έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη σθεινχληαη
απφ ηελ ρξήζε ηνπο, θαη εθείλνπο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηηο ελ ιφγσ δεμηφηεηεο, εμαηηίαο
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, θαη επνκέλσο δελ σθεινχληαη (Compaine
2001).
Ο Michael Powell πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Δπηηξνπήο Δπηθνηλσληψλ ησλ ΖΠΑ
(Federal Communications Commission) ην 2001-2004, ζεψξεζε ην δηαδίθηπν ζαλ έλα
είδνο πνιπηεινχο δηαζθέδαζεο ελλνψληαο φηη θάπνηνη κπνξνχλ λα θαηέρνπλ έλα
απηνθίλεην Mercedes, ελψ θάπνηνη άιινη φρη. χγθξηλε ην ςεθηαθφ ράζκα κε ην
«Mercedes ράζκα», ππνδειψλνληαο φηη νη ΣΠΔ αληηπξνζψπεπαλ έλα θαηαλαισηηθφ
πξντφλ πνπ νη άλζξσπνη κπνξνχζαλ λα αγνξάζνπλ ή φρη αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε θαη ηελ επηζπκία ηνπο θαη πσο ην ελδηαθέξνλ ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ
κεδακηλφ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηηο ΣΠΔ. Σελ άπνςε
απηή ζπκκεξίζηεθε θαη ην Ίδξπκα Κιεξνλνκηάο, ην νπνίν ηζρπξίζηεθε φηη ε ειεχζεξε
αγνξά ζα εμαιείςεη γξήγνξα ην ςεθηαθφ ράζκα ζηηο ΖΠΑ θαη έηζη νπνηαδήπνηε
θπβεξλεηηθή δξάζε δελ ζα είλαη απαξαίηεηε (Heritage Foundation).
Οη Mun-Cho θαη Jong-Kil (2001) φξηζαλ ηξία ζηάδηα ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο:
πξνζβαζηκφηεηα ζηελ πιεξνθνξία, αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, θαζψο θαη
δεθηηθφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο. Καηά ην πξψην ζηάδην, ε πξνζβαζηκφηεηα ζηελ
πιεξνθνξία ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο βάζεη ησλ νπνίσλ ν
ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ή φρη απφ ηελ άπνςε ηεο ςεθηαθήο επθαηξίαο. Σν
επφκελν ζηάδην, ε αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηε
δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο απ’ ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο. Καη νη δχν ζπλδένληαη
κε ηελ επέθηαζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο. Ζ δεθηηθφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο αλαθέξεηαη
ζην εάλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα εκπινπηίζεη ηελ
πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ. ε απηφ ην ζηάδην, ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην δηαδξακαηίδεη
νπζηαζηηθφ ξφιν, ζηηο γλσζηηθέο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ
ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ αλζξψπσλ. Καζψο ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο
αλαπηχζζεηαη, ην επίθεληξν ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζα κεηαηνπηζηεί απφ
νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ζε θνηλσληθνχο παξάγνληεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζε
πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο.
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Ο Gurstein (2003) αλαθέξεηαη ζην ςεθηαθφ ράζκα ζαλ κηα εθζηξαηεία κάξθεηηλγθ απφ
ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. Παξνπζηάδεη κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο
«απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο» αλαγλσξίδνληαο φηη ην δηαδίθηπν δελ είλαη απιά κηα πεγή
πιεξνθφξεζεο, αιιά έλα βαζηθφ εξγαιείν ζηε λέα ςεθηαθή νηθνλνκία. εκεηψλεη φηη
πνιινί είλαη απηνί πνπ έρνπλ ζνβαξέο επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ νξνινγία ηνπ
ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαη ησλ γεληθψλ ζπδεηήζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ. πγθεθξηκέλα
παξαηήξεζε φηη ην νπζηαζηηθφ δελ είλαη ε "πξφζβαζε", αιιά κάιινλ γηα ην πψο θαη
απφ πνηνλ θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο θαη γηα πνηνπο ζθνπνχο νη ΣΠΔ κπνξνχλ θαη
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο φθεινο ησλ αηφκσλ, ησλ θνηλνηήησλ θαη ηεο
θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο.
Ζ Hargittai (2003) επηζεκαίλεη φηη ε επηθξαηνχζα πξνζέγγηζε γηα ην "ςεθηαθφ ράζκα"
επηθεληξψλεηαη ζε κηα δπαδηθή ηαμηλφκεζε κεηαμχ εθείλσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν θαη ζ’ εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ. H δπαδηθή ηαμηλφκεζε νθείιεηαη ζε ηζηνξηθφ
πξνεγνχκελν ηεο πνιηηηθήο ηειεπηθνηλσληψλ ησλ ΖΠΑ. Αθνινπζψληαο ηελ
πξνζέγγηζε απηή, νη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είραλ
επηθεληξσζεί ζηελ πξφζβαζε κφλν, ζε βάξνο ηεο ελδειερήο εμέηαζεο ζρεηηθά κε ηε
ρξήζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ηειεθσλίαο είλαη ινγηθφ λα ζηνρεχνπλ ζηελ πξφζβαζε
κφλν, θαζψο ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί θαλείο λα
ρξεζηκνπνηεί ην ελ ιφγσ κέζν. Αληίζεηα, ε απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζην δηαδηθηχνπ
ζεκαίλεη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ φηη απιά λα έρεηο έλα ζπλδεδεκέλν κεράλεκα ζην
δίθηπν. Μάιινλ, πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κέζν
απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα επσθεινχληαη απφ ην
κέζν. Οη απαξαίηεηεο online δεμηφηεηεο

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαζνιηθά

επηθεληξψλνληαο ηελ πνιηηηθή φρη κφλν ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, αιιά θαη
επελδχνληαο ζε θαηάξηηζε. Δίλαη ιάζνο ν παξαιιειηζκφο κε ηηο πνιηηηθέο ζρεηηθά κε
ηελ πξφζβαζε ηειεθσλίαο. Οκνίσο, είλαη πνιχ απιντθή ε ππφζεζε φηη ε παξνρή
ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν ζηνλ θφζκν ζα εμαιείςεη φιεο ηηο πηζαλέο δηαθνξέο
πξφζβαζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ.
Οη Kuttan θαη Laurence (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη φζν πξνρσξεί ε ςεθηαθή
επαλάζηαζε, ην ςεθηαθφ ράζκα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ηνκείο, φπσο ην ράζκα πνπ
παξαηεξείηαη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ή ζηε ρξήζε επξπδσληθψλ θαη κε ππεξεζηψλ
(κεηαμχ ρξεζηψλ), ζηηο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πηνζέηεζεο ησλ ΣΠΔ πνπ παξαηεξνχληαη
κεηαμχ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ή θαη ζε επίπεδν ρσξψλ ή επείξσλ. ηελ
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πξάμε είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν λα κειεηεζνχλ κηα ζεηξά απφ ράζκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ

απφ

δηαθνξεηηθέο

πξνζεγγίζεηο

θαη

πνπ

αληηκεησπίδνληαη

κε

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, παξά κέζσ κηαο κνλνδηάζηαηεο πξνζέγγηζεο.
Σν 2003 ζχκθσλα κε ηνπο Mossberger θαη ινηπνχο ην ςεθηαθφ ράζκα αθνξά πνηθίιεο
κνξθέο αληζνκεξνχο θαηαλνκήο ηερλνινγηθψλ κέζσλ, νηθνλνκηθψλ πιενλαζκάησλ,
θνηλσληθψλ επθαηξηψλ, πνιηηηζκηθψλ πξντφλησλ, ην ράζκα ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ,
ζηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Οη ζπληάθηεο παξέρνπλ κηα ζπλνπηηθή θαη
ζαθή εηθφλα γηα λα θαηαλνήζεη θάπνηνο φηη ην ςεθηαθφ ράζκα δελ είλαη απιψο κηα
κέηξεζε ησλ θελψλ κεηαμχ εθείλσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζε
εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ. Ζ εηθνληθή αληζφηεηα επαλαπξνζδηνξίδεη ην ζέκα, θαζψο
δηεξεπλά ηηο δηαδνρέο ηνπ ελ ιφγσ ράζκαηνο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε, ηελ
ηθαλφηεηα, ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή, θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά. Ζ αληζφηεηα, αθφκε θαη
ζε κηα εηθνληθή κνξθή ζπκίδεη κηα απαξάδεθηε θαηάζηαζε πνπ ε θνηλσλία είλαη
ππνρξεσκέλε λα αληηκεησπίζεη. Κη ελψ ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ είλαη ςεθηαθά
πξνζαξκνζκέλε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρεη ηηο ππεξεζίεο θαη επηθνηλσλεί κε
ηνπο πνιίηεο, παξ’ απηά πνιινί δελ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ πξφζβαζε ζε
ππεξεζίεο, θαη πιεξνθνξίεο. Απ’ ηα θξηζηκφηεξα δεηήκαηα, είλαη ε θαηαλνκή ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο, ζε κηα εμειηζζφκελε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ
21νπ αηψλα. Πέξα απφ ηνλ φξν ςεθηαθφ ράζκα απνξξένπλ δεηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα
ηεο δσήο θαη ηεο δεκνθξαηίαο αθνχ ε ηερλνινγία αιιάδεη ηε κνξθή ηεο δεκνθξαηίαο.
Σν ράζκα θαιπάδεη αθνχ νη αληζφηεηεο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ.
Σν ςεθηαθφ ράζκα αλαθέξεηαη ζηηο αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία ηεο
πιεξνθνξίαο. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα δηφηη έρεη ηεξάζηηα επίδξαζε ζηελ
ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο (Fallis 2003).
Σν 2004 ζηελ Αζήλα ζην 14ν Παγθφζκην πλέδξην Πιεξνθνξηθήο (WCIT) ν Υνζέ
Μαξία Φηγθέξεο-Οιζελ σο πξφεδξνο ηνπ ICT Task Force θαη σο αληηπξφζσπνο ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ έδσζε ηελ δηθηά ηνπ δηάζηαζε ζηνλ φξν ςεθηαθφ ράζκα.
«Σν ςεθηαθφ ράζκα δελ πξέπεη λα εμηζψλεηαη κφλν κε ηελ αδπλακία ζηελ πξφζβαζε
ηεο πιεξνθνξίαο. H πξφζβαζε είλαη θπζηθά πνιχ ζεκαληηθή, αιιά δελ πξέπεη λα
ινγίδεηαη σο ε κφλε αηηία ηνπ ράζκαηνο. Σν ςεθηαθφ ράζκα είλαη επίζεο έλα ράζκα
ζηελ ηθαλφηεηα λα γίλεη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λα ππάξμεη εθαξκνγή ηνπο
γηα αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο. Πνιιέο ρψξεο θαη εηδηθά νη αλαπηπζζφκελεο, αιιά θαη νη
ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο κεηάβαζεο ζε θαιχηεξα

10

επίπεδα, δελ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηνπ
νθέινπο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, θαη απηφ νθείιεηαη
θπξίσο ζην φηη δελ ππάξρεη ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα απηφλ
ηνλ ζθνπφ. Τπάξρνπλ ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη νη
νπνίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε βνήζεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε
πιεξνθνξηθή ελψ ππάξρνπλ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ δελ κπνξνχλ, δηαηεξψληαο ή
θαη κεγαιψλνληαο έηζη ην ράζκα. Οη ρψξεο ησλ νπνίσλ νη πνιίηεο δελ έρνπλ πξφζβαζε
ζηηο λέεο ηερλνινγίεο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία,
θαη απηφ ζπκβαίλεη ζε κηα επνρή φπνπ ε απφθηεζε γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο είλαη
πιένλ πξναπαηηνχκελα ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ. Καη φζν πεξηζζφηεξν
παξακέλνπλ έμσ απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ηφζν πην δχζθνιν είλαη λα κπνξέζνπλ
λα αθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα».
Οη Vicente θαη López (2006a) πεξηέγξαςαλ ην ςεθηαθφ ράζκα σο κηα πεξηνρή κε
επηθαιππηφκελεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. Ζ αλάιπζε ησλ αληζνηήησλ
επηθεληξψζεθε ζε δχν δηαζηάζεηο: ζην ράζκα κεηαμχ ησλ ρσξψλ (δηεζλήο ςεθηαθφ
ράζκα) θαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ (εγρψξην ςεθηαθφ ράζκα).
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο έδεημε φηη απηφ ηζρχεη ηφζν κεηαμχ φζν θαη εληφο
ησλ ρσξψλ.
Ο Warschauer (2006) πξνηίκεζε έλα επξχηεξν νξηζκφ: ην ςεθηαθφ ράζκα αλαθέξεηαη
ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ιφγσ ηεο άληζεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο, ηεο
πξνζαξκνγήο θαη ηε δεκηνπξγία γλψζεο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. Ο φξνο
"δηαζηξσκάησζε" ππνδεηθλχεη φηη ην «ράζκα» δελ είλαη πξαγκαηηθά κηα δπαδηθή
δηαίξεζε ζε φια. Ζ έλλνηα ηνπ δίπνινπ είλαη ζπλεπψο αλαθξηβήο θαη κπνξεί λα είλαη
ζπγθαηαβαηηθή, θαζψο απνηπγράλεη λα αμηνινγήζεη ηνπο θνηλσληθνχο πφξνπο απφ
δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Σν επίζεην «θνηλσληθή» είλαη κηα εππξφζδεθηε δηφξζσζε κε ηνλ
θάπσο ζνιφ φξν "ςεθηαθή".
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κεξηθνί ζπγγξαθείο ζεσξνχλ ην ςεθηαθφ ράζκα λα είλαη κηα λέα
απφδεημε ησλ παξαδνζηαθψλ δηαθνξψλ-ζηελ ηερλνινγηθή έθδνζε-κεηαμχ πινχζησλ
θαη θησρψλ ρσξψλ (James 2007).
Σν ςεθηαθφ ράζκα ραξαθηεξίδεη ην ράζκα πνπ ππάξρεη κεηαμχ εθείλσλ ησλ
πιεζπζκψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη
εθείλσλ πνπ δελ είλαη (Fryer θαη Granger 2008).
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2.3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ
ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΥΑΜΑΣΟ
Μεηαμχ ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο, νξηζκέλεο κειέηεο εζηηάδνπλ
θπξίσο ζηε κέηξεζε θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο, ην κέγεζνο ηνπ,
ηελ εμέιημε, θαη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εμειίζζεηαη (Corrocher θαη Ordanini 2002,
ΟΟΑ 2005), ελψ άιιεο επηθεληξψλνπλ ζηελ εμήγεζε ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ
ηεο δηάρπζεο ησλ ΣΠΔ (Chinn θαη Fairlie 2007, Hargittai 1999, Kiiski θαη Pojhola,
2002).
Οη παξάγνληεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηα ράζκα δελ είλαη φινη θνηλνί γηα ηνλ ΟΟΑ
ζην ζχλνιν ησλ εζλψλ ηνπ, θαη ε βαξχηεηα ησλ δεηθηψλ απηψλ πνηθίιινπλ επίζεο ζηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Bagchi 2005).
Ζ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ελφο επξέσο θάζκαηνο
νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, ζεζκηθψλ, πνιηηηθψλ, θαη πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ πνπ
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο αληζφηεηεο ζηε δηάδνζε ησλ ΣΠΔ ζε επίπεδν ρψξαο. Ζ
αλνκνηφηεηα ησλ ρσξψλ, ησλ ηερλνινγηψλ, θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε
δηαδηθαζία

απνθαιχπηεη

ηνλ

πνιπδηάζηαην

ραξαθηήξα

ησλ

ΣΠΔ

θαη

ηελ

πνιππινθφηεηα πνπ νη εξεπλεηέο αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε κειέηε ηνπ ςεθηαθνχ
ράζκαηνο (Billon θαη ινηπνί 2009). Χο εθ ηνχηνπ ε αλάπηπμε ελφο ζαθνχο εξεπλεηηθνχ
πιαηζίνπ είλαη πνιχ δχζθνιε. Έηζη, αλαιφγσο ηεο πξνζέγγηζεο, νη παξάγνληεο
ηαμηλνκνχληαη έηζη ψζηε λα παξέρνπλ έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην ζηελ πινπνίεζε κηαο
έξεπλαο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πιαηζίσλ έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηνπο Barclay θαη
Duggan (2008), Hüsing θαη Selhofer (2002), Barzilai-Nahon (2006). Δπνκέλσο, νη
παξάγνληεο πνπ εθαξκφδνληαη δηαθνξνπνηνχληαη αλαιφγσο ηεο κεζνδνινγηθήο
πξνζέγγηζεο θάζε κειέηεο. ηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ δηάθνξνη παξάγνληεο νη
νπνίνη δελ βαζίδνληαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην.
Οη παξάγνληεο, πνπ μερσξίδνπλ ζηε βηβιηνγξαθία, είλαη ε ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ, ην
θφζηνο ησλ ΣΠΔ, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε εθπαίδεπζε, νη δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ
ΣΠΔ, ην εηζφδεκα, ε πεξηνρή, ε ειηθία, ην θχιν, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ε θξαηηθή
ππνζηήξημε, ην επάγγεικα, ε γιψζζα θαη ε εζληθφηεηα.
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Ζ ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ

Σν θφζηνο ησλ ΣΠΔ

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε

Ζ εθπαίδεπζε

Οη δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ

Σν εηζφδεκα

Παράγοντες

Ζ πεξηνρή

δημιουργίας του
ψηφιακού χάσματος

Ζ ειηθία

Σν θχιν

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ

Ζ θξαηηθή ππνζηήξημε

Σν επάγγεικα

Ζ γιψζζα

Ζ εζληθφηεηα

Δηθόλα 1: Παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ηνπ ςεθηαθνύ ράζκαηνο.
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2.3.1. Η ππνδνκή ηνπ δηθηύνπ
Ζ έθηαζε θαη επάξθεηα ησλ ππνδνκψλ απνηεινχλ

ηνπο πιένλ θαζνξηζηηθνχο

παξάγνληεο ζηελ δηάρπζε θαη δηείζδπζε ησλ ΣΠΔ. Ζ πηζαλφηεηα ηεο δηάρπζεο ησλ
ΣΠΔ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηηο ηειεπηθνηλσλίεο ππνδνκέο. Σα θχξηα εκπφδηα πνπ
εληνπίδνληαη ζηε θπζηθή πξφζβαζε είλαη ε έιιεηςε κηαο ηζρπξήο ηειεπηθνηλσληαθήο
ππνδνκήο κε επαξθέο θη αμηφπηζην εχξνο δψλεο γηα ζπλδέζεηο ζην δηαδίθηπν (Rowena
2001). Ζ ηαρέσο αλαπηπζζφκελε ηερλνινγία ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζπκβάιεη κε ηελ
ζεηξά ηεο ζηελ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Δκπεηξηθά ζηνηρεία έρνπλ
δείμεη φηη έλα εμαηξεηηθφ επίπεδν ππνδνκψλ ησλ ΣΠΔ

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε

κεγαιχηεξα πνζνζηά δηάρπζεο νξηζκέλσλ ηερλνινγηψλ (Quibria θαη ινηπνί 2003,
Chinn θαη Fairlie 2007). Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο κειέηεο, ε κεηαβιεηή ππνδνκή
ηειεπηθνηλσληψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη σο κηα επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή ή σο κέξνο
ελφο δείθηε απνηππψλνληαο ην επίπεδν ηεο ςεθηνπνίεζεο, φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο
Corrocher θαη Ordanini (2002). Ζ Έθζεζε γηα ηελ Αλζξψπηλε Αλάπηπμε ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNDP 1999) πξνέβιεςε φηη ηα θέξδε ζηελ παξαγσγηθφηεηα πνπ
νθείινληαη ζηε λέα ηερλνινγία ζα κπνξνχζαλ λα δηεπξχλνπλ ηηο δηαθνξέο ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε κεηαμχ ησλ εχπνξσλ θαη ησλ θησρφηεξσλ εζλψλ πνπ δελ είλαη ζε
ζέζε λα επελδχζνπλ ζηελ ππνδνκή, θαη ηελ θαηάξηηζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. ε έλαλ θφζκν φπνπ νη πινχζηνη γίλνληαη
πινπζηφηεξνη θαη νη θησρνί θησρφηεξνη, νη ππαλάπηπθηεο ρψξεο ζίγνπξα δελ είλαη ζε
ζέζε λα απνθηήζνπλ επαξθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή θαη
ηνλ εμνπιηζκφ. Αλη’ απηνχ, έρνπλ κεγαιχηεξε ζρέζε κε ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε
θαη άιιεο θνηλσληθέο ππνδνκέο, φπσο ε χδξεπζε θαη ε ειεθηξνδφηεζε (Tiene 2002).

2.3.2. Σν θόζηνο ησλ ΣΠΔ
Σα κεξηθψο

πςειφηεξα ηέιε ζχλδεζεο

απνηεινχλ εκπφδην

ηδηαίηεξα ζηηο

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Γηα έλα δείγκα 23 ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, Kiiski θαη Pohjola
(2002) θαζψο θαη νη Vicente θαη López (2006a) έδεημαλ, κεηψλνληαο θαηά 50% ην
θφζηνο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζα απμεζεί o θαηά θεθαιήλ αξηζκφο ησλ hosts
ππνινγηζηψλ θαηά 25% ζε κηα πεξίνδν 5 εηψλ. Οη Demoussis θαη Giannakopoulos
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(2006) δηαπίζησζαλ φηη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο
ζηε ρξήζε ηνπ.

2.3.3 Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε
Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαίλεηαη λα είλαη πξναπαηηνχκελν ηεο δηάρπζεο ησλ ΣΠΔ,
θαζψο θαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο- θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ ςεθηαθνχ
ράζκαηνο. Κiiski θαη Pohjola (2002) βξήθαλ φηη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ απνηειεί
βαζηθφ παξάγνληα πνπ εμεγεί ηελ δηάρπζε ησλ ΣΠΔ ζε ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Pick θαη
Azari (2008) έδεημαλ φηη ε δηάρπζε ησλ ΣΠΔ ζπλδένληαη θπξίσο κε ηηο μέλεο
επελδχζεηο, ελψ νη Guille'n θαη Sua'rez (2006) εκκέλνπλ ζηελ άπνςε ηεο ζεηηθήο
επηξξνήο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζηελ δηάρπζε ησλ ΣΠΔ.

2.3.4 Η εθπαίδεπζε
Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηε δηάρπζε ησλ ΣΠΔ (Hargittai
1999, Kiiski θαη Pohjola 2002, Quibria θαη ινηπνί 2003, Tanner 2003, Dewan θαη
ινηπνί 2005). χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο δηάρπζεο (Rogers 2003), ην αλζξψπηλν θεθάιαην
ζεσξείηαη πσο δηεπθνιχλεη ηε δηάρπζε ησλ ΣΠΔ, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξν
κνξθσκέλνη άλζξσπνη είλαη πην επηξξεπείο ζην λα πηνζεηνχλ θαηλνηνκίεο, φπσο ην
δηαδίθηπν (Quibria θαη ινηπνί 2003, Kiiski θαη Pohjola 2002, Crenshaw θαη Robison
2006). Δπηπιένλ, επεηδή ην δηαδίθηπν είλαη κηα δηαδξαζηηθή ηερλνινγία, εηδηθέο
δεμηφηεηεο -ζπλδένληαη ζπρλά κε πςειά επίπεδα εθπαίδεπζεο- είλαη απαξαίηεηεο γηα λα
επσθειεζεί θαλείο απφ ηηο επθαηξίεο ησλ ΣΠΔ. Έηζη νη πην κνξθσκέλνη είζηζηαη λα
είλαη πην ηθαλνί ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο αλαιθαβεηηζκφο είλαη έλα
βαζηθφ εκπφδην ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ζ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ζε αξθεηέο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη αλαιθάβεηνη (Kouadio 2008). Χο εθ ηνχηνπ, είλαη
δχζθνιε ε δηάρπζε ησλ ΣΠΔ ζε απηέο ηηο ρψξεο. Δθείλνη πνπ δελ κπνξνχλ λα
δηαβάζνπλ δελ ζα επσθειεζνχλ απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δηαδηθηχνπ- κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο κφλν γηα λα παίδνπλ παηρλίδηα (Corrocher and
Ordanini 2002).
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2.3.5 Οη δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ
Πνιινί άλζξσπνη ζηεξνχληαη ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ιφγσ ησλ ρακειψλ επηπέδσλ
πιεξνθνξηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δεμηνηήησλ, θαη επίζεο, πνιχ ζεκαληηθφ, δεμηνηήησλ
αιθαβεηηζκνχ. Δλψ, θάπνηνη άλζξσπνη απνθηνχλ δεμηφηεηεο σο κέξνο ηεο εξγαζίαο
ηνπο. Μεξηθνί άλζξσπνη έρνπλ ην θφβν ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Οη
άλζξσπνη απηνί νλνκάδνληαη ηερλνθνβηθνί «technophobes». Ο θφβνο ηνπο νθείιεηαη
ζπλήζσο ζε θαθέο δεμηφηεηεο ησλ ΣΠΔ (Corrocher θαη Ordanini 2002). Σα άηνκα δελ
πξέπεη λα έρνπλ κφλν ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη ηε γλψζε λα
ην ρξεζηκνπνηνχλ (Bertot 2003). Ζ Hargittai (2010) επηζήκαλε ηελ δηαθνξά κεηαμχ ησλ
ρξεζηψλ, ζηελ πηζαλφηεηα εχξεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξαγκαηηθά αλαδεηεί.

2.3.6 Σν εηζόδεκα
Σν επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη επίζεο έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο (Hargittai
1999, Kiiski θαη Pohjola 2002, Kraemer θαη ινηπνί 2005, Quibria θαη ινηπνί 2003,
Tanner 2003). Άμην πξνζνρήο ην γεγνλφο φηη άηνκα κε παξφκνην εηζφδεκα, απηνί κε ην
πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά πξφζβαζεο. Ζ
θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηάρπζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ. Τςειφηεξεο εηζνδεκαηηθέο νκάδεο απνθηνχλ ΣΠΔ λσξίηεξα (ΟΟΑ,
2001).

2.3.7 Η πεξηνρή
χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (2004), ην θφζηνο ησλ ΣΠΔ ηείλεη λα είλαη πςειφηεξν ζηηο
αγξνηηθέο πεξηνρέο ζπγθξηηηθά κε ηηο αζηηθέο. Αγξνηηθέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο
είλαη παξακειεκέλεο επεηδή ην θφζηνο ζχλδεζεο ηνπο είλαη ζπρλά αθξηβφ θαη
απαγνξεπηηθφ. Αθφκα θαη εχπνξεο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ππνθέξνπλ απφ ηε
γεσγξαθηθή απνκφλσζε, ην ρακειφ εχξνο δψλεο, θαη ηηο αλαμηφπηζηεο ζπλδέζεηο
(Cullen 2001). Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, ε
ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, θαη ν αζηηθφο πιεζπζκφο (Bagchi 2005, Chinn θαη Fairlie
2007, Kraemer θαη ινηπνί 2005, Dewan θαη ινηπνί 2005, Quibria θαη ινηπνί 2003)
ζπζρεηίδνληαη κε ην ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ ησλ ρσξψλ. χκθσλα κε ηελ αζηηθή
16

ζεσξία (Forman 2005), ν αζηηθφο πιεζπζκφο δχλαηαη λα σθειείηαη απφ ηελ
επθνιφηεξε θαη θζελφηεξε πξφζβαζε ζε ππνδνκέο ησλ ΣΠΔ, επεηδή ην θφζηνο
κεηψλεηαη φηαλ ην κέγεζνο θαη ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ απμάλεηαη. Χο εθ ηνχηνπ,
φζν κεγαιχηεξε είλαη ε αζηηθή ζπζζψξεπζε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηάρπζε
νξηζκέλσλ ηερλνινγηψλ φπσο ην δηαδίθηπν (Crenshaw θαη Robison 2006).

2.3.8 Η ειηθία
Οη λένη άλζξσπνη αηζζάλνληαη πην άλεηα κε ηε λέα ηερλνινγία-έρνληαο επαξθή επίπεδν
ςεθηαθνχ αιθαβεηηζκνχ, θαη είλαη ζε ζέζε λα επσθειεζνχλ απφ απηή πεξηζζφηεξν
απφ φηη ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Οηθνγέλεηεο κε παηδηά ζην ζπίηη είλαη πην
πηζαλφ λα έρνπλ ε/π θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απ’ φηη νη νηθνγέλεηεο ρσξίο παηδηά
(DiMaggio θαη ινηπνί 2004).

2.3.9 Σν θύιν
ε ρψξεο κε ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ είλαη
πεξηνξηζκέλε. Απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο Eurostat (2013) πξνθχπηεη γηα ηηο 28
ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ, φηη ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν είλαη
κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ (74% έλαληη 60%) ελψ γηα ηελ
Διιάδα ηα αληίζηνηρα πνζνζηά δηακνξθψλνληαη ζε 69% έλαληη 52%. Οη γπλαίθεο παξά
ηελ πζηέξεζε ηνπο ζηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ εληνχηνηο έρνπλ ζεκεηψζεη ζεκαληηθή
πξφνδν.

2.3.10 Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ
Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε παγθφζκην επίπεδν εμαθνινπζεί λα είλαη απμεηηθή. Πάξαπηα
εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Οη Vicente θαη
López (2006a) απνηχπσζαλ ηηο ρανηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. Έηζη ε
νπεδία δηαζέηεη επηά θνξέο πεξηζζφηεξνπο π/ε αλά 100 θαηνίθνπο απφ ηελ Διιάδα.
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2.3.11 Η θξαηηθή ππνζηήξημε
Γεκφζηεο πνιηηηθέο θαη απνηειεζκαηηθνί θαλνληζκνί είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ
ελίζρπζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηάρπζεο ησλ ΣΠΔ. Σειεπηθνηλσληαθέο πνιηηηθέο
δχλαηαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ δηάρπζε ησλ ΣΠΔ, κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ππνδνκψλ,
εηζάγνληαο αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη κεηψλνληαο ην θφζηνο πξφζβαζεο ζηηο ΣΠΔ.
χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο
πνπ εηζήγαγαλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 θαη ηνπ '90 έρνπλ θαηαθέξεη πςειφηεξνπο ξπζκνχο
αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ απφ ηηο ρψξεο πνπ αλέβαιαλ ηνλ αληαγσληζκφ ηεο
αγνξάο. Ζ Hargittai (1999) απφδεημε φηη ην κνλνπψιην ζηνλ ηνκέα ησλ
ηειεπηθνηλσληψλ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο, ε Hargittai (1999) θαη
νη Guille'n θαη Sua'rez (2006) βξήθαλ φηη ε ηειεπηθνηλσληαθή πνιηηηθή έρεη ζεκαληηθή
επίδξαζε ζηελ πηνζέηεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ ρξήζε ηνπ. Οη Kiiski θαη Pohjola
(2002) επηζήκαλαλ φηη απειεπζέξσζε δελ εγγπάηαη κεγαιχηεξε δηάρπζε ησλ ΣΠΔ απφ
κφλε ηεο. Θα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηε κείσζε ησλ ηηκψλ. Οη Dasgupta θαη ινηπνί
(2005) ηφληζαλ ην ξφιν ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο γηα
ηελ ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο Wallsten (2005) δηαπίζησζε φηη ε
λνκνζεζία

έρεη

ζεκαληηθή

επίπησζε

ζηελ

δηάρπζε

ηνπ

δηαδηθηχνπ

ζηηο

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Οη Chinn θαη Fairlie (2007) έρνπλ ηνλίζεη ηελ επίδξαζε ηεο
λνκνζεζίαο γηα λα εμεγήζνπλ ην ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ ησλ ρσξψλ. χκθσλα κε
έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ Παγθφζκηα Δπηηξνπή Τπνδνκψλ Πιεξνθνξίαο, δείρλεη
φηη κηα αλαπνηειεζκαηηθή θαη δηεθζαξκέλε γξαθεηνθξαηία κπνξεί λα εκπνδίζεη θαη λα
απνκαθξχλεη ηα αλαγθαία θεθάιαηα γηα ηε γεθχξσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. Ζ
έιιεηςε θπβεξλεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη ηεο θαηάιιειεο επνπηείαο απνζαξξχλνπλ θη
απνηξέπνπλ ηνπο πηζαλνχο ρξεκαηνδφηεο θαη επελδπηέο (Tiene 2002).

2.3.12 Σν επάγγεικα
ζνη ιφγσ επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά ε/π θαη ην
δηαδηθηχνπ, απνθηνχλ επηπιένλ δεμηφηεηεο σο κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπο, κε ζπλέπεηα
ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ.
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2.3.13 Η γιώζζα
Ζ θπξηαξρία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην δηαδίθηπν είλαη δεδνκέλε. Πάλσ απφ ην 60%
ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη δηαζέζηκεο ζηα αγγιηθά, ελψ ηζηνζειίδεο
κε ηνπηθέο γιψζζεο είλαη ιηγνζηέο. Δπηπιένλ, πνιχ ιίγνη άλζξσπνη ζηελ
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη ζε ζέζε λα κηινχλ ηηο αλαγλσξηζκέλεο γιψζζεο, φπσο
αγγιηθά, γαιιηθά, ηζπαληθά θ.α. (Kouadio 2008). ζνη δελ γλσξίδνπλ ή έρνπλ
πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο αγγιηθψλ, απνζαξξχλνληαη, κελ κπνξψληαο λα αμηνπνηήζνπλ
ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ρξήζε ζπζηεκάησλ απηφκαηεο κεηάθξαζεο είλαη
αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο. Σν παξάδεηγκα ηεο Κίλαο δίλεηαη
ζπρλά. ηαλ ην δηαδίθηπν ζηελ Κίλα αλαπηχρζεθε κε θηλεδηθνχο ραξαθηήξεο έθαλε ην
95% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ δηάβαδαλ αγγιηθά λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ζχλδεζε
ζην δηαδίθηπν. Ζ ρξήζε ακέζσο πνιιαπιαζηάζεθε 10 θνξέο θαη ζπλερίδεη λα
απμάλεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ. Ζ ίδηα ηαρεία αλάπηπμε βηψζεθε ζηε Ρσζία κεηά ηελ
εηζαγσγή ησλ θπξηιιηθψλ γξακκάησλ ζην δηαδίθηπν. Αλ ζέινπκε λα επηηαρπλζεί ε
πηνζέηεζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κηα λέα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ζρεηηθφ πεξηερφκελν
ζηελ θαζνκηινπκέλε ή ζηε γιψζζα ηεο θάζε θνηλφηεηαο είλαη έλα βαζηθφ δήηεκα ζην
λα πείζεη ηνπο ρξήζηεο γηα ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο απηήο ηεο
ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε ηνπ
(Cullen 2001).

2.3.14 Η εζληθόηεηα
Γηαθνξεηηθέο εζληθέο κεηνλφηεηεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο σο πξνο ηελ
ηερλνινγία. Έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απηέο νη κεηνλφηεηεο επηιέγνπλ λα
κελ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη επεηδή ην πεξηερφκελν δελ είλαη ζρεηηθφ ή
ελδηαθέξνλ γηα απηνχο. Απηφ κπνξεί λα ηζρχεη γηα ζπγθεθξηκέλεο κεηνλφηεηεο κε
ραξαθηεξηζηηθά έμσ απφ ηελ θπξίσο δπηηθή θνπιηνχξα ηνπ δηαδηθηχνπ (Rowena 2001).
Πνιιέο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ησλ κεγάισλ πφιεσλ έρνπλ πςειφ αξηζκφ αηφκσλ
κε δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο. Απηφ κπνξεί λα έρεη επίδξαζε ζηνλ πινχην θαη ηελ
εθπαίδεπζε (Corrocher θαη Ordanini 2002).
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2.4 ΜΟΡΦΔ ΣΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΥΑΜΑΣΟ
Ζ Norris (2001) πξφηεηλε ηξεηο κνξθέο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο γηα θαιχηεξε
θαηαλφεζε:
1.

Παγθόζκην ςεθηαθό ράζκα: αλαθέξεηαη ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλφηεηαο
πξφζβαζεο ζηηο ΣΠΔ κεηαμχ ησλ αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ.

2. Κνηλσληθό ςεθηαθό ράζκα: αλαθέξεηαη ζηηο αληζφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ
κεηαμχ “πινχζησλ” θαη “θησρψλ” ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, εληφο ησλ
ρσξψλ.
3. Γεκνθξαηηθό ςεθηαθό ράζκα: αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ απνθιείνληαη απφ
ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή φζνη δελ έρνπλ πξφζβαζε ή επαξθή γλψζε ρξήζεο ησλ
ΣΠΔ. Αθφκε θαη ζήκεξα ειάρηζηνη είλαη νη Έιιελεο πνιίηεο πνπ θάλνπλ ρξήζε
ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο-Δζληθή Πχιε ermis
Σν Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Αλάπηπμεο θαη Πξναγσγήο ηεο Φεθηαθήο πξφζβαζεο
(2007) παξνπζίαζε ηέζζεξηο κνξθέο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο: Σν παγθφζκην ςεθηαθφ
ράζκα, ην θνηλσληθφ ςεθηαθφ ράζκα, ην δεκνθξαηηθφ ςεθηαθφ ράζκα θαη ην
γεσγξαθηθφ ςεθηαθφ ράζκα.

2.4.1 Παγθόζκην ςεθηαθό ράζκα
Ο Warschauer (2008) αληιψληαο δεδνκέλα απφ ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηέδεημε ηε ρανηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί. Σν 20% ηνπ
παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ δεη ζε ρψξεο πςειφηεξνπ εηζνδήκαηνο ειέγρνληαο ην 86% ηνπ
παγθφζκηνπ ΑΔΠ ελψ νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζ’ απηέο ηηο ρψξεο απνηεινχλ ην
93,3% ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ παγθφζκηα. Δλ αληηζέζεη κε ην 20% ηνπ
παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη ζηηο θησρφηεξεο ρψξεο ειέγρνπλ κφλν ην 1% ηνπ
παγθφζκηνπ ΑΔΠ, ελψ νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο ρψξεο απηέο απνηεινχλ ην 0,2%
ησλ παγθφζκησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, πίλαθαο 1.
ΦΣΧΥΟΗ 20% ΔΝΓΗΑΜΔΟΗ 60% ΠΛΟΤΗΟΗ 20%
ΑΔΠ
1%
23%
86%
ΥΡΖΣΔ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ
0,2%
6,5%
93,3%
Πίλαθαο 1: Παγθόζκην ςεθηαθό ράζκα. Πεγή Warschauer (2008).
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3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ
ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΝΙΟΣΗΣΑ
3.1 ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΝΙΟΣΗΣΑ: ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΔΠΙΠΔΓΟ ΣΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΥΑΜΑΣΟ
Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο ην ςεθηαθφ ράζκα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ
πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο. Ζ πξσηαξρηθή ζεψξεζε, ζ’ απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν είλαη πιένλ παξειζφλ. Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα
έρεη κεηαηνπίζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο αληζφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ. Καιψο ήξζαηε ζην δεχηεξν επίπεδν ηνπ
ςεθηαθνχ ράζκαηνο, γλσζηφ θαη σο ςεθηαθή αληζφηεηα.
Οη DiMaggio θαη Hargittai (2001) δηαρψξηζαλ ηελ αληζφηεηα ηεο πξφζβαζεο θαη
ρξήζεο απφ ηελ ςεθηαθή αληζφηεηα, ππνζηεξίδνληαο φηη φζν απμάλεηαη ε δηείζδπζε
ηνπ δηαδηθηχνπ, νη κειεηεηέο ηεο αληζφηεηαο πξφζβαζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο
πιεξνθνξίαο πξέπεη λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο απφ ην «ςεθηαθφ ράζκα» - ε
αληζφηεηα κεηαμχ ησλ "ερφλησλ" θαη "κε ερφλησλ" δηαθνξνπνηείηαη απφ ην δηρνηνκηθφ
θξηηήξην ηεο πξφζβαζεο ή ηεο ρξήζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο- ζηελ «ςεθηαθή
αληζφηεηα», ζηελ νπνία δελ αλαθέξνληαη κφλν ζε δηαθνξέο ζηελ πξφζβαζε, αιιά θαη
ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε ηππηθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Έηζη, φξηζαλ
πέληε βαζηθέο κνξθέο ςεθηαθήο αληζφηεηαο:
1. Αληζόηεηα ζε εμνπιηζκό: Αλαθέξεηαη ζηα ηερληθά κέζα (hardware, ινγηζκηθφ
θαη ζχλδεζε) κε ηα νπνία νη άλζξσπνη έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ δηαδίθηπν. Ζ
δηαθχκαλζε ζηελ επάξθεηα ηνπ πιηθνχ π.ρ. απαξραησκέλνπ, ηνπ ινγηζκηθνχ π.ρ.
κε θαηάιιεινπ ή κε αλαβαζκηζκέλνπ, ηεο ζχλδεζεο π.ρ. αξγήο, πεξηνξίδνπλ ή
βειηηψλνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα δηάθνξα είδε ησλ ρξεζηψλ
κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ φια φζα ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη.
2. Αληζόηεηα ζηελ απηνλνκία ρξήζεο: Αλαθέξεηαη ζην εχξνο ηεο ειεπζεξίαο
ζηελ νπνία νη άλζξσπνη αζθνχλ ηελ απηνλνκία θαηά ηε ρξήζε ηνπο ζην
δηαδίθηπν, φπσο εάλ ππάξρεη πξφζβαζε απφ ηελ εξγαζία ή ην ζπίηη, εάλ ε
ρξήζε παξαθνινπζείηαη ή είλαη αλεμέιεγθηε, ή αλ πξέπεη λα ζπλππάξρεηο κε
άιινπο ρξήζηεο. Π.ρ. Αλ ε πξφζβαζε είλαη έμσ απφ ην ζπίηη, πφζε επειημία έρεη
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ν ρξήζηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ σξψλ θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα έρεη
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν; Αλ ε πξφζβαζε είλαη ζηελ εξγαζία, ηη είδνπο ρξήζε
επηηξέπεηαη; Αλ ε πξφζβαζε είλαη ζην ζπίηη, ζε πνην βαζκφ κπνξεί ε απηνλνκία
λα πεξηνξίδεηαη απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο; Δίλαη
θαλεξφ φηη φζν κεγαιχηεξε απηνλνκία ρξήζεο ππάξρεη, ηφζν κεγαιχηεξα ηα
νθέιε πνπ απνθνκίδεη ν ρξήζηεο.
3. Αληζόηεηα ζηηο δεμηόηεηεο: Οη έρνληεο ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε
ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απ’ απηφ ηα κάια. Οη
δεμηφηεηεο απηέο είλαη απφξξνηα ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαζψο θαη πιήζνπο
άιισλ παξαγφλησλ.
4. Αληζόηεηα ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε: Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε θάζε
κνξθήο απμάλεη ηα θίλεηξα ησλ ρξεζηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαζψο
θαη βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ζηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Έρνπλ
μερσξίζεη ηξεηο κνξθέο: α)επίζεκε ηερληθή βνήζεηα π.ρ. ηκήκαηα ππνζηήξημεο
πειαηψλ, β)αλεπίζεκε ηερληθή βνήζεηα π.ρ. απφ ηνπο θίινπο θαη ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη γ) ζπλαηζζεκαηηθή
ελίζρπζε απφ ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα π.ρ. φηαλ ην νηθνγελεηαθφ ή
θηιηθφ πεξηβάιινλ είλαη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ελζαξξχλνπλ-παξαθηλνχλ
λα γίλεηο ρξήζηεο θη εζχ.
5. Αληζόηεηα ζην ζθνπό ρξήζεο: ιεο νη ρξήζεηο δελ είλαη ην ίδην. Υξήζεηο πνπ
απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, ην πνιηηηθφ θαη ην θνηλσληθφ
θεθάιαην π.ρ. εθπφλεζε κηαο εξεπλεηηθήο κειέηεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο
αθνχ απαηηνχλ απμεκέλεο δεμηφηεηεο ρξήζεο θαη ρξφλν. Σνπλαληίνλ ρξήζεηο
φπσο

ςπραγσγηθά

παηρλίδηα

δελ

πξνυπνζέηνπλ ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο.
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ζεσξνχληαη

ζεκαληηθέο

αθνχ

δελ

Ανισότητα σε εξοπλισμό

Ανισότητα στην αυτονομία
χρήσης

Μορφές ψηφιακής

Ανισότητα στις δεξιότητες

ανισότητας

Ανισότητα στην κοινωνική
υποστήριξη
Ανισότητα στο σκοπό
χρήσης

Δηθόλα 2: Πέληε κνξθέο ςεθηαθήο αληζόηεηαο.

Σελ ίδηα ρξνληά ν Attewell (2001) αλαθέξζεθε ζ’ απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ σο «πξψηνπ
επηπέδνπ θαη δεπηέξνπ επηπέδνπ ςεθηαθφ ράζκα». Πεξηέγξαςε ην ςεθηαθφ ράζκα, σο
ην ηερλνινγηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγίαπιεξνθνξία θαη ζ’ εθείλνπο πνπ δελ ηελ έρνπλ. Αλαθέξεηαη ζην «πξψην ςεθηαθφ
ράζκα» απιά σο πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία, θαη “δξνκνινγεί” ην «δεχηεξν ςεθηαθφ
ράζκα» σο ηελ άληζε πξφζβαζε- δηαθνξεηηθά επίπεδα πξφζβαζεο ζηηο θπζηθέο θαη
θνηλσληθέο πηπρέο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ
πιεζπζκνχ.
Ζ Hargittai (2002) επαλαδηαηχπσζε φηη κεγάιν κέξνο ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο
ζρεηηθά κε ην ςεθηαθφ ράζκα - νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ "ερφλησλ" θαη "κε ερφλησλ"
ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν - πεξηνξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζε κηα
δπαδηθή ηαμηλφκεζε ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ αλ θάπνηνο έρεη ή δελ έρεη
ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Έηζη, εμέηαζε ηηο δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ ζε
online ζχλδεζε. Οη άλζξσπνη παξφηη έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, εμαθνινπζνχλ λα
ζηεξνχληαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζ’ απηφ, δηφηη δελ γλσξίδνπλ πψο λα
απνζπάζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο απφ ην δηαδίθηπν. Δίλαη ζαθέο φηη
ππάξρεη κεγάιε δηαθχκαλζε ζηηο ηθαλφηεηεο εληνπηζκνχ πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν.
Αλαδχεηαη, ινηπφλ έλα δεχηεξν επίπεδν ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο εηδηθέο
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ηθαλφηεηεο ζην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ην κέζν. Ζ ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν απφ κφλε ηεο δελ εμαζθαιίδεη ζε θάπνηνλ φηη κπνξεί λα πάξεη ην κέγηζην
φθεινο απφ φια απηά πνπ ην δηαδίθηπν έρεη λα πξνζθέξεη.
χκθσλα κε ηνλ Bowie (2000), «αθφκε θαη αλ ν θαζέλαο ζηνλ θφζκν ζα κπνξνχζε λα
έρεη έλα δσξεάλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή, θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ
αμηφπηζησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηψλ, απηφ δελ ζα είλαη αξθεηφ. Ζ ηερλνινγία δελ ζα
κπνξνχζε λα ελδπλακψζεη ηα άηνκα πνπ ήηαλ αλαιθάβεηνη θαη δελ είραλ ηελ
ηερλνγλσζία. Δπίζεο ε παηδεία είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηα άηνκα, ηηο
πεξηθέξεηεο θαη ηα έζλε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο». ε απηφ ην πιαίζην, ν
αλαιθαβεηηζκφο θαη νη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο ζπληζηνχλ εκπφδην ζηε ρξήζε ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ζηελ πξφζβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ζε δηεζλέο επίπεδν, κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ ρσξψλ, θαζψο θαη
ζε εζληθφ επίπεδν κεηαμχ πξνλνκηνχρσλ θαη κε πξνλνκηνχρσλ πιεζπζκψλ, ησλ
νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ εμεγνχληαη νη δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηε
ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο, ηεο πξφζβαζεο, ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ή ηελ
παξαγσγή ηνπο (Rizza 2006).
Οη Bolt θαη Crawford (2000) επηζήκαλαλ φηη ε πξνεδξηθή ππφζρεζε-ηνπ Κιίληνλ λα
“ζπλδέζεη” θάζε ζρνιείν είλαη αλεπαξθήο ζηελ δηεπζέηεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
δεηήκαηνο. Μφλνλ ε πξφζβαζε δελ είλαη αξθεηή. Αλ πξφθεηηαη λα δψζνπλ ζηα ζρνιεία
ππνινγηζηέο, ζα πξέπεη επίζεο λα ηνπο παξέρνπλ ζπλερή ηερληθή ππνζηήξημε,
αλαβαζκίζεηο θαη- ην πην δχζθνιν θνκκάηη -επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φρη κφλν
γηα ην πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο, αιιά θαη γηα ην πψο λα ελζσκαηψζνπλ
επσθειψο ηελ ηερλνινγία ζε έλα νπζηαζηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.
Ζ Hargittai (2003) επηζεκαίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηεο ςεθηαθήο
αληζφηεηαο είλαη απαξαίηεηε, εάλ ζέινπκε λα απνθεπρζεί ε αχμεζε ησλ αληζνηήησλ
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ νθείιεηαη ζε δηαθνξέο ζηελ
απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζε φια φζα ην δηαδίθηπν έρεη λα πξνζθέξεη.
χκθσλα κε ηνλ Warschauer (2003a) κεγάιν κέξνο ηεο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη ηελ θνηλσληθή ηζφηεηα έρεη επηθεληξσζεί ζηελ ππεξαπινπζηεπκέλε
έλλνηα ηνπ «ςεθηαθνχ ράζκαηνο». Ζ θεληξηθή ηδέα είλαη φηη, ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία, ε
δπλαηφηεηα λα έρεηο πξφζβαζε, θαη λα δεκηνπξγείο γλψζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ είλαη
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε. Σν πην ζεκαληηθφ δελ είλαη ε θπζηθή
δηαζεζηκφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, αιιά κάιινλ ε
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ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ ζπκκεηέρνληαο ζε
νπζηαζηηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο.
Ο Warschauer (2003b) αλαθέξεη φηη θάπνηνη ππνζέηνπλ φηη ε έιιεηςε ηεο ςεθηαθήο
πξφζβαζεο ζα κπνξνχζε εχθνια λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ πιήξσζε ησλ ππνινγηζηψλ.
Σν βαζηθφ δήηεκα δελ είλαη ε άληζε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, αιιά
κάιινλ νη άληζνη ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ππνινγηζηέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα,
νη άλζξσπνη έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ζηνπο ππνινγηζηέο
θαη ησλ ΣΠΔ θαη αλφκνηνπο ιφγνπο αλεπάξθεηαο ζην επίπεδν πξφζβαζεο πνπ κπνξεί
λα επηζπκνχλ. Μηα εμέηαζε ζην πψο νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο
ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν πξνάγνληαο ηελ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο ηνπο
ελζσκάησζεο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο.
ε λέν ηνπ άξζξν ν Warschauer (2010) επαλαδηαηππψλεη φηη ν φξνο «ςεθηαθφ ράζκα»
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ άληζε πξφζβαζε ζηνπο ππνινγηζηέο, ζην
δηαδίθηπν, θαη ηελ online πιεξνθφξεζε, είηε κεηαμχ ησλ αηφκσλ, θνηλνηήησλ, ή θαη
ρσξψλ. Αξρηθά επηθεληξσλφηαλ ζε δεηήκαηα θπζηθήο πξφζβαζεο, φπσο ην αλ νη
άλζξσπνη είραλ έλαλ ππνινγηζηή ή ινγαξηαζκφ ζην δηαδίθηπν ζην ζπίηη. Ζ έλλνηα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ,
είλαη, ην αλ νη άλζξσπνη έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα
θάλνπλ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ.
Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο κηα
ελαιιαθηηθή θαη ζπλάκα άθξσο ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε είλαη ην κνληέιν ηνπ
Molnar (2003). Απηφ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε θνηλσληθή δηάρπζε κηαο
ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα παξαζηαζεί θαιχηεξα κε κία S-θακπχιε
(ζηγκνεηδή θακπχιε), εηθφλα 3.
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Αξηζκόο Υξεζηώλ
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Κνξεζκφο:
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πξόζβαζεο

Υάζκα ρξήζεο

Υάζκα πξνεξρόκελν
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ηεο ρξήζεο

Πεξηγξάθεη ηε
δηαθνξά κεηαμχ
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δηαθνξά κεηαμχ
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ρξεζηψλ

Πεξηγξάθεη δηαθνξέο
κεηαμχ δηαθφξσλ
ηχπσλ ρξεζηψλ

1998

2003

Υξνληθή πεξίνδνο

Δηθόλα 3: Σν πιαίζην εμήγεζεο ηνπ ςεθηαθνύ ράζκαηνο. Πεγή Molnar (2003).

Ο Molnar ρψξηζε ηελ θακπχιε ζε ηξία ηκήκαηα:
 ην αξρηθφ ζηάδην ηεο πξψηκεο πηνζέηεζεο
 ην ζηάδην ηεο “απνγείσζεο” ηεο πηνζέηεζεο(ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο)
 θαη ην ζηάδην ηεο εμνκάιπλζεο-θνξεζκνχ
Ο Molnar έδξαζε ην κνληέιν ηνπ ζε ζηνηρεία πνπ άληιεζε απφ ηηο ΖΠΑ. Οη ηξεηο
θάζεηο ηεο δηάρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο ρξνληθά ιακβάλνπλ ρψξα ε πξψηε έσο ην 1998, ε
δεχηεξε έσο ην 2003 θαη ε ηξίηε κεηά ην 2003. πγθξίλνληαο ηηο ρξνλνινγίεο απηέο κε
ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα ζεηηθή
ζπζρέηηζε. Σν κνληέιν θαηαιήγεη ζηελ ηππνπνίεζε ηξηψλ γεληθψλ ηχπσλ ηνπ
ςεθηαθνχ ράζκαηνο, κε ηνλ θάζε ηχπν λα αληηζηνηρίδεηαη ζηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο
θάζεηο ηεο δηάρπζεο, πίλαθαο 2.

ΦΖΦΗΑΚΟ ΥΑΜΑ

Φάζε δηάρπζεο

Σχπνο

Υαξαθηεξηζκφο

Πξψηκε

Φάζε

πηνζέηεζε

Απνγείσζεο

Υάζκα
πξφζβαζεο

Κνξεζκφο
Υάζκα πξνεξρφκελν

Υάζκα ρξήζεο

απφ ηελ πνηφηεηα ηεο
ρξήζεο

Πξψηκν

“Πξσηαξρηθφ”

“Γεχηεξν” ςεθηαθφ

ςεθηαθφ ράζκα

ςεθηαθφ ράζκα

ράζκα

Πίλαθαο 2: Σξεηο ηύπνη ςεθηαθνύ ράζκαηνο. Πεγή Molnar (2003).
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Ζ αλάιπζε θαηά Molnar έδεημε φηη ην ςεθηαθφ ράζκα είλαη έλα ζπλερψο
κεηαζρεκαηηδφκελν δήηεκα πνπ δελ δίλεη ηελ εηθφλα ελφο ζηαηηθνχ ράζκαηνο.
Καηέδεημε φηη φλησο έρνπκε πεξάζεη ζην δεχηεξν επίπεδν ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο
πεξηγξάθνληαο ηηο δηαθνξέο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ
ρξεζηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, απαηηεί πνιχπιεπξε αλάιπζε θαη δελ κπνξεί λα απινπνηεζεί
ζε έλα δηπνιηθφ δήηεκα πξνζβαζηκφηεηαο/κε πξνζβαζηκφηεηαο, ή ρξήζηε/κε-ρξήζηε.
πλεπψο γίλεηαη ζαθέο φηη απηφ πνπ δηαθπβεχεηαη-ζην δεχηεξν επίπεδν ςεθηαθνχ
ράζκαηνο- δελ είλαη πξφζβαζε ζηηο ΣΠΔ ππφ ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, ηεο χπαξμεο
ελφο ππνινγηζηή, αιιά ζε κηα πνιχ επξχηεξε έλλνηα, ηνπ λα είλαη ζε ζέζε θάπνηνο λα
θάλεη ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα παξαγσγηθνχο ζθνπνχο.

3.2 ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΝΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΥΧΡΔ ΣΗ
ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ
Οη Vicente θαη López (2006b) παξνπζίαζαλ κηα εκπεηξηθή κειέηε ησλ βαζηθψλ
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ηεο πηνζέηεζεο ησλ ΣΠΔ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ ηηο ζεκαληηθέο επηξξνέο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο εθπαίδεπζεο,
θαζψο θαη ηε ζεκαζία ησλ πξνζπαζεηψλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ψζηε λα
εμεγεζνχλ νη δηαθνξέο ζηελ πηνζέηεζε απφ ρψξα ζε ρψξα.
Οη Demoussis θαη Giannakopoulos (2006) εμέηαζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ
δηακνξθψλνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ αηφκσλ γηα πξνζσπηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ
Δπξψπε. Οπζηαζηηθά επαιήζεπζαλ ηνπ παξάγνληεο ηεο βηβιηνγξαθίαο. ρεηηθά κε ην
Βφξεην-Νφηην ράζκα ην απέδσζαλ ζε δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα.
Οη Vicente θαη López (2006a) κέηξεζαλ ηελ ςεθηαθή αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ
ηεο Δ.Δ.-15. Ζ αλάιπζε ησλ πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ηνπο
νδήγεζε ζηελ ζχλνςε δχν παξαγφλησλ θαη ηεζζάξσλ νκάδσλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, πνπ
δείρλνπλ ηελ αζπκκεηξία ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Οη δχν
παξάγνληεο είλαη: 1) νη ππνδνκέο ησλ ΣΠΔ θαη ε ρξήζε ηνπο θαη 2) ην θφζηνο θαη ε
δηαζεζηκφηεηα ησλ online δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Ζ αλάιπζή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Χζηφζν, κηα ζσζηή εθηίκεζε ηνπ ράζκαηνο απαηηεί ηελ
θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηνπ.
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Οη Vicente θαη López (2008) παξνπζίαζαλ κηα εκπεηξηθή κειέηε αλάιπζεο ησλ
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ηεο πηνζέηεζεο ησλ ΣΠΔ ζηα λέα θξάηε κέιε ηεο
ΔΔ θαη ηηο ππνςήθηεο πξνο έληαμε ρψξεο, γηα ηηο νπνίεο εκπεηξηθά ζηνηρεία είλαη
δπζεχξεηα. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ φηη ην εηζφδεκα, ε εθπαίδεπζε θαη ε
ειηθία είλαη νη θχξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Παξφια
απηά, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ
ζηηο ελλέα ρψξεο πνπ αλαιχζεθαλ.
Οη Arıcıgil θαη ινηπνί (2009) δηεξεχλεζαλ ηελ χπαξμε ςεθηαθνχ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ
ρσξψλ ηεο ΔΔ-15, ησλ λέσλ κειψλ/ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ ππνςήθησλ ρσξψλ πξνο
έληαμε. αλ δεχηεξν ζηφρν έζεζαλ ηελ αλαθάιπςε εάλ ην ςεθηαθφ ράζκα έρεη
ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ λα γίλεη κέινο ηεο ΔΔ. Σα επξήκαηα ηεο
έξεπλαο έδεημαλ ηελ χπαξμε ελφο ζεκαληηθνχ επηπέδνπ ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηελ
ΔΔ ρσξίο φκσο απηφ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία έληαμεο λέσλ κειψλ ζηελ ΔΔ.
Γηαπίζησζαλ φκσο, πσο εάλ ε ΔΔ επηζπκεί ζπλερίζεη λα είλαη κηα απφ ηηο πην
αληαγσληζηηθέο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο ζηνλ θφζκν ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην
ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο. Σέινο ζπζηήλνπλ σο έλα αθφκε
«αληηθεηκεληθφ» θξηηήξην έληαμεο ζηελ ΔΔ, ην επίπεδν ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο
ηεο ππφ έληαμεο ρψξαο, αθνχ ην ελ ιφγσ επίπεδν είλαη πιένλ ζηελά ζπλδεδεκέλν κε
ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή αλάπηπμε εθάζηνηε θξάηνπο.
Οη Brandtzæg θαη ινηπνί (2011) εξεχλεζαλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ρξήζεο ηνπ
δηαδηθηχνπ ζηε Ννξβεγία, ηε νπεδία, ηελ Απζηξία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ
Ηζπαλία γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. Έλα αλεζπρεηηθφ
εχξεκα είλαη φηη ην 60% ηνπ πιεζπζκνχ βξέζεθε λα είλαη κε ρξήζηεο (48%) θαη
ζπνξαδηθέο ρξήζηεο (12%), ην νπνίν αληαλαθιά ηελ χπαξμε ζεκαληηθνχ επηπέδνπ
ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηελ Δπξψπε. Πξφηεηλαλ σο ζεκαληηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο
παξάγνληεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ηελ ειηθία θαη ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ελψ
ζεψξεζαλ ην θχιν θαη ηελ ζχλζεζε εθάζηνηε λνηθνθπξηνχ σο ιηγφηεξν ζεκαληηθνχο
παξάγνληεο. Δλ αληίζεζε κε ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία ε ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχε χπαξμε παηδηψλ ζην λνηθνθπξηφ- απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο απφθηεζεο ε/π θαη
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (Heim θαη ινηπνί 2007). Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ
έλα «ράζκα ρξήζηε ηχπνπ», φπνπ ε άληζε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ην θιεηδί ζηελ
θαηαλφεζε ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. Βξέζεθαλ πέληε ηχπνη
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ρξεζηψλ: 1)κε-ρξήζηεο, 2)ζπνξαδηθέο ρξήζηεο, 3)θιαζηθνί ρξήζηεο, 4)ρξήζηεο
ςπραγσγίαο, 5)πξνρσξεκέλνη ρξήζηεο.
Ο

Lengsfeld

(2011)

παξνπζίαζε

κηα

νηθνλνκεηξηθή

πξνζέγγηζε

γηα

ηελ

πνζνηηθνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζε 25 ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Σα επξήκαηα
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ θείκελε βηβιηνγξαθία, αθνχ παξάγνληεο ηνπ ράζκαηνο
φπσο: ην θχιν, ην εηζφδεκα, ε πεξηνρή-κεηαμχ ησλ αζηηθψλ θαη ησλ αγξνηηθψλ
πεξηνρψλ- απνξξίθζεθαλ δηφηη κεηαμχ ησλ ππφ εμέηαζε νκάδσλ ε δηαθνξά
απνδείρζεθε φηη είλαη αζήκαληε ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπλνιηθή αληζφηεηα. Δπίζεο
εηζήγαγε ησλ δείθηε Theil γηα ηε κέηξεζε ησλ αληζνηήησλ ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.
Δίλαη έλαο λένο ηξφπνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο
παξαδνζηαθνχο δείθηεο αθνχ πεξηγξάθεη ηηο δηαθνξέο ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.
Οη Vicente θαη López (2011) κέηξεζαλ ην ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ησλ
ρσξψλ ηεο ΔΔ-27 θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ, θαη θαηφπηλ εμήγεζαλ ηηο
παξαηεξνχκελεο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο. Ο παξάγνληαο πεξηνρή-κεηαμχ ησλ
αζηηθψλ θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ- έδεημαλ λα είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο. Δλδεηθηηθά
γηα ηελ κείσζε ηνπ ελ ιφγσ παξάγνληα δαπαλήζεθαλ 5,5 δηο. επξψ ζρεηηθά κε ηελ
θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο απφ ην 2000-2006 ρσξίο ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα.
Πνιηηηζκηθνί θαη ζεζκηθνί παξάγνληεο ζηελ πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ έδεημαλ λα έρνπλ
ζεκαληηθή ζεκαζία. Δπίζεο ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη ε δηαζεζηκφηεηα εηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο βξέζεθαλ λα έρνπλ θη απηνί
ηελ ζεκαζία ηνπο. Δπαιεζεχηεθε γηα πνιινζηή θνξά ε εγεηηθή ζέζε ησλ Βφξεησλ
πεξηνρψλ θαζψο θαη ην πιενλέθηεκα ησλ Αγγιφθσλσλ πεξηνρψλ ζηελ πηνζέηεζε ησλ
ΣΠΔ. Σέινο έζεζαλ έλα ζεκαληηθφ δήηεκα, ην αζχξκαην ςεθηαθφ ράζκα ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη ε πξφζβαζε κέζσ απηψλ ηερλνινγηψλ γίλεηαη φιν
θαη πην ζεκαληηθή. πλεπαθφινπζν είλαη ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ,
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ζε πνην βαζκφ νη πεξηθέξεηεο είλαη έηνηκεο γηα ηελ
επφκελε γεληά ησλ online ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ.
Οη Cruz-Jesus θαη ινηπνί (2012) αλέιπζαλ ην ςεθηαθφ ράζκα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-27
κεηαμχ ηνπ 2008-2010. Καηέιεμαλ ζηελ παξαδνρή ηεο χπαξμεο ςεθηαθνχ ράζκαηνο
ζηελ ΔΔ-27, ππνγξακκίδνληαο βέβαηα, φηη ζε θάπνηεο ρψξεο ην ράζκα ζπξξηθλψλεηαη
ελψ ζε άιιεο δηεπξχλεηαη. πζρέηηζαλ ηηο ςεθηαθέο αληζφηεηεο κε ηηο νηθνλνκηθέο
αζπκκεηξίεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ελψ ην έηνο εηζφδνπ έδεημαλ λα επεξεάδεη ηηο
αληζφηεηεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο

29

επεκεξίαο αλαδείρζεθαλ σο επεμεγεκαηηθνί παξάγνληεο γηα ην ράζκα, ελψ ελάληηα
ζηελ βηβιηνγξαθία, έδεημαλ φηη ε εθπαίδεπζε δελ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα.
Ο Lee θαη ινηπνί ην 2015 εξεχλεζαλ ην λέν ηνπίν πνπ δηακνξθψλεηαη ιφγσ ηεο ρξήζεο
ησλ smart phones θαζψο θαη ην κέγεζνο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο
νκάδεο κε δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δμέηαζαλ ηελ ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ νη νπνίνη
έρνπλ/δελ έρνπλ ελζχξκαηεο θαη/ή αζχξκαηεο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο θαη smart phones.
Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ησλ smart phones είλαη πηζαλφλ λα
επηδεηλψζνπλ ην πθηζηάκελν ςεθηαθφ ράζκα, ηελ πξφζβαζε, θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο
επηθνηλσλίαο.

Σν

ράζκα

ζηελ

πξφζβαζε

έρεη

ηελ

κεγαιχηεξε

επίδξαζε,

αθνινπζνπκέλε απφ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηδηαίηεξα απηφ
ηεο ειηθίαο. Σα επξήκαηα απηά ππνδειψλνπλ φηη ε πξφζβαζε θαη ην ράζκα δεμηνηήησλ
κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ εκπφδηα ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο online
δξαζηεξηφηεηεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ δεκηνπξγία κηαο επηπιένλ επίπησζεο ζην
ππάξρσλ ράζκα.
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4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΜΔΛΔΣΗ
Δδψ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Θα γίλεη αλαθνξά ησλ εξγαιείσλ πνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ έθβαζε ηεο έξεπλαο θαη ζηα δχν επίπεδα (πξσηνγελή θαη
δεπηεξνγελή έξεπλα). Γει. πσο ζα απνθηεζνχλ ηα θαηάιιεια ζηνηρεία, θαη ν ηξφπνο
αλάιπζεο απηψλ γηα δείμνπλ ηνπο ζπζρεηηζκνχο. Σέινο ζα γίλεη αλάιπζε ησλ
ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ
ζπξξίθλσζε ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

4.1 ΣΑΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζεο κειέηεο δηεμήρζε έξεπλα ε νπνία απνηειείηαη απφ
ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα:
ΔΠΗΚΟΠΖΖ
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ/ΜΟΡΦΔ
ΦΖΦΗΑΚΖ ΑΝΗΟΣΖΣΑ
ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΧΝ
ΣΟΗΥΔΗΧΝ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΟΜΑΓΑ
ΔΣΗΑΖ (FOCUS GROUP)
ΔΞΑΓΧΓΖ
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ
ΠΡΟΣΑΔΗ

Δηθόλα 4: Σα ζηάδηα ηεο έξεπλαο.

Ξεθηλψληαο κε ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη έρνπκε
πεξάζεη ζην δεχηεξν επίπεδν ςεθηαθνχ ράζκαηνο ηελ ςεθηαθή αληζφηεηα ε νπνία
είλαη εκθαλήο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ χπαξμε ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζηηο ρψξεο ηεο
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ΔΔ απνηειεί πξφβιεκα ζηελ θνηλσληθή ηεο δνκή θαζψο θαη ηξνρνπέδε ζηε πεξαηηέξσ
νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. ηελ ζπλέρεηα θαηαγξάθεθαλ νη παξάγνληεο/κνξθέο πνπ
ζπκβάινπλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ ηα
θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα. Ζ ζπιινγή ησλ πξψησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε ηελ κέζνδν
ηεο δεπηεξνγελήο έξεπλαο (desk research). Οη δεπηεξνγελείο πεγέο ζηνηρείσλ είλαη
απηέο πνπ έρνπλ ζπιιέγεη, ηαμηλνκεζεί θαη δεκνζηεπζεί αλεμάξηεηα απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ έξγνπ. Πεξηέρνπλ ζηνηρεία ζπγθεληξσκέλα
απφ θάπνπ αιινχ π.ρ. δεκφζηεο ππεξεζίεο, εηαηξίεο εξεπλψλ, ηχπνο θ.α.
(Κπξηαδφπνπινο θαη Κηνπιάθαο 1994). Αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ησλ δεπηεξνγελψλ
ζηνηρείσλ. Ο θχξηνο φγθνο εξγαζηψλ έρεη λα θάλεη κε ηελ άληιεζε ησλ δεπηεξνγελψλ
ζηνηρείσλ απφ ηελ απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο Eurostat θαη ηελ αλάιπζε απηψλ
πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. Βαζηθφ εξγαιείν ζηελ δηεμαγσγή πξσηνγελνχο έξεπλαο (field
research) είλαη ε ζχζηαζε κηαο νκάδαο εζηίαζεο (focus group) εηδηθψλ νη νπνία ζα
πξνζδηνξίζεη ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο ησλ 24 κεηαβιεηψλ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία
πέληε παξαγφλησλ, φζεο θαη νη βαζηθέο κνξθέο ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο. Οη
πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο απνηεινχληαη απφ πξσηφηππα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ
ηελ ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο εζηίαζεο θαη ζπιιέγνληαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηεο δηεξεπλεηηθήο απηήο κειέηεο. Δίλαη ζαθέο φηη ε ζπγθξφηεζε ηεο
νκάδαο εζηίαζεο ζα είλαη αλάινγε ηνπ πξνζδνθψκελνπ απνηειέζκαηνο. Σέινο έρνπκε
ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεηο γηα ηελ άκβιπλζε ηεο ςεθηαθήο ζηηο 28
ρψξεο ηεο ΔΔ.

4.2 ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ
Σα δεπηεξνγελή ζηνηρεία θνζηίδνπλ αηζζεηά ιηγφηεξν θαη ζπιιέγνληαη γξεγνξφηεξα ζε
ζρέζε κε ηα πξσηνγελή. Πάξαπηα γηα λα κπνξέζνπλ ηα δεπηεξνγελή ζηνηρεία λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ πεγή πιεξνθνξηψλ θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε θάπνηνπ
πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη (αρίλε-Καξδάζε 2000):
 δηαζέζηκα,
 ζρεηηθά κε ην ζέκα δηεξεχλεζεο,
 αθξηβή-ζπγθεθξηκέλα θη φρη αφξηζηα θαη γεληθά,
 επαξθή (πξφζθαηα λα έρνπλ δεκνζηεπζεί).

32

Σα δεπηεξνγελή ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλε ζηελ κειέηε απηή, βνήζεζαλ ζηελ
θαηαλφεζε ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο γεληθά θαη
εηδηθφηεξα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ γχξσ απφ ηηο νπνίεο εμεηάδεηαη ην πξφβιεκα.
Ζ ζπιινγή ησλ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεηαζηήθαλε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
κειέηεο βαζίζηεθαλ ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database.
Δπνκέλσο ηα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα θαη ζρεηηθά κε ην ζέκα. Δίλαη αθξηβήζπγθεθξηκέλα αθνχ πξνέξρνληαη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο eurostat θαη ηέινο είλαη
επαξθή αθνχ ρξεζηκνπνηεζήθαλ ζηνηρεία ηνπ 2013 ηα νπνία είλαη θαη ηα πην πξφζθαηα
ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο eurostat. Δμαίξεζε απνηεινχλ δχν κεηαβιεηέο ηεο κνξθήο
αληζφηεηα ζηελ ρξήζε νη νπνίεο ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία είλαη ηνπ 2012.
ηελ παξνχζα έξεπλα, εμεηάζηεθαλ νη ηάζεηο θαη ησλ πέληε βαζηθψλ κνξθψλ ηεο
ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζηελ ΔΔ. Πην αλαιπηηθά έρνπκε:
Αληζόηεηα ζε εμνπιηζκό: Γηεξεπλήζεθαλ, ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ηερληθά
κέζα φπσο: α)laptop, notebook, netbook or tablet, β)θηλεηφ (ή smart) ηειέθσλν, σο
πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε
επξπδσληθή ζχλδεζε, σο πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ. Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο
επηιέρζεθαλ αθνχ ε ελ ιφγσ κνξθή αλαθέξεηαη ζηα ηερληθά κέζα (hardware,
ινγηζκηθφ θαη ζχλδεζε) κε ηα νπνία νη άλζξσπνη έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ δηαδίθηπν. Ζ
δηαθχκαλζε ζηελ επάξθεηα ηνπ πιηθνχ π.ρ. απαξραησκέλνπ, ηνπ ινγηζκηθνχ π.ρ. κε
θαηάιιεινπ ή κε αλαβαζκηζκέλνπ, ηεο ζχλδεζεο π.ρ. αξγήο, πεξηνξίδνπλ ή βειηηψλνπλ
ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα δηάθνξα είδε ησλ ρξεζηψλ κπνξνχλ λα
εθκεηαιιεπηνχλ φια φζα ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη.
Αληζόηεηα ζηελ απηνλνκία ρξήζεο: Γηεξεπλήζεθε ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ
δηάθνξα ζεκεία φπσο: α)ην ζπίηη, β)ε εξγαζία θαη γ)ν ρψξνο ησλ ζπνπδψλ σο πνζνζηφ
αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Οη πξνηεηλφκελεο κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη άκεζα
κε ηελ ελ ιφγσ κνξθή ε νπνία αλαθέξεηαη ζην εχξνο ηεο ειεπζεξίαο ζηελ νπνία νη
άλζξσπνη αζθνχλ ηελ απηνλνκία θαηά ηε ρξήζε ηνπο ζην δηαδίθηπν, φπσο εάλ ππάξρεη
πξφζβαζε απφ ηελ εξγαζία ή ην ζπίηη, εάλ ε ρξήζε παξαθνινπζείηαη ή είλαη
αλεμέιεγθηε, ή αλ πξέπεη λα ζπλππάξρεηο κε άιινπο ρξήζηεο. Π.ρ. αλ ε πξφζβαζε είλαη
έμσ απφ ην ζπίηη, πφζε επειημία έρεη ν ρξήζηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ σξψλ θαηά ηηο
νπνίεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν; Αλ ε πξφζβαζε είλαη ζηελ εξγαζία, ηη
είδνπο ρξήζε επηηξέπεηαη; Αλ ε πξφζβαζε είλαη ζην ζπίηη, ζε πνην βαζκφ κπνξεί ε
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απηνλνκία λα πεξηνξίδεηαη απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο; Δίλαη
θαλεξφ φηη φζν κεγαιχηεξε απηνλνκία ρξήζεο ππάξρεη, ηφζν κεγαιχηεξα ηα νθέιε
πνπ απνθνκίδεη ν ρξήζηεο απφ ην δηαδίθηπν.
Αληζόηεηα ζηηο δεμηόηεηεο: Οη έρνληεο ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ
πινήγεζε ζην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απ’ απηφ ηα κάια. Οη δεμηφηεηεο
απηέο είλαη θαηά ην πιείζηνλ απφξξνηα ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Έηζη δηεξεπλήζεθε ε
εθπαίδεπζε σο ε πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή κεηαβιεηή ηεο ελ ιφγσ κνξθήο. Ζ
εθπαίδεπζε θαηεγνξηνπνηήζεθε σο εμήο: α) άηνκα κε ή ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε
(δεκνηηθφ θαη γπκλάζην), β)άηνκα κε κέζε εθπαίδεπζε (ιχθεην) θαη γ)άηνκα κε
αλψηαηε εθπαίδεπζε (Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η.). Οη κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ ε
θαζεκεξηλή ρξήζε Ζ/Τ θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο.
Αληζόηεηα ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε: Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε θάζε κνξθήο
απμάλεη ηα θίλεηξα ησλ ρξεζηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαζψο θαη βνεζάεη
ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ζηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. ηαλ ην νηθνγελεηαθφ ή
θηιηθφ πεξηβάιινλ είλαη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ελζαξξχλνπλ-παξαθηλνχλ λα γίλεηο
ρξήζηεο θη εζχ. Εψληαο ινηπφλ ζ’ έλα ηέηνην πεξηβάιινλ είζηζηαη λα είζαη πην δεθηηθφο
ζηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Πξνο ηνχην δηεξεπλήζεθε ε πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν α)απφ άιια ζπίηηα σο πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, β) ζε
λνηθνθπξηά κε δχν αλήιηθεο θαζψο θαη γ)κε δχν αλήιηθεο θαη παηδί.
Αληζόηεηα ζην ζθνπό ρξήζεο: ιεο νη ρξήζεηο δελ είλαη ην ίδην. Υξήζεηο πνπ
απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, ην πνιηηηθφ θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην
π.ρ. εθπφλεζε κηαο εξεπλεηηθήο κειέηεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο αθνχ απαηηνχλ
απμεκέλεο δεμηφηεηεο ρξήζεο θαη ρξφλν. Σνπλαληίνλ ρξήζεηο φπσο ςπραγσγηθά
παηρλίδηα δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο αθνχ δελ πξνυπνζέηνπλ ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο.
Δπνκέλσο δηεξεπλήζεθε ν ζθνπφο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο: α)ιήςε-απνζηνιή
emails, β)ιήςε παηρληδηψλ, ηξαγνπδηψλ, θαη ηαηληψλ(2012), γ)internet banking
δ)ππεξεζίεο ηαμηδηνχ θαη δηακνλήο, γ)αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε αγαζά θαη
ππεξεζίεο, ε)ελαζρφιεζε κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα(2012), ζη)online δηάβαζκα
εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ θαη λέσλ, ζη)δηάδξαζε κε δεκφζηεο αξρέο(ηνπο ηειεπηαίνπο
12 κήλεο), δ)ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ δεκφζηεο αξρέο(ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο) σο
πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ.
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4.2.1 ηόρνη δηεμαγσγήο δεπηεξνγελνύο έξεπλαο
Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαδπζνχλ είλαη:
 Ζ αλάιπζε θη εμαθξίβσζε ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζηηο 28 ρψξεο ηηο ΔΔ.
 Οη ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ.

4.3 ΠΡΧΣΟΓΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ
Ζ πξσηνγελήο έξεπλα ζα απνηειέζεη ηελ βαζηθή πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, βάζεη
ησλ νπνίσλ ζα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εθηθηφηεηα ηεο άκβιπλζε ηεο
ςεθηαθήο αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ 28 ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ δηεμαγσγή πξσηνγελνχο
έξεπλαο απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία πέληε παξαγφλησλ-φζεο θαη νη βαζηθέο κνξθέο ηεο
ςεθηαθήο αληζφηεηαο.

4.3.1 ηόρνη δηεμαγσγήο πξσηνγελνύο έξεπλαο
Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαδπζνχλ είλαη:
 Ζ εθηίκεζε ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζηηο 28 ρψξεο ηηο ΔΔ.
 Ζ πξννπηηθή ζπξξίθλσζε ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ 28 ρσξψλ ηηο
ΔΔ.

4.3.2 Αλάιπζε θη εξκελεία απνηειεζκάησλ
ην ζηάδην απηφ ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο νξίδεη φηη ζα πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ ηα
πην αμηφινγα επξήκαηα. Αθνχ ζπγθεληξσζνχλ θαη εξκελεπηνχλ ηα δεδνκέλα ζε ζρέζε
κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο κειέηεο θαη ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ζα
εμαρζνχλ ηα θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα.
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5. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ
Σα επξήκαηα ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο ζα παξνπζηαζηνχλ θαηεγνξηνπνηεκέλα,
ζχκθσλα κε ηηο πέληε βαζηθέο κνξθέο ςεθηαθήο αληζφηεηαο πνπ πεξηγξάθεθαλ.

5.1 ΑΝΙΟΣΗΣΑ Δ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
Σν Λνπμεκβνχξγν (43%) θπξηαξρεί ζην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
laptop, notebook, netbook or tablet γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζην δηαδίθηπν, ελψ νπξαγφο
είλαη ε Ρνπκαλία (7%) ε νπνία ππνιείπεηαη ζρεδφλ θαηά 3,5 θνξέο ηεο ΔΔ-28 (24%). Ζ
Διιάδα (13%) βξίζθεηαη καδί κε ηελ Ηηαιία ζηελ 3ε ζέζε απφ ην ηέινο. 14 ρψξεο κε
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη 6πιάζηα ε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ κε ηνλ
ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηελ κεηαβιεηή απηή είλαη
επδηάθξηηε (εηθφλα 5).
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5

Δηθόλα 5: Πνζνζηό αηόκσλ, ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ laptop,
notebook, netbook or tablet γηα ηελ πξόζβαζε ηνπο ζην δηαδίθηπν.
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Απμεκέλα κε πξνεγνπκέλσο είλαη ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηφ
(ή smart) ηειέθσλν γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζην δηαδίθηπν. Δδψ ηελ πξσηηά
θαηαιακβάλεη ε νπεδία (65%) κε νπξαγφ θαη πάιη ηελ Ρνπκαλία (10%) ε νπνία
ππνιείπεηαη θαηά 3,5 θνξέο ηεο ΔΔ-28 (35%). Ζ Διιάδα (21%) αλαβαίλεη ζηελ 4ε ζέζε
απφ ην ηέινο καδί κε ηελ Πνισλία θαη ππνιείπνληαη θαηά 40% ηεο ΔΔ-28. 13 ρψξεο κε
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη κεγαιχηεξε ηεο 6πιάζηαο ε δηαθνξά
ηνπ πξψηνπ κε ηνλ ηειεπηαίν. Παξακέλεη ε δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ
θαη ζ’ απηήλ ηελ κεηαβιεηή (εηθφλα 6).
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Δηθόλα 6: Πνζνζηό αηόκσλ, ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θηλεηό (ή
smart) ηειέθσλν γηα ηελ πξόζβαζε ηνπο ζην δηαδίθηπν.
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ηελ εηθφλα 7 παξαηίζεληαη ηα πνζνζηά ησλ λνηθνθπξηψλ, κε επξπδσληθή ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν. Σν πνζνζηφ ηεο νπεδίαο είλαη ηνπ 2012 θη φρη ηνπ 2013. Σελ πξψηε ζέζε
θαηαιακβάλεη ε Φηλιαλδία (88%) ελψ αθνινπζνχλ θαηά πφδαο (87%) νη Γαλία, Κάησ
ρψξεο, νπεδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην. Πνιχ πηζαλφλ, αλ ππήξρε ην πνζνζηφ ηεο
νπεδίαο γηα ην 2013, ζα ήηαλ πξψηε. Σειεπηαία ε Βνπιγαξία (54%) κε πξνηειεπηαία
ηελ Διιάδα (55%) θαη 3ε απφ ην ηέινο ηελ Ρνπκαλία (56%). Δδψ ηα πνζνζηά ησλ
ηειεπηαίσλ μεπεξλνχλ ην 71% ηεο ΔΔ-28 (76%). 11 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ
ηεο ΔΔ-28, θαη 60% κπξνζηά ν πξψηνο απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα
κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηελ παξνχζα κεηαβιεηή έρεη ακβιπλζεί σζηφζν εμαθνινπζεί λα
πθίζηαηαη.
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Δηθόλα 7: Πνζνζηό λνηθνθπξηώλ, κε επξπδσληθή ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν.
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5.2 ΑΝΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΥΡΗΗ
Σν Λνπμεκβνχξγν, νη Κάησ ρψξεο θαη ε νπεδία παίξλνπλ ηα ελία κε πνζνζηφ 93%
ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζπίηη. Ζ Ρνπκαλία ηειεπηαία κε
πνζνζηφ 46%, ζην 63,8% ηνπ κ.ν. ηεο ΔΔ-28 (72%). Ζ Διιάδα (56%) θαη πάιη 4ε απφ
ην ηέινο κηα ζέζε πάλσ απφ ηελ Ηηαιία (54%). 13 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ
ηεο ΔΔ-28, θαη κεγαιχηεξε ηεο 2πιάζηαο ε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ κε ηνλ ηειεπηαίν. Καη
ζ’ απηήλ ηελ κεηαβιεηή ε δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ παξακέλεη
(εηθφλα 8).
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10

Δηθόλα 8: Πνζνζηό αηόκσλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, νη νπνίνη έρνπλ πξόζβαζε ζην
δηαδίθηπν από ην ζπίηη.
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νπεδία (60%) θαη πάιη κπξνζηά ζην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Ο ζπλήζεο χπνπηνο ηεο ηειεπηαίαο ζέζεο ε Ρνπκαλία
(14%), ππνιείπεηαη θαηά 56,25% ηεο ΔΔ-28 (32%). Ζ Διιάδα (18%) επηζηξέθεη ζηελ
πξνηειεπηαία ζέζε. Ζ Ηξιαλδία (26%) θάησ απφ ηελ ΔΔ-28. 13 ρψξεο κε πνζνζηφ
κεγαιχηεξν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη κεγαιχηεξε ηεο 4πιάζηαο ε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ απφ
ηνλ ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηελ παξνχζα κεηαβιεηή
νμχλεηαη θαη πάιη (εηθφλα 9).
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Δηθόλα 9: Πνζνζηό αηόκσλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, νη νπνίνη έρνπλ πξόζβαζε ζην
δηαδίθηπν από ηελ εξγαζία ηνπο.
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νπεδία (22%) πξψηε θαη πάιη, ζην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν απφ ηνλ ρψξν πνπ ζπνπδάδνπλ. ηελ ηειεπηαία ζέζε ε Διιάδα κε πνζνζηφ
5%, ην κηζφ ηεο ΔΔ-28 (10%). Γαιιία (8%) θάησ απφ ηελ ΔΔ-28 ελψ ε Ηξιαλδία θαη
Απζηξία ζην ίδην πνζνζηφ κε ηεο ΔΔ-28. 16 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν απφ
ηεο ΔΔ-28, θαη κεγαιχηεξε ηεο 4πιάζηαο ε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ
δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηελ κεηαβιεηή απηή είλαη εκθαλήο
(εηθφλα 10).
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Δηθόλα 10: Πνζνζηό αηόκσλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, νη νπνίνη έρνπλ πξόζβαζε ζην
δηαδίθηπν από ηνλ ρώξν πνπ ζπνπδάδνπλ.
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5.3 ΑΝΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ
Ζ Γαλία (78%) πξσηνπφξνο ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε Ζ/Τ απφ άηνκα κε ή ρσξίο
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία κνηξάδνληαη ηελ ηειεπηαία ζέζε κε
πνζνζηφ 15%, ππνιείπνληαη θαηά 2,5 θνξέο απφ ηελ ΔΔ-28 (38%). Ηξιαλδία θαη Ηηαιία
(31%) θάησ απφ ηελ ΔΔ-28. Ζ Διιάδα ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε (16%). 15 ρψξεο κε
πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη κεγαιχηεξε ηεο 5πιάζηαο ε δηαθνξά ηνπ
πξψηνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Αλνίγεη θαη πάιη ε δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ
ρσξψλ ζηελ παξνχζα κεηαβιεηή (εηθφλα 11).
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Δηθόλα 11: Πνζνζηό αηόκσλ κε ή ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ θαζεκεξηλά.
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Ζ Γαλία (83%) θαη πάιη πξσηνπφξνο ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε Ζ/Τ απφ άηνκα κε κέζε
εθπαίδεπζε. Δληππσζηαθή ε 3ε ζέζε ηεο Πνξηνγαιίαο (81%). Ζ Ρνπκαλία ζηελ
ηειεπηαία ζέζε κε πνζνζηφ 33%, κφιηο πάλσ απφ ην κηζφ ηεο ΔΔ-28 (64%). Ζ
Ηξιαλδία (63%) κφιηο θάησ απφ ηελ ΔΔ-28. Ζ Διιάδα (53%) ζηελ 5ε ζέζε απφ ην
ηέινο. 14 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη κεγαιχηεξε ηεο
2πιάζηαο ε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο
κεηαβιεηήο ε δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ θιείλεη, σζηφζν
εμαθνινπζεί λα ππάξρεη (εηθφλα 12).
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Δηθόλα 12: Πνζνζηό αηόκσλ κε κέζε εθπαίδεπζε, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ
θαζεκεξηλά.
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Γαλία θαη Κάησ ρψξεο κνηξάδνληαη ηελ πξψηε ζέζε (94%) ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε
Ζ/Τ απφ άηνκα κε αλψηαηε εθπαίδεπζε. ηελ δεχηεξε ζέζε ην Λνπμεκβνχξγν (93%).
Δλψ ηελ 3ε ζέζε ηελ κνηξάδνληαη Φηιαλδία θαη Μάιηα (92%). Σελ ηειεπηαία ζέζε
κνηξάδνληαη νη Βνπιγαξία, Σζερία θαη Διιάδα (80%). Ηξιαλδία θαη Ηηαιία (85%) κφιηο
θάησ απφ ηελ ΔΔ-28 (86%). 15 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ηεο ΔΔ-28.
Αλακελφκελν ην θιείζηκν ηεο δηαθνξάο ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ
ηελ κεηαβιεηή (εηθφλα 13).
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Δηθόλα 13: Πνζνζηό αηόκσλ κε αλώηαηε εθπαίδεπζε, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ
θαζεκεξηλά.
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Ζ Γαλία (92%) πξσηνπφξνο ζηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο απφ
άηνκα κε ή ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Βνπιγαξία ζηελ ηειεπηαία ζέζε κε
πνζνζηφ 22%, ιηγφηεξν απφ ην κηζφ ηεο ΔΔ-28 (54%). Ηξιαλδία (52%) θαη Ηηαιία
(37%) θάησ απφ ηελ ΔΔ-28. Ζ Διιάδα θαη Ρνπκαλία κνηξάδνληαη ηελ πξνηειεπηαία
ζέζε (26%). 14 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη κεγαιχηεξε ηεο
4πιάζηαο ε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ
ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ κεηαβιεηή είλαη μεθάζαξε (εηθφλα 14).
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Δηθόλα 14: Πνζνζηό αηόκσλ κε ή ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο.
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Οη Κάησ ρψξεο (98%) πξσηνζηαηνχλ ζηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12
κήλεο απφ άηνκα κε κέζε εθπαίδεπζε. Βνπιγαξία ζηελ ηειεπηαία ζέζε κε πνζνζηφ
58%. Ζ Ηηαιία (78%) θάησ απφ ηελ ΔΔ-28 (82%). Ζ Διιάδα (72%) ζηελ 4ε ζέζε απφ
ην ηέινο. 15 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη 67,24% πξνεγείηαη ν
πξψηνο ηνπ ηειεπηαίνπ. Τθίζηαηαη δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’
απηήλ ηελ κεηαβιεηή (εηθφλα 15).
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Δηθόλα 15: Πνζνζηό αηόκσλ κε κέζε εθπαίδεπζε, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν
ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο.

46

Γαλία, Φηιαλδία, Κάησ ρψξεο θαη νπεδία (99%) κνηξάδνληαη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο απφ άηνκα κε αλψηαηε εθπαίδεπζε.
Βνπιγαξία θαη Ηηαιία ζηελ ηειεπηαία ζέζε (89)%. Οη Κξναηία, Κχπξνο θαη Διιάδα
(92%) ζηελ 3ε ζέζε απφ ην ηέινο. Απξφζκελα ε Γεξκαλία (95%) θάησ απφ ηελ ΔΔ-28
(96%). 15 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ηεο ΔΔ-28. Ζ δηαθνξά ζηελ
αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ κεηαβιεηή είλαη ακειεηέα (εηθφλα 16).
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Δηθόλα 16: Πνζνζηό αηόκσλ κε αλώηαηε εθπαίδεπζε, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ ην
δηαδίθηπν ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο.
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5.4 ΑΝΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Ζ νπεδία (52%) θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ ζην δηαδίθηπν
απφ άιια ζπίηηα. Σειεπηαία ε Ρνπκαλία κε πνζνζηφ 5% ιηγφηεξν θαηά 4,4 θνξέο απφ
ηεο ΔΔ-28 (22%). Πξνηειεπηαία ε Ηξιαλδία (7%). Ζ Διιάδα (9%) ζηε 4ε ζέζε απφ ην
ηέινο. Απζηξία (14%) θαη Ηηαιία (15%) θάησ απφ ηελ ΔΔ-28. 11 ρψξεο κε πνζνζηφ
κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη κεγαιχηεξε ηεο 10πιάζηαο ε δηαθνξά ηνπ
πξψηνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ
κεηαβιεηή είλαη παζηθαλήο (εηθφλα 17).
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Δηθόλα 17: Πνζνζηό αηόκσλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, νη νπνίνη έρνπλ πξόζβαζε ζην
δηαδίθηπν ζε άιια ζπίηηα.
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Γαλία, Λνπμεκβνχξγν, θαη Κάησ ρψξεο (96%) κνηξάδνληαη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν σο πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ κε δχν ελήιηθεο. Σειεπηαία ε
Διιάδα κε πνζνζηφ 34% κφιηο θάησ απφ ην κηζφ ηεο ΔΔ-28 (74%). Ηηαιία (55%)
θάησ απφ ηελ ΔΔ-28. 12 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη
κεγαιχηεξε ηεο 2πιάζηαο ε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ
αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ κεηαβιεηή είλαη πξνθαλήο (εηθφλα 18).
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Δηθόλα 18: Πνζνζηό λνηθνθπξηώλ κε δύν ελήιηθεο κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν.

49

Φηιαλδία θαη Κάησ ρψξεο έρνληαο ην απφιπην (100%) κνηξάδνληαη ηελ πξψηε ζέζε
ζηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν σο πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ κε δχν ελήιηθεο θαη παηδί.
Σειεπηαία ε Ρνπκαλία (69%). Ζ Διιάδα (80%) 4ε απφ ην ηέινο. Ηηαιία (85%) θαη
Ζλσκέλν Βαζίιεην (89%) θάησ απφ ηελ ΔΔ-28 (92%). 19 ρψξεο κε πνζνζηφ
κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ηεο ΔΔ-28. 45% πξνεγείηαη ν πξψηνο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ δηαθνξά
ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ κεηαβιεηή είλαη κηθξή (εηθφλα 19).
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Δηθόλα 19: Πνζνζηό λνηθνθπξηώλ κε δύν ελήιηθεο θαη παηδί κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν.
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5.5 ΑΝΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΚΟΠΟ ΥΡΗΗ
Οη Κάησ ρψξεο (90%) θπξηαξρνχλ ζην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν
κε ζθνπφ ηελ ιήςε-απνζηνιή emails. Ρνπκαλία μαλά ηειεπηαία (42%). Ζ Διιάδα
(46%) ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε. Ζ Ηηαιία (51%) θάησ απφ ηελ ΔΔ-28 (67%). 15 ρψξεο
κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη κεγαιχηεξεο ηεο 2πιάζηαο ε δηαθνξά
ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ
ηελ κεηαβιεηή είλαη εκθαλήο (εηθφλα 20).
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Δηθόλα 20: Πνζνζηό αηόκσλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπό ηελ ιήςε-απνζηνιή emails.

51

Ζ Φηιαλδία (58%) έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν
κε ζθνπφ ηελ ιήςε παηρληδηψλ, ηξαγνπδηψλ, θαη ηαηληψλ. Ηξιαλδία ηειεπηαία κε
πνζνζηφ 17% κφιηο ιηγφηεξν απφ ην κηζφ ηεο ΔΔ-28 (35%). Ζ Διιάδα (28%) ζηελ 4ε
ζέζε απφ ην ηέινο. Ζ Ηηαιία θαη Ρνπκαλία ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε (22%). 11 ρψξεο κε
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη κεγαιχηεξε ηεο 3πιάζηαο ε δηαθνξά
ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ
ηελ κεηαβιεηή είλαη νξαηή (εηθφλα 21). Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην έηνο 2012.
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Δηθόλα 21: Πνζνζηό αηόκσλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπό ηελ ιήςε παηρληδηώλ, ηξαγνπδηώλ, θαη ηαηληώλ.

52

Ζ Φηιαλδία (84%) θαηέρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν κε ζθνπφ ην internet banking. Ζ Ρνπκαλία ηειεπηαία κε πνζνζηφ 4%, 10,5
θνξέο κηθξφηεξν απφ ηεο ΔΔ-28 (42%). Ζ Διιάδα (11%) ζηελ 3ε ζέζε απφ ην ηέινο. Ζ
Ηηαιία (22%) θάησ απφ ηελ ΔΔ-28. 15 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ηεο
ΔΔ-28, θαη 21πιάζηα ε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ
αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ κεηαβιεηή είλαη θξαπγαιέα (εηθφλα 22).
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Δηθόλα 22: Πνζνζηό αηόκσλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπό ην internet banking.
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Σν Λνπμεκβνχξγν (69%) θαηέρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηηο ππεξεζίεο ηαμηδηνχ θαη δηακνλήο. Ζ Ρνπκαλία ηειεπηαία κε
πνζνζηφ 11%, 3,5 θνξέο κηθξφηεξν απφ ηεο ΔΔ-28 (38%). Ζ Διιάδα (23%) ζηελ 6ε
ζέζε απφ ην ηέινο. Ζ Ηηαιία (27%) θάησ απφ ηελ ΔΔ-28. 13 ρψξεο κε πνζνζηφ
κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη κεγαιχηεξε ηεο 6πιάζηαο ε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ
απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ
κεηαβιεηή είλαη εμφθζαικε (εηθφλα 23).
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Δηθόλα 23: Πνζνζηό αηόκσλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπό ηηο ππεξεζίεο ηαμηδηνύ θαη δηακνλήο.
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Οη Κάησ ρψξεο (83%) θαηέρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε αγαζά θαη ππεξεζίεο. Ζ
Ρνπκαλία ηειεπηαία κε πνζνζηφ 26%, 2,27 θνξέο κηθξφηεξν απφ ηεο ΔΔ-28 (59%). Ζ
Διιάδα (50%) ζηελ 4ε ζέζε απφ ην ηέινο. Ζ Ηηαιία (37%) θάησ απφ ηελ ΔΔ-28. 13
ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη κεγαιχηεξε ηεο 3πιάζηαο ε δηαθνξά
ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ
ηελ κεηαβιεηή είλαη εκθαλήο (εηθφλα 24).
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Δηθόλα 24: Πνζνζηό αηόκσλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπό ηελ αλεύξεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε αγαζά θαη ππεξεζίεο.

55

Ζ Γαλία (23%) θαηέρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν
κε ζθνπφ ηελ ελαζρφιεζε κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. Ζ Ηηαιία ηειεπηαία κε πνζνζηφ
6%, κφιηο κεγαιχηεξν απφ ην κηζφ ηεο ΔΔ-28 (10%). Ζ Απζηξία κε ηελ Ηξιαλδία (7%)
ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε. Οη Διιάδα, Φηιαλδία, Γαιιία, Ρνπκαλία θαη ινβαθία (9%)
ζηελ 4ε ζέζε απφ ην ηέινο. 16 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη
ζρεδφλ 4πιάζηα ε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα
κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ κεηαβιεηή είλαη επδηάθξηηε (εηθφλα 25). Σα ζηνηρεία
αλαθέξνληαη ζην έηνο 2012.
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Δηθόλα 25: Πνζνζηό αηόκσλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπό ηελ ελαζρόιεζε κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα.
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Ζ νπεδία (80%) θαηέρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν κε ζθνπφ ην online δηάβαζκα εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ θαη λέσλ. Ζ Πνισλία
ηειεπηαία κε πνζνζηφ 27%, κφιηο κεγαιχηεξν απφ ην κηζφ ηεο ΔΔ-28 (48%). Ζ
Διιάδα (46%) ζηελ 20ε ζέζε. 17 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη
ζρεδφλ 3πιάζηα ε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα
κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ κεηαβιεηή είλαη επδηάθξηηε (εηθφλα 26).

90
79

80
70

70

73
64

63
58

60
50

48

56

50

40

57
48

41

80

77

60

62
57

56

50

48

46
41

45

43

40

36 38

33

30

27

29

20

0

EU-28
EU-15
UK
Austria
Belgium
Bulga ria
Croatia
Cyprus
Cze ch Re pub
lic
Denmark
Estonia
Finland
France
G ermany
G reece
Hungary
Irel and
Italy
Latvia
Lithuania
Lux embour g
Malta
Nethe rlands
Poland
Portugal
Roma nia
Slovaki a
Slovenia
Spain
Sw eden

10

Δηθόλα 26: Πνζνζηό αηόκσλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπό ην online δηάβαζκα εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθώλ θαη λέσλ.

57

Ζ Γαλία (85%) θαηέρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν
κε ζθνπφ ηε δηάδξαζε κε δεκφζηεο αξρέο (ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο). Ζ Ρνπκαλία
ηειεπηαία κε πνζνζηφ 5%, 8,2 θνξέο κηθξφηεξν απφ ηεο ΔΔ-28 (41%). Ζ Διιάδα
(36%) ζηελ 17ε ζέζε. 14 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη 17πιάζηα
ε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ
ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ κεηαβιεηή είλαη θαηαθαλήο (εηθφλα 27).
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Δηθόλα 27: Πνζνζηό αηόκσλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπό ηε δηάδξαζε κε δεκόζηεο αξρέο (ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο).
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Ζ Γαλία (83%) θαηέρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν
κε ζθνπφ ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ δεκφζηεο αξρέο (ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο). Ζ
Ρνπκαλία ηειεπηαία κε πνζνζηφ 4%, 9,25 θνξέο κηθξφηεξν απφ ηεο ΔΔ-28 (37%). Ζ
Διιάδα (32%) ζηελ 20ε ζέζε. 12 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη
ζρεδφλ 21πιάζηα δηαθνξά ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα
κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ κεηαβιεηή είλαη εμφθζαικε (εηθφλα 28).
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Δηθόλα 28: Πνζνζηό αηόκσλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπό ηε ιήςε πιεξνθνξηώλ από δεκόζηεο αξρέο (ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο).
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6. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
6.1 ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ eurostat,
θάλεθαλ νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ.
χκθσλα κε ηηο 24 κεηαβιεηέο πνπ αλαιχζεθαλ ε Γαλία θαηέθηεζε ηελ 1ε ζέζε ελλέα
θνξέο εθ ησλ νπνίσλ νη έμη θνξέο ήηαλ κφλε ηεο ζηελ θνξπθή. Γεχηεξε νη Κάησ ρψξεο
κε νρηψ θνξέο ζηελ θνξπθή εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο κφλε ηεο. Σξίηε ε νπεδία κε επηά
θνξέο ζηελ θνξπθή, παξά ηηο πέληε θνξέο πνπ ήηαλ κφλε ηεο. Αθνινπζνχλ ε Φηιαλδία
κε πέληε πξσηηέο θαη ην Λνπμεκβνχξγν κε ηέζζεξηο. Αβίαζηα πξνθχπηεη φηη ε πξσηηά
είλαη απνθιεηζηηθή ππφζεζε ησλ «Βφξεησλ ρσξψλ», φπσο αλακελφηαλ, ζχκθσλα κε ηηο
έσο ηψξα εκπεηξηθέο κειέηεο.
Σελ 2ε ζέζε θαηέθηεζαλ νη: νπεδία νρηψ θνξέο, Γαλία επηά θνξέο, Κάησ ρψξεο
πέληε θνξέο, Λνπμεκβνχξγν ηέζζεξηο θνξέο, Φηιαλδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ
ηξεηο θνξέο, θαη Δζζνλία, Γεξκαλία, Ηξιαλδία, Μάιηα θαη ινβαθία απφ κία θνξά. Καη
ε δεχηεξε ζέζε θαίλεηαη λα είλαη πξνλφκην κφλν ησλ Βφξεησλ ρσξψλ.
ηνλ αληίπνδα, 14 ηειεπηαίεο ζέζεηο-ηηο πεξηζζφηεξεο- θέξδηζε ε Ρνπκαλία θαζψο θαη
ηέζζεξηο πξνηειεπηαίεο. Γεχηεξε ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο έξρεηαη ε Βνπιγαξία κε έμη
θαζψο θαη ελλέα πξνηειεπηαίεο. Σξίηε ζέζε-δπζηπρψο γηα καο- ε Διιάδα κε ηξεηο
ηειεπηαίεο θαη ηέζζεξηο πξνηειεπηαίεο ζέζεηο. Αθνινπζνχλ ε Ηηαιία κε δχν ηειεπηαίεο
θαη ηξεηο πξνηειεπηαίεο, ε Πνισλία κε κία ηειεπηαία θαη ηξεηο πξνηειεπηαίεο,
απξφζκελά ε Ηξιαλδία κε κία ηειεπηαία θαη δχν πξνηειεπηαίεο ζέζεηο θαη ε Σζερία κε
κία ηειεπηαία. Ζ ηειεπηαία ζέζε ηεο Ηξιαλδίαο είλαη ζηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ ησλ
αηφκσλ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηελ ιήςε παηρληδηψλ, ηξαγνπδηψλ, θαη
ηαηληψλ». Απηφ αληηθαηνπηξίδεη θαηά πεξίπησζε ηελ σξηκφηεηα ησλ ρξεζηψλ αθνχ
ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν έρνληαο σο θχξην κέιεκα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο
απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε απηφ, θη φρη απιά «θαηεβάδνληαο» παηρλίδηα, ηξαγνχδηα θαη
ηαηλίεο. Οκνίσο ε κηα πξνηειεπηαία ζέζε είλαη ζηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ ησλ αηφκσλ
κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηελ ελαζρφιεζε κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα». Ζ
δεχηεξε πξνηειεπηαία ζέζε είλαη ζηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ ησλ αηφκσλ, νη νπνίνη
έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε άιια ζπίηηα» ε νπνία ελδερνκέλσο δηθαηνινγείηαη60

επηθαιχπηεηαη απφ ηελ δεχηεξε ζέζε ζηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ ησλ αηφκσλ, πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ laptop, notebook, notebook or tablet γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζην
δηαδίθηπν». Απηφ γηαηί επεηδή νη Ηξιαλδνί ζε επίπεδν πξνεγκέλνπ εμνπιηζκνχ (laptop,
notebook, tablet) είλαη πξσηνπφξνη ελδερνκέλσο λα κελ ππάξρεη ε αλαγθαηφηεηα
«θνηλσληθήο ππνζηήξημεο» ζηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ άιια ζπίηηα.
Γπζηπρψο γηα ηελ Διιάδα πέηπρε ηελ απφιπηε αξλεηηθή επίδνζε. Καη ζηηο 24
κεηαβιεηέο ήηαλ θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-28. Σελ δεχηεξε ζέζε απφ ην ηέινο
κνηξάδνληαη Βνπιγαξία, Ηηαιία, Πνισλία Ρνπκαλία κε 23/24. Σξίηε απφ ην ηέινο ε
Κχπξνο κε 21/24. Κξναηία θαη Πνξηνγαιία κε 20/24. Οπγγαξία θαη Ληζνπαλία κε
18/24. Λεηνλία κε 17/24. Σζερία, ινβαθία, ινβελία θαη Ηζπαλία κε 14/24. ινβαθία.
Ζ Μάιηα κε 13/24. Ζ Ηξιαλδία κε 10/24. Δζζνλία κε 7/24. Ζ Απζηξία κε 5/24. Ζ
Γαιιία κε 4/24. Ζλσκέλν βαζίιεην θαη Λνπμεκβνχξγν κε 2/24. Έθπιεμε απνηέιεζε ην
Λνπμεκβνχξγν αθνχ νη δχν κεηαβιεηέο θάησ ηνπ κ.ν. ηεο ΔΔ-28 είλαη: α)«ην πνζνζηφ
ησλ λνηθνθπξηψλ, κε επξπδσληθή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν» θαη β)«ην πνζνζηφ ησλ
αηφκσλ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ δεκφζηεο
αξρέο (ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο)». Σν Λνπμεκβνχξγν αθελφο έρεη εμαηξεηηθέο
ππνδνκέο δηθηχνπ θη αθεηέξνπ ζεσξείηαη απφ ηηο θνξπθαίεο ρψξεο ζε ζέκαηα
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-government). Φηιαλδία, Βέιγην θαη Γεξκαλία κε 1/24.
Ζ Φηιαλδία ζηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπφ ηελ ελαζρφιεζε κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα» βξίζθεηαη θάησ ηνπ κ.ν. ηεο ΔΔ-28.
Καηά πεξίπησζε κπνξεί λα εξκελεπηεί ζεηηθά σο δείθηεο σξηκφηεηαο, φπσο θαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο. Σέινο νη ηξεηο πξψηεο Γαλία, Κάησ ρψξεο θαη νπεδία κε
0/24. Πιένλ είλαη θαηαθαλήο ε αληζφηεηα κεηαμχ ησλ Βφξεησλ θαη Νφηησλ ρσξψλ
Σα παξαπάλσ ζρφιηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.
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Πίλαθαο 3: ύλνςε απνηειεζκάησλ κεηαβιεηώλ ςεθηαθήο αληζόηεηαο.

ηηο κεηαβιεηέο: α)«πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ, κε επξπδσληθή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν» θαη
β)«πνζνζηφ αηφκσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ άιια ζπίηηα» βξέζεθαλ νη
ιηγφηεξεο ρψξεο (11) πάλσ απφ ηνλ κ.ν. ηεο ΔΔ-28.
ηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε δχν ελήιηθεο θαη παηδί κε πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν» βξέζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο (19) πάλσ απφ ηνλ κ.ν. ηεο ΔΔ-28.
ηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ αηφκσλ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ην internet
banking» βξέζεθαλ: α)ε ηειεπηαία ρψξα λα έρεη 10,5 θνξέο κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ
ηνλ κ.ν. ηεο ΔΔ-28 θαη β)ε κεγαιχηεξε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ κε ηνλ ηειεπηαίν θαηά 21
θνξέο.
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Ζ θαιχηεξε ζέζε πνπ έιαβε ε Διιάδα είλαη ε 17ε ζηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ ησλ
αηφκσλ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηε δηάδξαζε κε δεκφζηεο αξρέο (ηνπο
ηειεπηαίνπο 12 κήλεο)».

6.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΜΟΡΦΗ ΦΗΦΙΑΚΗ
ΑΝΙΟΣΗΣΑ
6.2.1 Αληζόηεηα ζε εμνπιηζκό
Ζ κεηαβιεηή «πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ, κε επξπδσληθή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν» έρεη
ζαθψο κηθξφηεξε δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ έλαληη ησλ άιισλ δχν
κεηαβιεηψλ, ηεο α)«πνζνζηφ αηφκσλ, ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
laptop, notebook, netbook or tablet γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζην δηαδίθηπν» θαη
β)«πνζνζηφ αηφκσλ, ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηφ (ή smart)
ηειέθσλν γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζην δηαδίθηπν» δείρλνληαο έηζη ηηο ζεκαληηθέο
πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ πιεπξάο ρσξψλ ζηελ
βειηηζηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο, ελφο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο
ράζκαηνο-ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία- φπσο έρεη ήδε παξνπζηαζηεί. Ζ δηαθνξά ζηελ
αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ αηφκσλ, ζην ζχλνιν ηνπ
πιεζπζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηφ (ή smart) ηειέθσλν γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζην
δηαδίθηπν» είλαη πην επδηάθξηηε έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Απνιχησο ινγηθφ, αθνχ ε
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ θηλεηνχ θαη εηδηθφηεξα smart ηειεθψλνπ είλαη ν πην
πξφζθαηνο ηξφπνο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Χο εθ ηνχην ε πηνζέηεζε ηνπ λένπ
ηξφπνπ πξφζβαζεο απφ θάπνηεο ρψξεο πξνθαλψο ζ’ αξγήζεη. Οη ιφγνη ηεο πζηέξεζεο
απηήο νθείινληαη: α)ζηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα ην λ’ αγνξάζνπλ ηελ λέα ηερλνινγία
(smart ηειέθσλα) θαη β)ζηελ θνπιηνχξα ησλ ιαψλ ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ.

6.2.2 Αληζόηεηα ζηελ απηνλνκία
ηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζπίηη» ε δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ
είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξε έλαληη ησλ δχν άιισλ κεηαβιεηψλ α)«πνζνζηφ αηφκσλ ζην
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ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ηελ εξγαζία
ηνπο» θαη β)«πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε
ζην δηαδίθηπν απφ ηνλ ρψξν πνπ ζπνπδάδνπλ». Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη
θπζηνινγηθφ, φκσο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ φηη φζν κεγαιχηεξε απηνλνκία ρξήζεο
ππάξρεη, ηφζν κεγαιχηεξα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ν ρξήζηεο.

6.2.3 Αληζόηεηα ζηηο δεμηόηεηεο
ηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ αηφκσλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ θαζεκεξηλά»
παξαηεξνχκε ηελ κείσζε ηεο δηαθνξάο απφ ηα άηνκα κε ή ρσξίο ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε πξνο ηα άηνκα κε αλψηαηε εθπαίδεπζε. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε
γηα ηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ αηφκσλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ηνπο
ηειεπηαίνπο 12 κήλεο» γηα ηα άηνκα κε ή ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πξνο ηα
άηνκα κε αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα πην μεθάζαξα. Δπηβεβαηψλεηαη ινηπφλ ε
ζεσξία φηη νη έρνληεο ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ πινήγεζε ζην
δηαδίθηπν κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ πεξηζζφηεξν. Οη δεμηφηεηεο απηέο είλαη απφξξνηα
ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο
δεκηνπξγίαο ράζκαηνο-ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία- φπσο έρεη ήδε παξνπζηαζηεί.

6.2.4 Αληζόηεηα ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε
ηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε άιια ζπίηηα» παξαηεξνχκε ηηο κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ
ησλ «Βφξεησλ» ρσξψλ έλαληη ησλ «Νφηησλ» ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, εδψ απφ ην
θηιηθφ πεξηβάιινλ.
Δπίζεο παξαηεξνχκε ην ςαιίδηζκα ζηελ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε δχν ελήιηθεο κε πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν» θαη «πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε δχν ελήιηθεο θαη παηδί κε πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν» δείρλνληαο φηη φηαλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ρξήζηεο ηνπ
δηαδηθηχνπ ζε ελζαξξχλνπλ-παξαθηλνχλ λα γίλεηο ρξήζηεο θη εζχ.
Σειηθψο ε θνηλσληθή ππνζηήξημε θάζε κνξθήο απμάλεη ηα θίλεηξα ησλ ρξεζηψλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαζψο θαη βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ζηελ
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ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ επηβεβαηψλεηαη ε ζεσξία, πσο ε παξνπζία αλήιηθσλ
παηδηψλ ζε κηα νηθνγέλεηα απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα θαηνρήο ελφο ε/π ζην
ζπίηη, θαζψο επίζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (DiMaggio θαη ινηπνί 2004).

6.2.5 Αληζόηεηα ζην ζθνπό ρξήζεο
ηηο κεηαβιεηέο α)«πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηελ ιήςε παηρληδηψλ, ηξαγνπδηψλ, θαη ηαηληψλ» θαη β)«πνζνζηφ
αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηελ
ελαζρφιεζε κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα» έλαληη ησλ κεηαβιεηψλ έλαληη ησλ κεηαβιεηψλ
α)«πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ
ην internet banking», β)«πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηε δηάδξαζε κε δεκφζηεο αξρέο (ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο)» θαη
γ)«πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ
ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ δεκφζηεο αξρέο (ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο)» απνηππψλεηαη
ε κεγάιε δηαθνξά ζηνλ ζθνπφ ρξήζεο. ιεο νη ρξήζεηο δελ είλαη ην ίδην. Υξήζεηο πνπ
απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, ην πνιηηηθφ θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην
π.ρ. δηάδξαζε κε δεκφζηεο αξρέο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο αθνχ απαηηνχλ απμεκέλεο
δεμηφηεηεο ρξήζεο θαη ρξφλν. Σνπλαληίνλ ρξήζεηο φπσο ςπραγσγηθά παηρλίδηα δελ
ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο αθνχ δελ πξνυπνζέηνπλ ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο. Έηζη ινηπφλ
επηβεβαηψλεηαη ε ζεσξία αθνχ ε δεχηεξε νκάδα κεηαβιεηψλ πνπ πξνυπνζέηεη
απμεκέλεο δεμηφηεηεο ζηνλ ζθνπφ ρξήζεο έλαληη ηεο πξψηεο νκάδαο έρεη ηξαληαρηέο
δηαθνξέο ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ.

6.3 ΣΑΘΜΙΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Λφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ κεηαβιεηψλ εηθνζηηέζζεξηο (24), γηα λα θαηαζηεί πην μεθάζαξε
ε χπαξμε ή κε χπαξμε ςεθηαθήο αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία πέληε παξαγφλησλ-φζεο θαη νη βαζηθέο κνξθέο ηεο
ςεθηαθήο αληζφηεηαο. Απηνί νη πέληε παξάγνληεο ζα πξνθχςνπλ ππνινγίδνληαο ηνλ
ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ηνπ θάζε παξάγνληα. Δπεηδή νη αξρηθέο κεηαβιεηέο ηνπ
δείγκαηνο/πιεζπζκνχ καο δηαθέξνπλ φζνλ αθνξά ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο θαη ηειηθά
ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ζηνπο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ςεθηαθήο αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ
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ρσξψλ ηεο Δ.Δ, απηφ καο ππνρξεψλεη λα επηιέμνπκε επηζηακέλσο ηνλ αλάινγν
ζπληειεζηή ζηάζκηζεο δει. ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηεο θάζε κεηαβιεηήο. Ζ επηινγή
ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο δελ κπνξεί λα είλαη απζαίξεηε. Έηζη θξίλεηαη ζθφπηκε ε
ζχζηαζε κηαο νκάδαο εζηίαζεο (focus group) εηδηθψλ νη νπνίνη θαηφπηλ αλάιπζεο ζα
απνθαλζνχλ γηα ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηεο θάζε κεηαβιεηήο.
Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ-νκάδαο εζηίαζεο έγηλε κε θξηηήξην φηη νη νκάδεο εζηίαζεο είλαη
νκάδεο ζπδεηήζεσλ πνπ νξίδνληαη, κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ζε βάζνο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφινπ ζεκάησλ πνπ εξεπλνχκε (Kitzinger 2005). Γη’ απηφ, ε ρξήζε
κηαο νκάδαο εζηίαζεο έρεη γίλεη επξέσο γλσζηή ζηελ εθηίκεζε ελφο ζέκαηνο-φπσο εδψ
ή ηελ εμέιημε ελφο εγρεηξήκαηνο. Δλδείθλπληαη φηαλ έρνπκε

δεδνκέλα πνηνηηθήο

έξεπλαο-φπσο εδψ. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο κε ιηγφηεξνπο πφξνπο (ρξήκα θαη ρξφλν). Σέινο είλαη επέιηθηεο έρνληαο
πςειή εγθπξφηεηα.

6.3.1 Οκάδα εζηίαζεο- Focus group-βηβιηνγξαθία
ην απινχζηεξν επίπεδν, κηα νκάδα εζηίαζεο είλαη κηα αλεπίζεκε ζπδήηεζε αλάκεζα
ζε κηα νκάδα επηιεγκέλσλ αηφκσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα (Wilkinson 2004). Οη
νκάδεο εζηίαζεο είλαη νκάδεο ζπδεηήζεσλ πνπ νξίδνληαη, κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ζε
βάζνο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφινπ ζεκάησλ (Kitzinger 2005). Δίλαη κηα ηδηαίηεξα
επέιηθηε κέζνδνο, αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ζε
δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζε ζπλδπαζκφ ή κε κε άιιεο
κεζφδνπο (Μσξαΐηε θαη Παπαδάηνπ 2010). Ζ κέζνδνο πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1920.
Αλαπηχρζεθε νπζηαζηηθά κεηά ην 1950, ελψ απφ ην 1980 θαη κεηά ην ελδηαθέξνλ ηεο
επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο αλαλεψζεθε θαη απμήζεθε.
Μεζνδνινγηθά, νη νκάδεο εζηίαζεο απνηεινχληαη απφ 4-12 άηνκα πνπ πξνέξρνληαη
απφ παξφκνηεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο ή πνπ έρνπλ παξφκνηεο
εκπεηξίεο ή αλεζπρίεο. Δδψ ππάξρεη δηρνγλσκία κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ. Μεγάιεο
θνηλσληθέο θαη δεκνγξαθηθέο δηαθνξέο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε πφισζε θαη
απνδηνξγάλσζε ηεο νκάδαο. Αληηζέησο ε απφιπηε ζπλνρή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
αλεπάξθεηα παξαγσγηθφηεηαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ηδεψλ (Bowling 2002). Κξίλεηαη
ζθφπηκν νη νκάδεο λα απνηεινχληαη απφ άγλσζηα άηνκα κεηαμχ ηνπο. Ζ χπαξμε
γλσζηψλ αηφκσλ ζπλήζσο γελλά ππννκάδεο δπζρεξαίλνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε
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κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ κειιψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο επηιέγνληαη επεηδή είλαη ζε ζέζε λα
παξάζρνπλ πνιχηηκε ζπκβνιή ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην ππφ
κειέηε ζέκα. Γελ επηιέγνληαη ζπλήζσο κε κεζφδνπο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο.
Αληίζεηα, επηιέγνληαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα-ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία.
Αλαιφγσο ηεο απνζηνιήο ηεο νκάδαο εζηίαζεο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη θαιφ λα
γλσξίδνπλ ην ζέκα νη ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, κε ζθνπφ ηελ
θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο, ελψ ζε άιιεο φρη. Απηφ γηαηί νη ζπκκεηέρνληεο δελ ζα
πξέπεη λα γλσξίδνπλ πάξα πνιιά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε ιφγσ
φηη δηακνξθψλνπλ απφςεηο πξηλ απφ ηε ζχλνδν.
Ζ ζπδήηεζε ηειείηαη κε ηε βνήζεηα ελφο ζπληνληζηή ζε έλα ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ φπνπ
νη ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαη αξθεηά άλεηα γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα δπλακηθή
ζπδήηεζε γηα ιηγφηεξν απφ δχν ψξεο. πρλά ν ζπληνληζηήο, είλαη ν ίδηνο ν εξεπλεηήο.
Δηζάγεη ην ζέκα, βνεζά ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπδεηήζνπλ, ελζαξξχλεη ηελ
αιιειεπίδξαζε, θαη θαζνδεγεί ηελ ζπδήηεζε. Ο ζπληνληζηήο δηαδξακαηίδεη έλαλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε θαιψλ θαη ζσζηψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο νκάδεο
εζηίαζεο.
Οη νκάδεο εζηίαζεο δελ έρνπλ σο ζηφρν λα θαηαιήμνπλ ζε ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηα
ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα. Αληίζεηα, νη νκάδεο εζηίαζεο ελζαξξχλνπλ απαληήζεηο πνπ
παξέρνπλ κηα κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζηάζεσλ, ή ησλ αληηιήςεσλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά ζέκαηα (Hennink 2007). Ζ ζπδήηεζε κεηαμχ
ησλ ζπκκεηερφλησλ παξέρεη ζηνπο εξεπλεηέο ηελ επθαηξία λα αθνχζνπλ ζέκαηα ηα
νπνία δελ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ίδηνπο. Ζ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα θαίξηα
ζεκεία ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ εθείλα ησλ εξεπλεηψλ (Gaiser 2008).
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη νκάδσλ εζηίαζεο. Δδψ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ online.
Μηα πνηνηηθή κέζνδνο ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη ηε λέα ηερλνινγία δει. ηελ ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ ζηελ δηεμαγσγή νκάδσλ εζηίαζεο, απηή είλαη γλσζηή σο εηθνληθέο νκάδεο
εζηίαζεο ή online νκάδεο εζηίαζεο (Hughes and Lang 2004, Liamputtong 2009). Οη
online νκάδεο εζηίαζεο ιακβάλνπλ απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα,
(Mann and Stewart 2000, Liamputtong 2006, Fielding θαη ινηπνί 2008, Gaiser 2008). Ζ
ηάζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην πιήζνο ησλ πξαγκαηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν. Οη πην ειθπζηηθέο πηπρέο ησλ
εηθνληθψλ νκάδσλ εζηίαζεο πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηελ δπλαηφηεηα
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λα θέξνπλ ζε επαθή άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο,
θαη ε αλσλπκία πνπ δηαζθαιίδεηαη (Mann and Stewart 2000, Liamputtong 2006).
Τπάξρνπλ δηάθνξα πιενλεθηήκαηα ησλ νκάδσλ εζηίαζεο:
 Δίλαη επέιηθηεο.
 Έρνπλ πςειή εγθπξφηεηα.
 Παξάγνπλ γξήγνξα απνηειέζκαηα.
 Μεδακηλφ θφζηνο δηεμαγσγήο.
 Ζ δπλακηθή ηεο νκάδαο ζπρλά αλαδεηθλχεη πηπρέο ηνπ ζέκαηνο ή απνθαιχπηεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ηνλ
εξεπλεηή.
 Γπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ εξεπλεηή θαη ζπκκεηερφλησλ.
 «πκβάιιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
«ρηνλνζηηβάδαο» πνπ πξνθαιείηαη, φηαλ νη απαληήζεηο θάπνησλ ζπκκεηερφλησλ
απνηεινχλ εξέζηζκα γηα άιινπο πνπ αλαπηχζζνπλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο ηηο
απφςεηο ηνπο» (Hudson 2003).
Τπάξρνπλ επίζεο δηάθνξα κεηνλεθηήκαηα ησλ νκάδσλ εζηίαζεο:
 Ο ζπληνληζηήο απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο.
 Ζ δηαθνξέο κεηαμχ ηεο νκάδαο ελδέρεηαη λα είλαη ελνριεηηθέο.
 Ζ ζπδήηεζε πξέπεη λα δηεμαρζεί ζε έλα επλντθφ πεξηβάιινλ.
 Ο ραξαθηήξαο εθάζηνηε ζπκκεηέρνληα: θάπνηνη θπξηαξρνχλ ελ αληίζεζε
θάπνησλ πνπ δηζηάδνπλ ζηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ ηνπο ππφ ηελ ζθέπε κηαο
νκάδαο.
 Πηζαλφηεηα έληνλσλ δηαμηθηζκψλ. Χο εθ ηνχηνπ θάπνηα κέιε ηεο νκάδαο
παχνπλ λα εθθξάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ζέζε επί ηνπ ζέκαηνο.
 Λφγσ ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα κελ αληηθαηνπηξίδεη
ηηο πξνζσπηθέο απφςεηο ησλ κειψλ.

6.3.2 Οκάδα εζηίαζεο- Focus group-κειέηεο
Καηαξρήλ πξνηάζεθαλ δψδεθα άηνκα-πνπ είλαη θη ν κέγηζηνο αξηζκφο ζηελ
ζπγθξφηεζε νκάδαο εζηίαζεο-κε ηελ κέζνδν ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο θαη
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ζπγθεθξηκέλα απφ ζηφκα ζε ζηφκα. Δπηιέρζεθαλ ηειηθά νη νρηψ. Ο αξηζκφο ησλ νρηψ
αηφκσλ πξνέθπςε απφ ηελ βηβιηνγξαθία ε νπνία ζεσξεί σο ελδεηθλπφκελν αξηζκφ ην
νρηψ. Ζ ηδέα είλαη φηη ζε κηα αξθεηά κηθξή νκάδα ν θαζέλαο πξνιαβαίλεη λα κηιήζεη,
αιιά ζε αξθεηά κεγάιεο νκάδεο κπνξείο λα ζπιιέμεηο πιήζνο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ
θαη εκπεηξηψλ. Δπίζεο ζπλέπεζε νη νρηψ απφ ηνπο δψδεθα λα αζρνινχληαη κε ηελ
πιεξνθνξηθή δει. λα είλαη ζε ζέζε λα παξάζρνπλ πνιχηηκε ζπκβνιή, ιφγσ ηεο
ζπλάθεηαο θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην ππφ κειέηε ζέκα.
Έηζη ινηπφλ κε βάζε ηα παξαπάλσ ε νκάδα εζηίαζεο ζα απνηειείηαη απφ νρηψ άηνκα
κε ηελ εμήο ζχλζεζε:
 Γχν κέιε ΓΔΠ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο
 Έλα κέινο ΓΔΠ ηκήκαηνο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ
 Έλα κέινο ΓΔΠ ηκήκαηνο ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ θαη κεραληθψλ
ππνινγηζηψλ
 Έλα κέινο ΔΠ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο
 Έλαο δηεπζπληήο ηκήκαηνο ππνζηήξημεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζε ΓΔΚΟ
 Έλαο δηεπζπληήο ηκήκαηνο ππνζηήξημεο ζε ηειεπηθνηλσληαθφ θνξέα θαη
πάξνρν ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ
 Έλαο δηεπζπληήο ηκήκαηνο ππνζηήξημεο κεγάισλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο
ζε πνιπεζληθή εηαηξία
Ζ ζχλζεζε ηεο νκάδαο πξνέθπςε κε δχν θξηηήξηα, ηεο νκνηνγέλεηαο θαη ηεο
εηεξνγέλεηαο. Οκνηνγέλεηα φζνλ αλαθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε
ειηθία, ην θχιν, ε γιψζζα, ε εθπαίδεπζε, ην επάγγεικα (Krueger and Casey 2000).
Δδψ νη ειηθίεο ησλ κειψλ είλαη απφ 40-50 εηψλ, είλαη φινη άλδξεο, κηινχλ φινη ηελ
Διιεληθή γιψζζα, είλαη φινη απφθνηηνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ηέινο φινη
αζρνινχληαη κε ηελ πιεξνθνξηθή. Σν θξηηήξην ηεο εηεξνγέλεηαο είλαη ζεκαληηθφηαην
φζνλ αλαθνξά ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ηνπ θαζελφο κε ζπλέπεηα ηελ έθθξαζε
δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ. πσο αλαθέξζεθε ε απφιπηε ζπλνρή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
αλεπάξθεηα παξαγσγηθφηεηαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ηδεψλ. Έηζη απφ ηνπο πέληε
θαζεγεηέο νη ηξεηο είλαη ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο ελψ νη άιινη δχν είλαη έλαο ηνπ
ηκήκαηνο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θη ν άιινο ηνπ ηκήκαηνο
ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ θαη κεραληθψλ ππνινγηζηψλ. Ζ δηαθνξά ηνπ ηκήκαηνο
ζαθψο θαη δίλεη κηα άιιε πξνζέγγηζε ζην ζέκα καο πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε
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ηελ πιεξνθνξηθή. Δπίζεο νη ππφινηπνη ηξεηο ηεο νκάδαο πξνέξρνληαη απφ ηελ
«εθαξκνγή» ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φπνπ απηφ ην ζηνηρείν ζαθψο θαη
παξέρεη κία άιιε νπηηθή ζην ππφ εμέηαζε ζέκα καο. Σα άηνκα ηεο νκάδαο ζα είλαη
άγλσζηα κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ππννκάδσλ.
Σνλ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή ζα αλαιάβεη ν ίδηνο ν κειεηεηήο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ν
νπνίνο ζα ελεκεξψζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε-εκεξήζηαο
δηάηαμεο, ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ εκεξνκελία.
Θα ρξεζηκνπνηεζεί ν ηχπνο ηεο online νκάδαο εζηίαζεο γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ
πξνζθέξεη φπσο: α)ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, β)ε δπλαηφηεηα λα θέξεη ζε επαθή άηνκα
πνπ βξίζθνληαη ζε γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, εδψ νη ηξεηο κε θαζεγεηέο
είλαη θάηνηθνη Αζελψλ θαη γ)δηαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία. Δπίζεο γηα δενληνινγηθνχο
ιφγνπο αθνχ ε κειέηε έρεη λα θάλεη κε ην δηαδίθηπν θαζψο θαη φηη απεπζχλεηαη ζε
ηκήκα εθαξκνζκέλεο πιεξνθνξηθήο. Ζ online δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ
skype αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ρξήζηεο ηνπ skype-ήηαλ πξνυπφζεζε θαηά ηελ
δηαδηθαζία επηινγήο.
Έηζη ινηπφλ ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε έρεη σο εμήο:
Πξνζδηνξίζηεθε ν θχξηνο ζηφρνο ηεο νκάδαο εζηίαζεο: απφδνζε ζπληειεζηή
βαξχηεηαο γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία πέληε κεηαβιεηψλ, φζεο
θαη νη βαζηθέο κνξθέο ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο. Ο Morgan (1997) πξφηεηλε ηέζζεξα
ζηάδηα ζηε δηαδηθαζία ησλ νκάδσλ εζηίαζεο.
1)ρεδηαζκόο:

α)Καζνξηζκφο

ηνπ

αξηζκνχ

ησλ

ζπκκεηερφλησλ-νρηψ

άηνκα

β)Καζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλαζξνίζεσλ ηεο νκάδαο εζηίαζεο-κία γ)Υξφλνο
ζπλάζξνηζεο-2 ψξεο.
2)ηξαηνιόγεζε ζπκκεηερόλησλ: Οη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε λα παξάζρνπλ
πνιχηηκε ζπκβνιή ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο θαη ηεο ζρέζεο ηνπο ζην ππφ κειέηε ζέκα. Θα
είλαη άγλσζηα άηνκα κεηαμχ ηνπο. Ζ ζχλζεζε ηεο νκάδαο ζα πξνθχςεη κε γλψκνλα
δχν θξηηεξίσλ, ηεο νκνηνγέλεηαο θαη ηεο εηεξνγέλεηαο.
3)Γηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο: α)Γηακφξθσζε θαη πξνέιεγρνο ηνπ νδεγνχ ζπδήηεζεο
(interview guide). Πέληε θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ (Morgan and Krueger 1988).
Δξσηήζεηο γλσξηκίαο γηα ηελ απφθηεζε νηθεηφηεηαο. Δηζαγσγηθέο εξσηήζεηο γηα ηελ
εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο κε ζθνπφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ κειψλ. Δξσηήζεηο κεηάβαζεο
γηα ηελ ζχλδεζε ησλ εηζαγσγηθψλ εξσηήζεσλ κε ηηο βαζηθέο εξσηήζεηο. Βαζηθέο
εξσηήζεηο. Δξσηήζεηο θιεηζίκαηνο/αλαζθφπεζεο β)Ο ρψξνο δηεμαγσγήο ηεο νκάδαο
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εζηίαζεο. ηελ πεξίπησζε καο ν θαζέλαο απφ ην ζπίηη ηνπ κέζσ skype. Δπνκέλσο νη
ζπκκεηέρνληεο ζα αηζζάλνληαη αξθεηά άλεηα γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα δπλακηθή
ζπδήηεζε γηα ιηγφηεξν απφ δχν ψξεο. γ)Δπηινγή θαη εθπαίδεπζε ηνπ ζπληνληζηή ηεο
ζπδήηεζεο. ηελ παξνχζα νκάδα ηνλ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή ζα αλαιάβεη ν κειεηεηήο
ηεο παξνχζαο κειέηεο. δ)Γηαδηθαζία ζπληνληζκνχ ησλ νκάδσλ. Ο ζπληνληζηήο ζα
εηζάγεη ην ζέκα. Βνεζά ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπδεηήζνπλ, ελζαξξχλεη ηελ
αιιειεπίδξαζε, θαη θαζνδεγεί ηελ ζπδήηεζε. Ο ζπληνληζηήο δηαδξακαηίδεη έλαλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε θαιψλ θαη ζσζηψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο νκάδεο
εζηίαζεο.
4)Αλάιπζε δεδνκέλσλ: Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο
ηεο νκάδαο εζηίαζεο, δει. αμηνιφγεζε ησλ ζηαζκίζεσλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο.
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νκάδαο εζηίαζεο παξαζέησ έλα
δηάγξακκα ξνήο (εηθφλα 29).
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Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θχξηνπ ζηφρνπ ηεο νκάδαο εζηίαζεο:
απφδνζε ζπληειεζηή βαξχηεηαο γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή κε
ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία πέληε κεηαβιεηψλ.

Πξφηαζε 12 αηφκσλ: κε ηελ κέζνδν ηεο ζθφπηκεο
δεηγκαηνιεςίαο.

ρεδηαζκφο: α)Καζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζε 8 άηνκα β)Καζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλαζξνίζεσλ
ηεο νκάδαο εζηίαζεο ζε κία γ)Υξφλνο ζπλάζξνηζεο, 2 ψξεο.

ηξαηνιφγεζε ζπκκεηερφλησλ: Οη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε
ζέζε λα παξάζρνπλ πνιχηηκε ζπκβνιή ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο
θαη ηεο ζρέζεο ηνπο ζην ππφ κειέηε ζέκα. Άγλσζηα άηνκα
κεηαμχ ηνπο. Ζ ζχλζεζε ηεο νκάδαο πξνθχπηεη κε γλψκνλα
δχν θξηηεξίσλ, ηεο νκνηνγέλεηαο θαη ηεο εηεξνγέλεηαο.

Γηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο: α)Γηακφξθσζε θαη πξνέιεγρνο
ηνπ νδεγνχ ζπδήηεζεο (interview guide). Πέληε θαηεγνξίεο
εξσηήζεσλ, γλσξηκίαο, εηζαγσγηθέο, κεηάβαζεο, βαζηθέο θαη
εξσηήζεηο θιεηζίκαηνο/αλαζθφπεζεο. β)Ο ρψξνο δηεμαγσγήο
ηεο νκάδαο εζηίαζεο ζα είλαη ν θαζέλαο απφ ην ζπίηη ηνπ
κέζσ skype. γ)πληνληζηήο ζα αλαιάβεη ν κειεηεηήο ηεο
παξνχζαο κειέηεο. δ)Γηαδηθαζία ζπληνληζκνχ ησλ νκάδσλ.

Αλάιπζε δεδνκέλσλ: αμηνιφγεζε ησλ ζηαζκίζεσλ απφ ηα
κέιε ηεο νκάδαο.
Δηθόλα 29: Γηάγξακκα ξνήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νκάδαο εζηίαζεο.
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ην πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη πξνηεηλφκελνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο
θαηά κνξθή, κε βάζε ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ-αμηνιφγεζε ηεο νκάδαο εζηίαζεο.

Μεηαβιεηή

Δμνπιηζκφο

Πνζνζηφ αηφκσλ, ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ laptop,
notebook, netbook or tablet γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζην δηαδίθηπν
Πνζνζηφ αηφκσλ, ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηφ (ή
smart) ηειέθσλν γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζην δηαδίθηπν
Πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ, κε επξπδσληθή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν
Πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε ζην
Απηνλνκία

δηαδίθηπν απφ ην ζπίηη
Πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν απφ ηελ εξγαζία ηνπο
Πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν απφ ηνλ ρψξν πνπ ζπνπδάδνπλ
Πνζνζηφ αηφκσλ κε ή ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ θαζεκεξηλά
Πνζνζηφ αηφκσλ κε κέζε εθπαίδεπζε, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ
θαζεκεξηλά

Γεμηφηεηεο

Πνζνζηφ αηφκσλ κε αλψηαηε εθπαίδεπζε, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ
θαζεκεξηλά
Πνζνζηφ αηφκσλ κε ή ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο
Πνζνζηφ αηφκσλ κε κέζε εθπαίδεπζε, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν
ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο
Πνζνζηφ αηφκσλ κε αλψηαηε εθπαίδεπζε, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ην
δηαδίθηπν ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο
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Μεηαβιεηή

Τπνζηήξημε

Πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν ζε άιια ζπίηηα
Πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε δχν ελήιηθεο κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν

0,35
0,29

Πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε δχν ελήιηθεο θαη παηδί κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 0,36
Πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπφ ηελ ιήςε-απνζηνιή emails
Πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπφ ηελ ιήςε παηρληδηψλ, ηξαγνπδηψλ, θαη ηαηληψλ
Πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπφ ην internet banking
Πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπφ ηηο ππεξεζίεο ηαμηδηνχ θαη δηακνλήο

θνπφο

.Β

Πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπφ ηελ αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε αγαζά θαη ππεξεζίεο
Πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπφ ηελ ελαζρφιεζε κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα
Πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπφ ην online δηάβαζκα εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ θαη λέσλ
Πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπφ ηε δηάδξαζε κε δεκφζηεο αξρέο (ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο)

0,10

0,08

0,15
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0,11

0,07

0,09

0,16

Πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε
ζθνπφ ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ δεκφζηεο αξρέο (ηνπο ηειεπηαίνπο 12 0,14
κήλεο)

Πίλαθαο 4: πληειεζηέο βαξύηεηαο κεηαβιεηώλ θαηά κνξθή.
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6.3.3 Αληζόηεηα ζε εμνπιηζκό-ζηαζκηζκέλε
ηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ε νπεδία
πξσηνπνξεί κε πνζνζηφ 62%. Ζ Ρνπκαλία ζηελ χζηαηε ζέζε κε πνζνζηφ 22% κφιηο
πάλσ απφ ην κηζφ ηεο ΔΔ-28 (43%). Ζ Διιάδα (28%) ζηελ 3ε ζέζε απφ ην ηέινο. 14
ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη 2,82 θνξέο πξνεγείηαη ν πξψηνο ηνπ
ηειεπηαίνπ. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ κνξθή είλαη
επδηάθξηηε (εηθφλα 30). Παξαηεξνχκε φηη νη ρψξεο πνπ πξσηνζηαηνχλ είλαη Γαλία,
Φηιαλδία, Λνπμεκβνχξγν, Κάησ ρψξεο, νπεδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην, δει. ρψξεο κε
πςειφ βηνηηθφ επίπεδν πνπ ζεκαίλεη έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή άλεζε ηεο αγνξάο λεφηεξνπ
εμνπιηζκνχ-hardware θαη λεφηεξσλ εθδφζεσλ γλήζηνπ ινγηζκηθνχ-software. Δπίζεο
ζηηο ρψξεο απηέο νη ππνδνκέο ηνπ δηθηπνχ είλαη εμαηξεηηθέο, παξέρνληαο εμαηξεηηθή
ηαρχηεηα, πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ζχλδεζεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν αληίζεην
ζπκβαίλεη ζε θησρέο ρψξεο φπσο Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Διιάδα, Ηηαιία, Ληζνπαλία θαη
Πνξηνγαιία.
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Δηθόλα 30: Αληζόηεηα ζε εμνπιηζκό-ζηαζκηζκέλε.
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6.3.4 Αληζόηεηα ζηελ απηνλνκία ρξήζεο-ζηαζκηζκέλε
ηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ απηνλνκία ρξήζεο ε νπεδία
μαλά θπξηαξρεί κε πνζνζηφ 59%. Ζ Ρνπκαλία παξακέλνπζα ζηελ ηειεπηαία ζέζε κε
πνζνζηφ 23% ζην 59% ηνπ πνζνζηνχ ηεο ΔΔ-28 (39%). Ηξιαλδία (38%) θαη Ηηαιία
(29%) θάησ απφ ην κ.ν. ηεο ΔΔ-28. Ζ Διιάδα (27%) ζηελ 3ε ζέζε απφ ην ηέινο. 13
ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ηεο ΔΔ-28, θαη 2,57 θνξέο πξνεγείηαη ν
πξψηνο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ζ’ απηήλ
ηελ κνξθή είλαη επδηάθξηηε (εηθφλα 31). Οη ίδηεο ρψξεο θπξηαξρνχλ θη εδψ. Απφξξνηα
ηεο θνπιηνχξαο ηνπο αθελφο θη αθεηέξνπ ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ κπνξνχλ λα
ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν κε πεξηζζφηεξε άλεζε θαη γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν ρσξίο
ηδηαίηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ζπνπδψλ ελ αληίζεζε ησλ
θησρψλ ρσξψλ φπσο Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Διιάδα, Ηηαιία, Πνξηνγαιία θαη Πνισλία.
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Δηθόλα 31: Αληζόηεηα ζηελ απηνλνκία ρξήζεο-ζηαζκηζκέλε.
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6.3.5 Αληζόηεηα ζηηο δεμηόηεηεο-ζηαζκηζκέλε
Ζ Γαλία πξσηεχεη ζηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο κε
πνζνζηφ 91%. Ζ Βνπιγαξία ζηελ ηειεπηαία ζέζε κε πνζνζηφ 53% ζην 58% ηνπ
πνζνζηνχ ηεο ΔΔ-28 (72%). Ρνπκαλία (55%) θαηαιακβάλεη ηελ πξνηειεπηαία ζέζε. 3ε
απφ ην ηέινο ε Διιάδα (59%). Ζ Ηηαιία (67%) θάησ απφ ην κ.ν. ηεο ΔΔ-28 ελψ ε
Ηξιαλδία (71%) ζην ίδην πνζνζηφ κε ηεο ΔΔ-28. 14 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηεο
ΔΔ-28, θαη θαηά 71,70% πξνεγείηαη ν πξψηνο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ δηαθνξά ζηελ
αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ κνξθή είλαη εκθαλήο (εηθφλα 32). Οη ίδηεο
ρψξεο μερσξίδνπλ θη εδψ. Σα θαιχηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ βφξεησλ ρσξψλ
θαίλεηαη λα θάλνπλ ηελ δηαθνξά. Οη θησρέο ρψξεο ηνπ λφηνπ πάξαπηα δείρλνπλ
αηζζεηή βειηίσζε. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζπξξηθλψλεηαη
εληνχηνηο πθίζηαηαη.
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Δηθόλα 32: Αληζόηεηα ζηηο δεμηόηεηεο-ζηαζκηζκέλε.
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6.3.6 Αληζόηεηα ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε-ζηαζκηζκέλε
Ζ νπεδία αλαθαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο
ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε κε πνζνζηφ 81%. Ζ Ρνπκαλία θη απηή κε ηελ
ζεηξά ηεο αλαθαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε κε πνζνζηφ 40% ζην 64,5% ηνπ
πνζνζηνχ ηεο ΔΔ-28 (62%). Ζ Διιάδα (42%) κεηαθπιίεη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε. Ζ
Ηηαιία (52%) θαη ε Ηξιαλδία (59%) θάησ απφ ην κ.ν. ηεο ΔΔ-28. 11 ρψξεο κε πνζνζηφ
κεγαιχηεξν ή ίζν ηεο ΔΔ-28, θαη κφιηο κεγαιχηεξε ηεο δηπιάζηαο ε δηαθνξά ηνπ
πξψηνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ
κνξθή είλαη εκθαλήο (εηθφλα 33). Σν ίδην ζθεληθφ θαη ζ’ απηήλ

ηελ κνξθή

αληζφηεηαο. Ζ θνπιηνχξα ησλ βφξεησλ ρσξψλ σζεί κε ρξεζηέο θαη παηδηά ζηελ
ελαζρφιεζε ηνπ κε ην δηαδίθηπν αθφκε θαη απφ άιια ζπίηηα. Σν πςειφ βηνηηθφ
επίπεδν ζπλεηζθέξεη ζ’ απηήλ ηελ λννηξνπία ηεο ππνζηήξημε φηαλ ζηηο θησρέο ρψξεο
ηνπ λφηνπ θχξην κέιεκα είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ζηα πξνο ην δελ.
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Δηθόλα 33: Αληζόηεηα ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε-ζηαζκηζκέλε.
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6.3.7 Αληζόηεηα ζην ζθνπό ρξήζεο-ζηαζκηζκέλε
Ζ Γαλία μαλά ζηελ πξψηε ζέζε ζηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ
ζθνπφ ρξήζεο κε πνζνζηφ 73%. Ζ Ρνπκαλία θαζηεξψλεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε κε
πνζνζηφ 15% ιηγφηεξν θαηά 2,86 θνξέο ηνπ πνζνζηνχ ηεο ΔΔ-28 (43%). Ζ Διιάδα
(31%) ζηελ 24ε ζέζε, κηα ζέζε ςειφηεξα απφ ηελ Ηηαιία (27%). Ζ Ηξιαλδία (42%)
θάησ απφ ην κ.ν. ηεο ΔΔ-28. 12 ρψξεο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν ηεο ΔΔ-28, θαη
4,86 θνξέο πξνεγείηαη ν πξψηνο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ
ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ κνξθή είλαη ραξαθηεξηζηηθή (εηθφλα 34). Οη απμεκέλεο
δεμηφηεηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ θαηνίθσλ ησλ Βφξεησλ ρσξψλ απνηππψλνληαη
ζ’ απηήλ ηελ κνξθή. Κη εδψ ην απμεκέλν βηνηηθφ επίπεδν παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ, έρνληαο
πεξηζζφηεξν ρξφλν ελαζρφιεζεο ηδηαηηέξσο ζε ζεκαληηθνχο ζθνπνχο, φπσο ε
δηάδξαζε κε δεκφζηεο αξρέο. ε πνιιέο ρψξεο ηνπ λφηνπ δελ παξέρεηαη θαλ ε
δπλαηφηεηα δηάδξαζεο κε δεκφζηα αξρή. Δπνκέλσο ηα άηνκα πεξηνξίδνληαη ζε ρξήζεηο
ήζζνλνο ζεκαζίαο φπσο ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα.
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Δηθόλα 34: Αληζόηεηα ζηνλ ζθνπό ρξήζεο-ζηαζκηζκέλε.
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6.3.8 ύλνςε απνηειεζκάησλ κνξθώλ ςεθηαθήο αληζόηεηαοζηαζκηζκέλσλ
χκθσλα κε ηηο πέληε κνξθέο ςεθηαθήο αληζφηεηαο-ζηαζκηζκέλεο πνπ αλαιχζεθαλ ε
νπεδία θαηέθηεζε ηελ 1ε ζέζε ηξεηο θνξέο. Γεχηεξε νη Γαλία κε δχν θνξέο ζηελ
θνξπθή.
Σελ 2ε ζέζε θαηέθηεζαλ νη: Κάησ ρψξεο ηξεηο θνξέο (κία κφλε θαη δχν καδί), Γαλία
δχν θνξέο (κία κφλε θαη κία καδί), νπεδία κία θνξά, Ζλσκέλν Βαζίιεην κία θνξά
(καδί).
ηνλ αληίπνδα, 4 ηειεπηαίεο ζέζεηο θέξδηζε ε Ρνπκαλία θαζψο θαη κία πξνηειεπηαία.
Γεχηεξε ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο έξρεηαη ε Βνπιγαξία κε κία θαζψο θαη ηέζζεξηο
πξνηειεπηαίεο. ηελ ηξίηε ζέζε-δπζηπρψο γηα καο- ε Διιάδα κε κία πξνηειεπηαία
ζέζε.
Βνπιγαξία, Κξναηία, Κχπξνο, Διιάδα, Οπγγαξία, Ηηαιία, Λεηνλία, Ληζνπαλία,
Πνισλία θαη Ρνπκαλία θαη ζηηο πέληε κνξθέο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ήηαλ θάησ ηνπ
κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-28. Σζερία, Ηξιαλδία, Μάιηα, Πνξηνγαιία θαη Ηζπαλία κε 4/5.
ινβαθία θαη ινβελία κε 3/5. Απζηξία, Βέιγην, Γαλία, Δζζνλία, Φηιαλδία, Γαιιία,
Γεξκαλία, Λνπμεκβνχξγν, Κάησ ρψξεο, νπεδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 0/5.
Σα παξαπάλσ ζρφιηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.
ηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε βξέζεθαλ
νη ιηγφηεξεο ρψξεο (11) πάλσ απφ ηνλ κ.ν. ηεο ΔΔ-28.
ηηο κνξθέο ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο δεμηφηεηεο
βξέζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο (14) πάλσ απφ ηνλ κ.ν. ηεο ΔΔ-28.
ηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ρξήζεο βξέζεθαλ: α)ε
ηειεπηαία ρψξα λα έρεη 2,86 θνξέο κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ηνλ κ.ν. ηεο ΔΔ-28 θαη β)ε
κεγαιχηεξε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ κε ηνλ ηειεπηαίν θαηά 4,86 θνξέο.
Ζ θαιχηεξε ζέζε πνπ έιαβε ε Διιάδα είλαη ε 24ε ζηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο
αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ρξήζεο.
Σα παξαπάλσ ζρφιηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.
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Sweden

1ε ζέζε

2ε ζέζε Πξνηειεπηαία Σειεπηαία
1

3

2

1

2

1

3

1

3

1

4

Κάησ απφ ηνλ
κ.ν. ηεο ΔΔ-28

0
0
0
5
5
5
4
0
0
0
0
0
5
5
4
5
5
5
0
4
0
5
4
5
3
3
4
0

Πίλαθαο 5: ύλνςε απνηειεζκάησλ κνξθώλ ςεθηαθήο αληζόηεηαο-ζηαζκηζκέλσλ.
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ
7.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ πέληε κνξθψλ ηεο ςεθηαθήο
αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ 28 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα,
κεξηθνί ζπγγξαθείο ζεσξνχλ ην ςεθηαθφ ράζκα λα είλαη κηα λέα απφδεημε ησλ
παξαδνζηαθψλ δηαθνξψλ-ζηελ ηερλνινγηθή έθδνζε-κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ
ρσξψλ (James 2007).
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ Eurostat,
βξέζεθε ε χπαξμε ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ θαη ζηηο πέληε βαζηθέο κνξθέο ςεθηαθήο
αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-28. Πην ζπγθεθξηκέλα αλά κνξθή ςεθηαθήο
αληζφηεηαο έρνπκε:
1.ηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ νη ρψξεο πνπ
πξσηνζηαηνχλ είλαη Γαλία, Φηιαλδία, Λνπμεκβνχξγν, Κάησ ρψξεο, νπεδία θαη
Ζλσκέλν Βαζίιεην, δει. ρψξεο κε πςειφ βηνηηθφ επίπεδν, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ ηελ
νηθνλνκηθή άλεζε ηεο αγνξάο λεφηεξνπ εμνπιηζκνχ-hardware θαη λεφηεξσλ εθδφζεσλ
γλήζηνπ ινγηζκηθνχ-software. Δπίζεο ζηηο ρψξεο απηέο νη ππνδνκέο ηνπ δηθηπνχ είλαη
εμαηξεηηθέο, παξέρνληαο εμαηξεηηθή ηαρχηεηα, πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ζχλδεζεο ζηνπο
ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη ζηηο θησρέο ρψξεο φπσο Ρνπκαλία,
Βνπιγαξία, Διιάδα, Ηηαιία, Ληζνπαλία θαη Πνξηνγαιία.
ηηο επηκέξνπο κεηαβιεηέο, ε κεηαβιεηή «πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ, κε επξπδσληθή
ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν» έρεη ζαθψο κηθξφηεξε δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ
ρσξψλ έλαληη ησλ άιισλ δχν κεηαβιεηψλ, ηεο α)«πνζνζηφ αηφκσλ, ζην ζχλνιν ηνπ
πιεζπζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ laptop, notebook, netbook or tablet γηα ηελ πξφζβαζε
ηνπο ζην δηαδίθηπν» θαη β)«πνζνζηφ αηφκσλ, ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηφ (ή smart) ηειέθσλν γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζην δηαδίθηπν»
δείρλνληαο έηζη ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ
πιεπξάο ρσξψλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο, ελφο απφ ηνπο βαζηθνχο
παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ράζκαηνο-ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία. Ζ δηαθνξά ζηελ
αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ αηφκσλ, ζην ζχλνιν ηνπ
πιεζπζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηφ (ή smart) ηειέθσλν γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζην
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δηαδίθηπν» είλαη πην επδηάθξηηε έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Απνιχησο ινγηθφ, αθνχ ε
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ θηλεηνχ θαη εηδηθφηεξα smart ηειεθψλνπ είλαη ν πην
πξφζθαηνο ηξφπνο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Δπηβεβαηψλεηαη θη εδψ ε ζεσξία φηη ην
ςεθηαθφ ράζκα κεηαηνπίδεηαη ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη είλαη πην εκθαλέο ζηηο
λενεκθαληδφκελεο ΣΠΔ. Χο εθ ηνχην ε πηνζέηεζε ηνπ λένπ ηξφπνπ πξφζβαζεο απφ
θάπνηεο ρψξεο πξνθαλψο ζ’ αξγήζεη. Οη ιφγνη ηεο πζηέξεζεο απηήο νθείινληαη: α)ζηελ
νηθνλνκηθή επρέξεηα ην λ’ αγνξάζνπλ ηελ λέα ηερλνινγία (smart ηειέθσλα) θαη β)ζηελ
θνπιηνχξα ησλ ιαψλ ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ.
Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα ζε αξθεηέο πεξηνρέο ε ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ είλαη αθφκα ππφ
αλάπηπμε. Δπνκέλσο ην θφζηνο απφθηεζεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο παξακέλεη πςειφ.
Πάξαπηα νη ειιεληθέο αξρέο θαη εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ ελζαξξχλνπλ ηνλ θφζκν
ζηελ απφθηεζε επξπδσληθήο ζχλδεζεο.
2.ηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ απηνλνκία ρξήζεο θπξηαξρνχλ
νη ίδηεο ρψξεο. Απφξξνηα ηεο θνπιηνχξαο ηνπο αθελφο θη αθεηέξνπ ηνπ βηνηηθνχ ηνπο
επηπέδνπ κπνξνχλ λα ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν κε πεξηζζφηεξε άλεζε θαη γηα
πεξηζζφηεξν ρξφλν ρσξίο ηδηαίηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη
ζπνπδψλ ελ αληίζεζε ησλ θησρψλ ρσξψλ φπσο Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Διιάδα, Ηηαιία,
Πνξηνγαιία θαη Πνισλία.
ηηο επηκέξνπο κεηαβιεηέο, ζηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ
πιεζπζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζπίηη» ε δηαθνξά ζηελ
αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξε έλαληη ησλ δχν άιισλ
κεηαβιεηψλ α)«πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ηελ εξγαζία ηνπο» θαη β)«πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν
ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ηνλ ρψξν πνπ
ζπνπδάδνπλ». Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη θπζηνινγηθφ, φκσο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ
φηη φζν κεγαιχηεξε απηνλνκία ρξήζεο ππάξρεη, ηφζν κεγαιχηεξα ηα νθέιε πνπ
απνθνκίδεη ν ρξήζηεο.
3.ηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο επηθξαηνχλ νη ίδηεο
ρψξεο θη εδψ. Σα θαιχηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ βφξεησλ ρσξψλ θαίλεηαη λα
θάλνπλ ηελ δηαθνξά. Οη θησρέο ρψξεο ηνπ λφηνπ πάξαπηα δείρλνπλ αηζζεηή βειηίσζε.
Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’ απηήλ ηελ κνξθή ακβιχλεηαη
εληνχηνηο πθίζηαηαη. ηελ Διιάδα, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαζίζηαηαη έξκαην ησλ
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ζπκθεξφλησλ ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο θη σο εθ ηνχηνπ ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζ’
αξγήζεη λα επέιζεη.
ηηο

επηκέξνπο

κεηαβιεηέο,

ζηελ

κεηαβιεηή

«πνζνζηφ

αηφκσλ

νη

νπνίνη

ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ θαζεκεξηλά» παξαηεξνχκε ηελ κείσζε ηεο δηαθνξάο απφ ηα άηνκα
κε ή ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πξνο ηα άηνκα κε αλψηαηε εθπαίδεπζε. ην ίδην
ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε γηα ηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ αηφκσλ νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο» γηα ηα άηνκα κε ή ρσξίο
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πξνο ηα άηνκα κε αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα πην
μεθάζαξα. Δπηβεβαηψλεηαη ινηπφλ ε ζεσξία φηη νη έρνληεο ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο
ζρεηηθά κε ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ πεξηζζφηεξν. Οη
δεμηφηεηεο απηέο είλαη απφξξνηα ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί
έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ράζκαηνο.
4.ηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε
ππεξέρνπλ πάιη νη ίδηεο ρψξεο. Ζ θνπιηνχξα ησλ βφξεησλ ρσξψλ σζεί κε ρξεζηέο θαη
παηδηά ζηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ην δηαδίθηπν αθφκε θαη απφ άιια ζπίηηα. Σν πςειφ
βηνηηθφ επίπεδν ζπλεηζθέξεη ζ’ απηήλ ηελ λννηξνπία ηεο ππνζηήξημε φηαλ ζηηο θησρέο
ρψξεο ηνπ λφηνπ θχξην κέιεκα είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ζηα πξνο ην
δελ.
ηηο επηκέξνπο κεηαβιεηέο, ζηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ
πιεζπζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε άιια ζπίηηα» παξαηεξνχκε ηηο
κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ «Βφξεησλ» ρσξψλ έλαληη ησλ «Νφηησλ» ζηελ θνηλσληθή
ππνζηήξημε, εδψ απφ ην θηιηθφ πεξηβάιινλ.
Δπίζεο παξαηεξνχκε ηελ κείσζε ηεο δηαθνξάο ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε δχν ελήιηθεο κε πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν» θαη «πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε δχν ελήιηθεο θαη παηδί κε πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν» δείρλνληαο φηη φηαλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ρξήζηεο ηνπ
δηαδηθηχνπ ζε ελζαξξχλνπλ-παξαθηλνχλ λα γίλεηο ρξήζηεο θη εζχ.
Σειηθψο ε θνηλσληθή ππνζηήξημε θάζε κνξθήο απμάλεη ηα θίλεηξα ησλ ρξεζηψλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαζψο θαη βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ζηελ
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ επηβεβαηψλεηαη ε ζεσξία, πσο ε παξνπζία αλήιηθσλ
παηδηψλ ζε κηα νηθνγέλεηα απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα θαηνρήο ελφο ε/π ζην
ζπίηη, θαζψο επίζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (DiMaggio θαη ινηπνί 2004).
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5.ηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ρξήζεο πξνπνξεχνληαη
γηα κηα αθφκε θνξά νη ίδηεο ρψξεο. Ζ δηαθνξά ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζ’
απηήλ ηελ κνξθή είλαη ηδηαηηέξα ραξαθηεξηζηηθή έλαληη ησλ ππνινίπσλ κνξθψλ. Οη
απμεκέλεο δεμηφηεηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ-σο απφξξνηα ηεο ςεθηαθήο παηδείαοησλ θαηνίθσλ ησλ Βφξεησλ ρσξψλ απνηππψλνληαη θαη ζ’ απηήλ ηελ κνξθή. Κη εδψ ην
απμεκέλν βηνηηθφ επίπεδν παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ, έρνληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν
ελαζρφιεζεο ηδηαηηέξσο ζε ζεκαληηθνχο ζθνπνχο, φπσο ε δηάδξαζε κε δεκφζηεο
αξρέο. ε πνιιέο ρψξεο ηνπ λφηνπ δελ παξέρεηαη θαλ ε δπλαηφηεηα δηάδξαζεο κε
δεκφζηα αξρή. Δπνκέλσο ηα άηνκα πεξηνξίδνληαη ζε ρξήζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο φπσο
ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα.
ηηο επηκέξνπο κεηαβιεηέο, ζηηο κεηαβιεηέο α)«πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ
πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηελ ιήςε παηρληδηψλ, ηξαγνπδηψλ, θαη
ηαηληψλ» θαη β)«πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηελ ελαζρφιεζε κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα» έλαληη ησλ
κεηαβιεηψλ έλαληη ησλ κεηαβιεηψλ α)«πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ,
κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ην internet banking», β)«πνζνζηφ αηφκσλ ζην
ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηε δηάδξαζε κε δεκφζηεο
αξρέο (ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο)» θαη γ)«πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ
πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ δεκφζηεο
αξρέο (ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο)» απνηππψλεηαη ε κεγάιε δηαθνξά ζηνλ ζθνπφ
ρξήζεο. ιεο νη ρξήζεηο δελ είλαη ην ίδην. Υξήζεηο πνπ απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα
ηεο νηθνλνκίαο, ην πνιηηηθφ θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην π.ρ. δηάδξαζε κε δεκφζηεο
αξρέο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο αθνχ απαηηνχλ απμεκέλεο δεμηφηεηεο ρξήζεο θαη
ρξφλν. Σνπλαληίνλ ρξήζεηο φπσο ςπραγσγηθά παηρλίδηα δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο
αθνχ δελ πξνυπνζέηνπλ ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο. Έηζη ινηπφλ επηβεβαηψλεηαη ε ζεσξία
αθνχ ε δεχηεξε νκάδα κεηαβιεηψλ πνπ πξνυπνζέηεη απμεκέλεο δεμηφηεηεο ζηνλ ζθνπφ
ρξήζεο έλαληη ηεο πξψηεο νκάδαο έρεη ηξαληαρηέο δηαθνξέο ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ
ησλ ρσξψλ.
Σν γεγνλφο φηη ζε θακία απφ ηηο πέληε κνξθέο ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο δελ βξέζεθαλ
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο ρψξεο δει. 15, πάλσ απφ ηνλ κ.ν. ηεο ΔΔ-28 δπζηπρψο
θαηαδεηθλχεη ηηο έληνλεο δηαθνξέο ζηελ ςεθηαθή αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ. ηελ
κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε βξέζεθαλ νη
ιηγφηεξεο ρψξεο (11) πάλσ απφ ηνλ κ.ν. ηεο ΔΔ-28. 12 ρψξεο βξέζεθαλ πάλσ απφ ηνλ
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κ.ν. ηεο ΔΔ-28 ζηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ρξήζεο. 13
ρψξεο βξέζεθαλ πάλσ απφ ηνλ κ.ν. ηεο ΔΔ-28 ζηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο
ζρεηηθά κε ηελ απηνλνκία ρξήζεο. ηηο κνξθέο ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζρεηηθά κε
ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο δεμηφηεηεο βξέζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο (14) πάλσ απφ ηνλ
κ.ν. ηεο ΔΔ-28 δεηθλχνληαο ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο ππνδνκέο ησλ
δηθηχσλ έηζη ψζηε λα έρνπλ φινη ηνπιάρηζηνλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο ιφγσ
φηη πιένλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηείλνπλ λα ζπνπδάδνπλ, απνθηνχλ ηηο ειάρηζηεο
δεμηφηεηεο-κέζσ εθπαίδεπζεο-πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.
Δηδηθφηεξα, Βνπιγαξία, Κξναηία, Κχπξνο, Διιάδα, Οπγγαξία, Ηηαιία, Λεηνλία,
Ληζνπαλία, Πνισλία θαη Ρνπκαλία θαη ζηηο πέληε κνξθέο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ήηαλ
θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-28. Δλψ ζηνλ αληίπνδα βξέζεθαλ νη: Απζηξία, Βέιγην,
Γαλία, Δζζνλία, Φηιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, Λνπμεκβνχξγν, Κάησ ρψξεο, νπεδία
θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 0/5. Οη αθξαίεο ηηκέο δεκηνχξγεζαλ δχν νκάδεο ρσξψλ.
Λφγσ απηήο ηεο νκαδνπνίεζεο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη θαη νη πέληε κνξθέο ηεο ςεθηαθήο
αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ 28 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εδξάδνληαη βαζηθά ζε δχν
ππιψλεο, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε-βηνηηθφ επίπεδν θαη ηελ εθπαίδεπζε-δεμηφηεηεο. Ζ
θνπιηνχξα ησλ ρσξψλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί έλαο ηξίηνο ππιψλαο, αιιά ε
θνπιηνχξα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ εθπαίδεπζε-κφξθσζε ηνπ θφζκνπ. Ζ ειηθία
δελ ζεσξήζεθε λα δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν. Απνηειεί θπζηνινγηθή αληίδξαζε
ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ε ελαληίσζε ζε θάζε ηη λέν. Ζ εθπαίδεπζε θαιείηαη λα
εμηζνξξνπήζεη ηα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο φπνηεο αλαζηνιέο ιφγσ ειηθίαο.
Πξάγκαηη άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ δερζεί εθπαίδεπζε-κφξθσζε, ηνπο βνεζάεη ζηελ
δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ, θαζψο είλαη πην δεθηηθνί ζηελ πηνζέηεζε θάζε ηη λένπ. Απηή
ε δηάζηαζε ήηαλ ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ αηφκσλ, ζην ζχλνιν
ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηφ (ή smart) ηειέθσλν γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο
ζην δηαδίθηπν». Οη ιανί ησλ «βφξεησλ» ρσξψλ ιφγσ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ιάβεη
είλαη εζηζκέλνη ζηελ πηνζέηεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο.
Πξφδειε ινηπφλ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ «πινχζησλ» βφξεησλ ρσξψλ έλαληη ησλ
«θησρψλ» λφηησλ ρσξψλ. Απηφ ην πνιχ ζεκαληηθφ εχξεκα εληζρχεη ηελ πεπνίζεζε
αιιά θαη ζπκβαδίδεη απφιπηα κε ηελ ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο-βηνηηθνχ επηπέδνπ εθάζηεο ρψξαο ζηελ δεκηνπξγία ςεθηαθήο
αληζφηεηαο. Γίλεηαη, επίζεο, φιν θαη πην εκθαλήο ε κεγέζπλζε ηεο αληζφηεηαο κεηαμχ
ησλ «πινχζησλ» θαη «θησρψλ» ρσξψλ. πσο έρεη ήδε εηπσζεί, ε ςεθηαθή αληζφηεηα
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θαίλεηαη λα είλαη αλζεθηηθή θαη καθξφβηα, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο, αληηθαηνπηξίδεη
ηελ αληζφηεηα ζηελ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ. Γελ απνθιείεηαη, φζν ζα εμαθνινπζεί ν
πινχηνο λα θαηαλέκεηαη άληζα, παξάιιεια ζα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε ςεθηαθή
αληζφηεηα. Ζ ςεθηαθή αληζφηεηα δείρλεη λα ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ην κειινληηθφ
ράζκα ηνπ πινχηνπ, θαζψο νη ΣΠΔ ήδε ινγίδνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο
ησλ αηφκσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εζλψλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην κέιινλ ηνπ
πινχηνπ.
πγθξίλνληαο ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ΜΑΓ έρνπκε ηελ εηθφλα ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ
νιφθιεξεο ηεο ΔΔ. Ζ ζχγθξηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ κεηαμχ ησλ ρσξψλ κπνξεί λα
γίλεη κεηξψληαο ηηο ηηκέο νξηζκέλσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θάζε ρψξαο ζε ζρέζε κε ην
εηζφδεκα, θάλνληαο ρξήζε ελφο θνηλνχ ηερλεηνχ λνκίζκαηνο πνπ νλνκάδεηαη "κνλάδα
αγνξαζηηθήο

δχλακεο"

(ΜΑΓ)-"purchasing

power

(http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_el.htm).

standard"
Απφ

ηνλ

(PPS).
πίλαθα

6

πηζηνπνηείηαη ε αλαθνξά ζηελ «νκαδνπνίεζε» ζε πινχζηεο θαη θησρέο ρψξεο.
Δμαίξεζε απνηεινχλ ε Ηηαιία θαη Δζζνλία. Ζ Δζζνλία έρνληαο επελδχζεη ηδηαίηεξα
ζηελ «ςεθηαθή παηδεία» κπνξεί θαη αληηζηαζκίδεη ην ρακειφ ηεο βηνηηθφ επίπεδν θη
έηζη θαηαθέξλεη λα είλαη πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ-28 θαη ζηηο πέληε κνξθέο
ςεθηαθήο αληζφηεηαο. Αληηζέησο ε Ηηαιία παξά ην θαιφ ηεο βηνηηθφ επίπεδν ε ρακειή
επίδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο ηελ θέξλεη θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ28 θα ζηηο πέληε κνξθέο ςεθηαθήο αληζφηεηαο.
Υψξα

Καηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ΜΑΓ

Βνπιγαξία (BG)
Ρνπκαλία (RO)
Λεηηνλία (LV)
Κξναηία (HR)
Οπγγαξία (HU)
Πνισλία (PL)
Ληζνπαλία (LT)
Δζζνλία (EE)
Διιάδα (EL)
ινβαθία (SK)
Πνξηνγαιία (PT)
Σζερηθή Γεκνθξαηία (CZ)
ινβελία (SI)
Μάιηα (MT)
Κχπξνο (CY)
Ηζπαλία (ES)

45
53
60
61
65
66
69
71
74
74
76
82
82
84
93
94
87

Υψξα

Καηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ΜΑΓ

Ηηαιία (IT)
Γαιιία (FR)
Ζλσκέλν Βαζίιεην (UK)
Φηλιαλδία (FI)
Βέιγην (BE)
Γεξκαλία (DE)
Γαλία (DK)
νπεδία (SE)
Απζηξία (AT)
Ηξιαλδία (IE)
Κάησ Υψξεο (NL)
Λνπμεκβνχξγν (LU)

101
107
108
115
120
123
125
126
129
130
132
264

Πίλαθαο 6 : Καηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ΜΑΓ. Πεγή Eurostat.

Ζ επηξξνή ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηελ ςεθηαθή αληζφηεηα φπσο είδακε είλαη απνιχησο
δηθαηνινγεκέλε. Μία άιιε πξνζέγγηζε ζηελ επηξξνή ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηελ
ςεθηαθή αληζφηεηα είλαη ε ζεσξία ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ηνπ
Maslow ή ππξακίδα ηνπ Maslow.

Δηθόλα 35: Η ππξακίδα ηνπ Maslow.

Ηεξαξρία ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow (εηθφλα 35) καο δείρλεη φηη ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ
πιεζπζκνχ ησλ «θησρψλ» ρσξψλ ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη
αθφκα θαη ην ρακειφηεξν επίπεδν ηεο αλάγθεο ησλ πην ζεκειησδψλ θπζηνινγηθψλ
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αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ γηα επηβίσζε. χκθσλα κε ηνλ Maslow φηαλ θαιπθζνχλ θαη νη
αλάγθεο αζθάιεηαο, ηφηε θαη κφλνλ κπνξεί ν άλζξσπνο λα ζθέθηεηαη γηα ηελ ρξήζε
ησλ ΣΠΔ φπνπ ζα θαιχςεη κέξνο ησλ θνηλσληθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ησλ
αλαγθψλ απηνεθηίκεζεο.
ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο θάζε ρψξαο παίξλνπκε
ζαλ

ζεκείν

αλαθνξάο

ηελ

αμηνιφγεζε

γηα

ην

http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking/a-z.

2014

Ννείηαη

απφ
πσο

ην
έρνπλ

αθαηξεζεί ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ-28.
Υψξα
Finland
United Kingdom
Netherlands
Ireland
Poland
Denmark
Germany
Belgium
Czech Republic
Hungary
France
Sweden
Italy
Austria
Slovakia
Portugal
Spain
Bulgaria
Romania
Greece

Γείθηεο αμηνιφγεζεο
0,92
0,67
0,58
0,51
0,50
0,46
0,41
0,28
0,27
0,17
0,17
0,17
0,11
0,10
0,09
0,04
-0,08
-0,26
-0,44
-0,86

Πίλαθαο 7 : Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ 2014. Πεγή
http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking/a-z.

Απφ ηνλ πίλαθα 7 θαίλεηαη ε ππεξνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ βφξεησλ
ρσξψλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ ε 5ε ζέζε ηεο Πνισλίαο, ε 9ε ζέζε ηεο Σζερηθήο
δεκνθξαηίαο θαη ε 10ε ζέζε ηεο Οπγγαξίαο, νη νπνίεο πξνεγνχληαη ησλ Γαιιία,
νπεδία θαη Απζηξία. Οη ρψξεο απηέο ηειηθά δελ κπνξνχλ λα κεηνπζηψζνπλ ην
πιενλέθηεκα ηεο θαιχηεξεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξνπλ αθνχ ην βηνηηθφ ηνπο
επίπεδν είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ. Μπνξεί νη Γαιιία, νπεδία θαη Απζηξία λα κελ
βξίζθνληαη πςειά ζηελ ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο
ζπζηεκάησλ είλαη φκσο θνηλψο απνδεθηφ φηη απηέο νη ρψξεο θξνληίδνπλ ην
εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα λα εθνδηάδεη κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ
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ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Δπνκέλσο νη θησρέο ρψξεο ζα πξέπεη άκεζα λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο
ΣΠΔ ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο ζπζηήκαηα ζε φια ηα επίπεδα. ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο
ζέζεηο-κε αξλεηηθή επίδνζε βξίζθνληαη νη Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη Διιάδα νη ρψξεο
δει. πνπ βξέζεθαλ ηειεπηαίεο ζηελ θαηάηαμε ζηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα.
Απφ κφλε ηεο ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα δηεπζεηήζεη φια ηα πξνβιήκαηα ηεο
ςεθηαθήο αληζφηεηαο. Υσξίο ηελ ίζε πξφζβαζε θαη πνηνηηθή εθπαίδεπζε γηα φινπο, ε
ππάξρνπζα αληζφηεηα ζίγνπξα ζα νμπλζεί. χκθσλα κε ηνλ Bowie (2000), «αθφκε θαη
αλ ν θαζέλαο ζηνλ θφζκν ζα κπνξνχζε λα έρεη έλα δσξεάλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή, θαη
δσξεάλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ αμηφπηζησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηψλ, απηφ δελ
ζα είλαη αξθεηφ. Ζ ηερλνινγία δελ ζα κπνξνχζε λα ελδπλακψζεη ηα άηνκα πνπ ήηαλ
αλαιθάβεηνη θαη δελ είραλ ηελ ηερλνγλσζία. Δπίζεο ε παηδεία είλαη ζηξαηεγηθήο
ζεκαζίαο γηα ηα άηνκα, ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηα έζλε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο».
ε απηφ ην πιαίζην, ν αλαιθαβεηηζκφο θαη νη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο ζπληζηνχλ
εκπφδην ζηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ζηελ πξφζβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην
δηαδίθηπν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζε δηεζλέο επίπεδν, κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ
ρσξψλ, θαζψο θαη ζε εζληθφ επίπεδν κεηαμχ πξνλνκηνχρσλ θαη κε πξνλνκηνχρσλ
πιεζπζκψλ, εμεγνχληαη νη δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο, ηεο
πξφζβαζεο, ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ή ηελ παξαγσγή ηνπο (Rizza, 2006).
Οη Bolt θαη Crawford (2000) επηζήκαλαλ φηη ε πξνεδξηθή ππφζρεζε-ηνπ Κιίληνλ λα
“ζπλδέζεη” θάζε ζρνιείν είλαη αλεπαξθήο ζηελ δηεπζέηεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
δεηήκαηνο. Μφλνλ ε πξφζβαζε δελ είλαη αξθεηή. Αλ πξφθεηηαη λα δψζνπλ ζηα ζρνιεία
ππνινγηζηέο, ζα πξέπεη επίζεο λα ηνπο παξέρνπλ ζπλερή ηερληθή ππνζηήξημε,
αλαβαζκίζεηο θαη- ην πην δχζθνιν θνκκάηη -επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φρη κφλν
γηα ην πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο, αιιά θαη γηα ην πψο λα ελζσκαηψζνπλ
επσθειψο ηελ ηερλνινγία ζε έλα νπζηαζηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.
Ζ άπνςε φηη νη ΣΠΔ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ δελ
είλαη λέα. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ην δηαδίθηπν θαη νη ΣΠΔ θαηά θάπνην ηξφπν
κεηαζρεκαηίδνπλ

ηελ

θνηλσλία,

απνδπλακψλνληαο

εμνπζίεο,

βειηηψλνληαο

επηηπγράλνληαο

κηα

ηε

ακνηβαία

πξαγκαηηθά

θαηαλφεζε,

ειεχζεξε

θαη

δεκνθξαηηθή θνηλσλία.
Τπάξρεη δηάρπηε ε άπνςε φηη νη πινχζηεο ρψξεο θαη γεληθφηεξα νη ξπζκηζηέο ηνπ
παγθφζκηνπ γίγλεζζαη αθήλνπλ εληέρλσο ηελ ςεθηαθή αληζφηεηα ζηελ κνίξα ηεο, αθνχ
ε δηαηψληζε ηεο, ηνπο ζπκθέξεη νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά. Ζ ςεθηαθή αληζφηεηα ζηελ
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ΔΔ-28 αιιά θαη παγθφζκηα απνηειεί πιένλ βαξφκεηξν ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο
παγθφζκηαο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο. Πξνο ηνχην θαιφ είλαη λα δνχκε κέξνο ηεο
νκηιίαο ηνπ Υνζέ Μαξία Φηγθέξεο-Οιζελ πξφεδξνπ ηνπ ICT Task Force θαη
αληηπξφζσπνπ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ, ην 2004 ζηελ Αζήλα ζην 14ν
Παγθφζκην πλέδξην Πιεξνθνξηθήο (WCIT). «Σν ςεθηαθφ ράζκα είλαη επίζεο έλα
ράζκα ζηελ ηθαλφηεηα λα γίλεη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λα ππάξμεη εθαξκνγή
ηνπο γηα αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο. Πνιιέο ρψξεο θαη εηδηθά νη αλαπηπζζφκελεο, αιιά
θαη νη ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο κεηάβαζεο ζε θαιχηεξα
επίπεδα, δελ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηνπ
νθέινπο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, θαη απηφ νθείιεηαη
θπξίσο ζην φηη δελ ππάξρεη ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα απηφλ
ηνλ ζθνπφ. Οη ρψξεο ησλ νπνίσλ νη πνιίηεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο
δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, θαη απηφ ζπκβαίλεη
ζε κηα επνρή φπνπ ε απφθηεζε γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο είλαη πιένλ πξναπαηηνχκελα
ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ. Καη φζν πεξηζζφηεξν παξακέλνπλ έμσ απφ
ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ηφζν πην δχζθνιν είλαη λα κπνξέζνπλ λα αθνινπζήζνπλ ζηε
ζπλέρεηα».

7.2 ΠΡΟΣΑΔΙ
Ζ βαξχηαηε ζεκαζία ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο θαη νη επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ζηελ
παγθφζκηα νηθνλνκία δεκηνπξγεί απηνκάησο ηελ αλάγθε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ
ειάηησζε ηεο. Ζ ζεσξία θη αθνινχζσο νη εκπεηξηθέο κειέηεο απέδεημαλ φηη νη ΣΠΔ
απνηεινχλ κηα απφ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο παξέρνληαο ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε.
Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε έξεπλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνιφγεζεο δηαθφξσλ
πηινηηθψλ ζρεδίσλ, ζρεηηθά κε ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία ζε θάζε επίπεδν, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη
ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα.
Οη Βφξεηεο ρψξεο ζεσξνχλ ηηο ΣΠΔ λα δηαδξακαηίδνπλ φιν θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν
ζηε κάζεζε θαη ηε ζηαδηνδξνκία ησλ αλζξψπσλ. Έηζη έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζηελ
εθπαίδεπζε ηνπο δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπο. Ζ ςεθηαθή παηδεία είλαη
απαξαίηεηε. Δπνκέλσο νη Νφηηεο ρψξεο ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο βφξεηεο,
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εηδάιισο ε χπαξμε ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο ζα δηεπξχλεηαη ζε βάξνο ησλ θησρψλ
ρσξψλ ηνπ Νφηνπ.
Οη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ
πεξηερνκέλνπ, ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη γιψζζεο. Θα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
ζηεξίμνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαη λα πξνσζήζνπλ
ηελ αλαγθαία κεηαθνξά ηερλνινγίαο.
Ζ πνιιαπιψλ θαηεπζχλζεσλ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ επέθεξαλ νη ΣΠΔ έρνπλ
ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζην πνιηηηζηηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν
νη αμίεο κηαο πνιπθσληθήο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο εληζρχνληαη, θαη ε ζρέζε κεηαμχ
ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ γίλεηαη φιν θαη πην δηαθαλήο. Οη
Βφξεηεο ρψξεο ζεσξνχλ ην δηαδίθηπν σο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο δσήο,
επηδηψθνληαο ηελ εμαζθάιηζε ηνπ γηα ηνπο πνιίηεο ηνπο. Αθφκε, ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηε ζηαδηνδξνκία ησλ αλζξψπσλ, ηελ πνιηηηθή δσή, ηελ αζθάιεηα,
θαζψο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο παξέρνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κέζσ
ηνπ δηαδηθηχνπ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξέρνληαη θαη πξνζθέξνληαη ειεθηξνληθά.
Σελ ίδηα ζεψξεζε ζα πξέπεη πιένλ λα απνθηήζνπλ θαη νη Νφηηεο ρψξεο.
Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ νδεγεί ζε κηα πην πγηή δεκνθξαηία. Οη ΣΠΔ ζπκβάινπλ ζηελ
βειηηζηνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ. Οη Βφξεηεο ρψξεο πξνζδνθνχλ ζην άκεζν
κέιινλ ζηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ ζηηο εθινγέο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο
απνθάζεσλ. Σν ίδην ζα πξέπεη λα ελζηεξληζηνχλ θαη νη θπβεξλήζεηο ησλ θησρψλ
ρσξψλ. Οη ρψξεο ηνπ Νφηνπ έρνπλ κείλεη πάξα πνιχ πίζσ ζρεηηθά κε ζέκαηα
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο φπσο θάλεθε θαη ζηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Ζ ζεσξία θαη πιήζνο εκπεηξηθψλ κειεηψλ έρνπλ απνδείμεη φηη ε αλάπηπμε θαη
βειηηζηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ νδεγνχλ ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο ιηγφηεξν
αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Οη ΣΠΔ γεληθά ηείλνπλ λα ζπλδένληαη κε ηε βειηίσζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο. Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπο κπνξνχλ λα δψζνπλ ζηηο βηνκεραλίεο
νξηζκέλσλ ρσξψλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Δπνκέλσο ε αλάπηπμε θαη
βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ δηθηχνπ απφ ηηο θησρφηεξεο ρψξεο είλαη κνλφδξνκνο.
Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ζην δηαδίθηπν είλαη κηα
δνθηκαζία γηα ηελ ςεθηαθή αληζφηεηα. Ζ έιιεηςε ηειεθσληθψλ γξακκψλ δελ πξέπεη
λα πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε. Υξήζε π.ρ. δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ, πξνζθέξνπλ λέεο
δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Οη ρακειφηεξεο ηηκέο πξφζβαζεο θαζψο θαη ε
θαζνιηθή

δηαδηθηπαθή

πξφζβαζε

είλαη
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επηβεβιεκέλεο

ελ

πξνθεηκέλσ

ηελ

ραιηλαγψγεζε ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο. ε πεξηπηψζεηο αλεπαξθνχο ππνδνκήο ή
πςεινχ θφζηνπο πξφζβαζεο, νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ ηνπηθά φπνπ ππάξρεη πξφβιεκα
λα δηαζέζνπλ ζηνπο πνιίηεο δεκφζηα ζεκεία πξφζβαζεο π.ρ. ζην δεκαξρείν λα
δηαηεζνχλ δχν ε/π ζηελ δηάζεζε ηνπ θνηλνχ.
Οη ρψξεο ηνπ Νφηνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ησλ Βφξεησλ ρσξψλ
ζρεηηθά κε ηελ κέξηκλα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Θα πξέπεη λα απνθεπρζεί φηη ηα
άηνκα απηά ζα κείλνπλ εθηφο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.
Αλακθίβνια, νη πξνηάζεηο απηέο δελ απνηεινχλ παλάθεηα ζηελ δηεπζέηεζε ηεο
ςεθηαθήο αληζφηεηαο. Ζ ζεσξία, νη εκπεηξηθέο κειέηεο θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα
ηεο παξνχζαο κειέηεο θαηέδεημαλ φηη ην ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν είλαη ην θχξην αίηην
ζηελ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο ςεθηαθήο αληζφηεηαο. Δπνκέλσο, θαη΄ νπζία ην
πξφβιεκα είλαη νηθνλνκηθήο θχζεσο.

7.3 ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ-ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΔΚΣΑΔΙ
Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο απηήο. ηηο
κεηαβιεηέο «πνζνζηφ αηφκσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν
κε ζθνπφ ηελ ελαζρφιεζε κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα» θαη «πνζνζηφ αηφκσλ ζην
ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηελ ιήςε παηρληδηψλ,
ηξαγνπδηψλ, θαη ηαηληψλ» ηα ζηνηρεία ηνπο είλαη ηνπ 2012 αθνχ πξνθαλψο δελ
ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην 2013. ηελ κεηαβιεηή «πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ, κε
επξπδσληθή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν» ην πνζνζηφ ηεο νπεδίαο είλαη ηνπ 2012 αθνχ δελ
ππήξρε ην πνζνζηφ ηνπ 2013. Σν κείδνλνο ζεκαζίαο ζέκα είλαη φηη ζηηο κεηαβιεηέο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ ππήξραλ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρξνλνινγηθά ζηνηρεία
(ρξνλνζεηξέο). Γει. ζε θάπνηεο κεηαβιεηέο ππήξραλ ζηνηρεία κφλν γηα ην 2013 ζε
άιιεο απφ ην 2010 θαη ζε άιιεο κεηαβιεηέο παξφηη ππήξραλ ζηνηρεία θαη πξηλ ην 2010,
εληνχηνηο δελ αθνξνχζαλ ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ παξά κφλνλ ιηγνζηέο ρψξεο. Σν
γεγνλφο απηφ καο πεξηφξηζε ζηελ ηέιεζε ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ κεηαβιεηψλ.
Πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο κεηαβιεηέο αιιά ην πην
ζεκαληηθφ, ζε βάζνο ρξφλνπ πνπ ινγηθά ζα ππάξμεη «πιεξφηεηα» ρξνλνζεηξψλ ζα
κπνξνχζε λα δηεμαρζεί ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ καο. Απφ
απηή ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζα κπνξέζνπκε λα έρνπκε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο
γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή θαη ηειηθά λα ηνπο ζπγθξίλνπκε κε απηνχο πνπ απνθάλζεθε ε
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νκάδα εζηίαζεο ζηελ ελ ιφγσ κειέηε. Δπίζεο απφ ηελ αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο/νκάδεο
ζα κπνξέζνπκε λα «νκαδνπνηήζνπκε» ηηο ρψξεο θαηά κνξθή ςεθηαθήο αληζφηεηαο
θαζψο θαη ζην ζχλνιν ηεο.
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