
 
 

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Μ.Π.Σ. στη Δια Βίου Μάθηση 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας ως παράγοντας ένταξης: 

Η περίπτωση της τρίτης ηλικίας 
Ευαγγελία Καμπακάκη 

 

 

 

 

 

  

 

Επιβλέπων: Βασίλειος Δαγδιλέλης, Καθηγητής 

Συνεξετάστρια Α΄: Αθηνά Σιπητάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Συνεξεταστής Β΄: Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής 

 

 

Θεσσαλονίκη 2015 

 

 



 
 

ii 
 

 Ευχαριστίες 

Η ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας αποτελεί τον επίλογο της φοίτησής 

μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην κατεύθυνση της Δια 

Βίου Μάθησης.  

Η φοίτηση μου στο ΜΠΣ, πέρα από πολύτιμες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και 

εμπειρίες, ενίσχυσε την πεποίθησή μου πως όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να 

συμμετέχουν στη δια βίου μάθηση. Η εκπαίδευση των πολιτών πρέπει να οδηγεί στην 

κοινωνική και πολιτική χειραφέτηση και στη δημοκρατική συμμετοχή ώστε να 

επεκτείνει την αξία που αποδίδουν οι άνθρωποι στην προσωπική τους ανεξαρτησία 

και ανάπτυξη της αυτονομίας τους. 

Καθώς ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος γνωστικών, ερευνητικών, αλλά και 

συναισθηματικών αναζητήσεων, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες μου: 

Στον Επιβλέποντα Καθηγητή μου κ. Βασίλειο Δαγδιλέλη για την εποπτεία που 

άσκησε στην εργασία και για τις ουσιαστικές παρατηρήσεις του σε καίρια ζητήματα 

της έρευνας, καθώς και τους συνεξεταστές μου κ. Αθηνά Σιπητάνου και κ. Νικόλαο 

Φαχαντίδη για τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους κατά την παρουσίαση της εργασίας 

μου.  

Στους καθηγητές του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από τους οποίους άντλησα σημαντικές γνώσεις και 

εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνά μου που αφιέρωσαν τον χρόνο τους και με 

την προθυμία τους συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωσή της. 

Επίσης στην κ. Γεωργία Κουμαρίδου, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, στην κ. Βίκυ 

Εξαδάκτυλου, γραμματέα του Δημάρχου Χαλκηδόνος και στην κ. Δημητριάδου 

Θωμαή, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ. 

Αλεξάνδρειας, που συνέβαλαν ιδιαίτερα στην πρόσβασή μου σε συμμετέχοντες της 

έρευνας. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την τεράστια υπομονή και 

τη συμπαράσταση της, όλο το διάστημα συγγραφής της εργασίας αλλά και σε όλη τη 

διάρκεια των σπουδών μου. 

Ευαγγελία Καμπακάκη 

Θεσσαλονίκη 2015 



 
 

iii 
 

Περίληψη 

Η επανάσταση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχει 

επιφέρει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο που οι άνθρωποι μαθαίνουν, οργανώνουν τη 

ζωή τους, υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, πληροφορούνται, δημιουργούν 

δεσμούς μεταξύ τους και μετέχουν στα κοινά ως πολίτες. Άτομα με λίγες ή καθόλου 

δεξιότητες στις Τ.Π.Ε., οι οποίοι δεν είναι σε θέση να τις χρησιμοποιούν, ακόμη και 

αν τους είναι διαθέσιμες, αποτελούν ένα είδος ψηφιακώς μη-εγγράμματων ή ακόμη 

και ψηφιακώς αναλφάβητων πολιτών. Ένα μεγάλο ψηφιακό χάσμα (digital divide) 

χωρίζει τους πολίτες αυτούς από τους υπόλοιπους. Έτσι, η ψηφιακή ένταξη μέσω του 

ψηφιακού εγγραμματισμού είναι ένας σημαντικός στόχος που εστιάζει στη 

συμμετοχή όλων των πολιτών στην σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της 

γνώσης, στη συμβολή των Τ.Π.Ε. για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού 

των ατόμων, προσφέροντας ευκαιρίες συμμετοχής ιδιαίτερα σε άτομα που βρίσκονται 

στο περιθώριο.  

Μεταξύ των αποκλεισμένων του ψηφιακού κόσμου περιλαμβάνονται οι ηλικιωμένοι 

– ή τουλάχιστον η πλειοψηφία τους. Ο ρόλος της εκπαίδευσης μπορεί να αποδειχθεί 

ιδιαίτερα σημαντικός στην προώθηση της ψηφιακής ένταξης και στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων πολιτών, καθώς μπορεί να τους δώσει τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και να τους καταστήσει 

ενήμερους για τα οφέλη των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή τους ζωή.  

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει τις στάσεις ατόμων τρίτης ηλικίας απέναντι 

στις Τ.Π.Ε., τον βαθμό εξοικείωσής τους με αυτές και να εντοπίσει το δυνητικό ρόλο 

της δια βίου μάθησης στην ψηφιακή τους ένταξη. Επισημαίνουμε το γεγονός ότι 

σχετικές  έρευνες στο πεδίο αυτό είναι ελάχιστες στη χώρα μας, παρά την προφανή 

σημασία τους, αφού οι Τ.Π.Ε. είναι ωφέλιμες για το άτομο και την κοινωνία και ο 

αριθμός των ηλικιωμένων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, είναι 

σημαντικός και αυξάνεται διαρκώς. Η έρευνα μας, εκτός από την επισκόπηση 

αναλόγων ερευνών στο διεθνή χώρο, βασίζεται σε ένα δείγμα ηλικιωμένων πολιτών 

που χρησιμοποιούν ή μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. σε Κέντρα δια Βίου 

Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ή αλλού και μέσω αυτής επιχειρούμε να απαντήσουμε, μεταξύ 

άλλων, σε ερωτήματα όπως: πώς και γιατί οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν να 

χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν, τι εφαρμογές 

χρησιμοποιούν κυρίως, πώς νιώθουν για την εμπειρία τους αυτή. Στόχος μας είναι να 



 
 

iv 
 

εξετάσουμε πώς μπορεί να ενισχυθεί η ψηφιακή τους ένταξη (στο πλαίσιο των δικών 

τους ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων), να εντοπίσουμε τους παράγοντες  που θα 

μπορούσαν να επιδράσουν θετικά σε μια τέτοια προσπάθεια, να προσδιορίσουμε τα 

εμπόδια.  

Η συμμετοχή των ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία, τόσο για τη βελτίωση της 

δικής τους ποιότητας ζωής- πιο ενεργητικής και ανεξάρτητης- όσο και προς όφελος 

του ευρύτερου συνόλου, θεωρούμε πως είναι εξαιρετικά σημαντική και η έρευνα μας 

προσπαθεί να συμβάλει στην αύξηση και την ποιοτική βελτίωση της συμμετοχής 

αυτής. 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, ψηφιακή ένταξη, 

ψηφιακό χάσμα, ψηφιακός εγγραμματισμός, άτομα τρίτης ηλικίας 
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Abstract  

The revolution of Information and Communication Technologies (ICT) has brought 

about enormous changes in the way people learn, organize their lives, defend their 

rights, get informed, bond together and participate in common as citizens. People with 

little or no ICT skills, who are not able to use them, even if they have access to them, 

are a kind of non-digitally-literate or even digitally illiterate citizens. A large digital 

divide separates these people from the rest. Thus, digital inclusion through digital 

literacy is an important goal, that focuses on participation of all citizens in modern 

society of information and knowledge and the contribution of ICT to tackle the social 

exclusion of people, offering opportunities to participate especially in those at the 

margins. 

Among the digitally excluded are the seniors - or at least the majority of them. The 

role of education can be particularly important in promoting digital inclusion and 

improving the quality of life of senior citizens, as it may enable them to acquire the 

necessary skills and to make them aware of the benefits of ICT in their daily lives. 

This study attempts to examine the attitudes of elderly people towards ICT, their 

degree of familiarity with them and identify the potential role of lifelong learning in 

the digital integration. We note that research in this area is minimal in our country, 

despite the obvious importance, since ICT is beneficial to the individuals and the 

society and the number of older people, both in Greece and in Europe, is significant 

and growing constantly. Our qualitative research, in addition to similar research in the 

international arena is based on a sample of elderly people who use or learn to use ICT  

and through it we attempt to answer, among others, questions such as: how and why 

the elderly learn to use ICT, what difficulties face, what applications use mainly, how 

they feel about their experience. Our goal is to examine how the digital integration 

can be enhanced (as part of their own interests and capacities), identify the factors that 

could affect positively to such an effort, to identify obstacles. 

The participation of older people in modern society, both to improve their own quality 

of life -more active and independent- and for the benefit of the larger whole, seems 

extremely important and our research attempts to help increase and improve the 

quality of participation thereof. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η επανάσταση των Τ.Π.Ε. έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο που οι 

άνθρωποι μαθαίνουν, οργανώνουν την καθημερινότητά τους, υπερασπίζονται τα 

δικαιώματά τους, πληροφορούνται, αγοράζουν, δημιουργούν δεσμούς μεταξύ τους, 

κοινωνικοποιούνται, δημιουργούν νέα γνώση και νέους τρόπους απόκτησης δύναμης. 

Η αλλαγή είναι τόσο δραματική και άνευ προηγουμένου που αναμορφώνει τις 

κοινωνικές δομές.  

Η ευκολία πρόσβασης στις Τ.Π.Ε., αν και απαραίτητη δεν είναι αρκετή για την 

ένταξη μας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ο απώτερος στόχος πρέπει να είναι η 

συμμετοχή όλων των πολιτών και όλων των κοινωνιών χωρίς διακρίσεις στα οφέλη 

που απορρέουν από την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην καθημερινότητα, στην 

οικονομία, στις ευκαιρίες απασχόλησης, στην ποιότητα ζωής, στην κοινωνική 

συμμετοχή και συνοχή. Η ψηφιακή ένταξη εστιάζει όχι μόνο στη συμμετοχή όλων 

των πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας αλλά και στη συμβολή των Τ.Π.Ε. για 

την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων, προσφέροντας ευκαιρίες 

συμμετοχής σε άτομα που βρίσκονται στο περιθώριο. 

Μεταξύ των αποκλεισμένων του ψηφιακού κόσμου περιλαμβάνονται οι 

ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα χαμηλού εισοδήματος, χαμηλού 

μορφωτικού επιπέδου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή (2011)1, η οποία τονίζει πως η άνιση πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο είναι 

προέκταση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στην ψηφιακή ένταξη και εκπαίδευση των ηλικιωμένων καθώς 

θεωρεί πως οι ηλικιωμένοι αποτελούν δυναμικά, ικανά και ζωτικής σημασίας μέλη 

της κοινωνίας μας (2013)2. 

Ο αποκλεισμός κοινωνικών ομάδων από την πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. και η 

αδυναμία χρήσης των ευκαιριών και των υπηρεσιών που προσφέρουν, ιδιαίτερα των 

ατόμων τρίτης ηλικίας, αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Το ενδιαφέρον 

για την ηλεκτρονική ένταξη δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο σε εκείνους που έχουν 

ευκαιρίες στη γνώση και στη συμμετοχή αλλά πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους 

πολίτες. 

                                                           
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011AE1182&rid=1 
2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IE1526&qid=1408454943857&from=EL 
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Η θεώρησή των Τ.Π.Ε. ως παράγοντα που μπορεί να βοηθήσει τα μέλη μιας 

κοινωνίας να ενταχθούν σε αυτήν και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις εκφάνσεις 

της κοινωνικής ζωής, με σκοπό την προσωπική τους ανάπτυξη, τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής τους αλλά και τη συμμετοχή τους στην ευρύτερη κοινότητα, με 

τελικό σκοπό μια καλύτερη κοινωνία για όλους, δεν μπορεί απλώς να διατυπώνεται 

ως σύνθημα, αν προηγουμένως δεν διερευνηθεί διεξοδικά. 

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση του ρόλου των Τ.Π.Ε. στην 

ένταξη των ηλικιωμένων πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης με 

απώτερο σκοπό μια καλύτερη ποιότητα ζωής και πιο ενεργή συμμετοχή στη 

σύγχρονη κοινωνία. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι δεξιότητες, τα 

ενδιαφέροντα, τα συναισθήματα, οι απόψεις και οι στάσεις των ατόμων τρίτης 

ηλικίας σε σχέση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και την εξοικείωσή τους με αυτές, ώστε να 

ανταποκρίνονται όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες και στην 

καθημερινότητά τους. 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη θεωρητική 

προσέγγιση στην οποία στηρίχθηκε η έρευνα. Στο κεφάλαιο 1 προσδιορίζεται ο 

σκοπός, η σημασία και το περιεχόμενο της εργασίας. Στο κεφάλαιο 2 γίνεται η 

απαραίτητη εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών εννοιών, που λήφθηκαν υπόψη κατά 

τη διάρκεια της συγγραφής της. Αναλύονται όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται τόσο 

στην παρούσα μελέτη όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία για να περιγράψουν, μεταξύ 

άλλων, τον ρόλο των Τ.Π.Ε. στη συμμετοχή των πολιτών στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας και της γνώσης, τον ψηφιακό γραμματισμό ως προϋπόθεση της 

ηλεκτρονικής ένταξης, τη συμβολή της ηλεκτρονικής ένταξης στην κοινωνική ένταξη 

των ατόμων τρίτης ηλικίας, αλλά και τα εμπόδια που προκύπτουν. 

Το δεύτερο μέρος της μελέτης, περιλαμβάνει την εμπειρική προσέγγιση. Στο 

κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται η ανάγκη για τη συγκεκριμένη έρευνα και στο κεφάλαιο 2 

ο σκοπός της έρευνας. Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται και τεκμηριώνεται η 

μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τον σχεδιασμό της έρευνας, τη συλλογή και 

ανάλυση των δεδομένων. Στο κεφάλαιο 4 αναλύεται η φάση της διεξαγωγής της 

έρευνας ενώ στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματά της με άξονες τα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. Στο κεφάλαιο 6 διατυπώνονται τα 

συμπεράσματα της έρευνας και αντιπαραβάλλονται με τα συμπεράσματα αντίστοιχων 

ερευνών όπως προέκυψαν και παρουσιάζονται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Τα 
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συμπεράσματα αναλύονται με βάση τα κίνητρα, την πρόσβαση, τις δεξιότητες, τη 

χρήση και τις στάσεις των ηλικιωμένων σε σχέση με τις Τ.Π.Ε.  Στο κεφάλαιο 7 

διατυπώνονται περιορισμοί και στο κεφάλαιο 8 προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της παρούσης ως επίλογος της εργασίας. 

Τέλος, στο παράρτημα που ακολουθεί μετά την παράθεση της Βιβλιογραφίας, 

περιλαμβάνονται ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους συμμετέχοντες, εισήγηση 

εποπτεύοντος καθηγητή, έγκριση αιτήματος διεξαγωγής έρευνας από το 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οι ερωτήσεις ημιδομημένης συνέντευξης για χρήστες Τ.Π.Ε., οι 

ερωτήσεις ημιδομημένης συνέντευξης για εκπαιδευόμενους στις Τ.Π.Ε., τα 

δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και οι απαντήσεις τους σε πίνακες ανά 

θεματική κατηγορία, όπως προέκυψαν κατά τη φάση της ανάλυσης των δεδομένων. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

1. Σκοπός της Μελέτης και επιμέρους ζητήματα 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να διερευνήσει πώς συσχετίζεται η 

πρόσβαση και η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. με την ένταξη των πολιτών στη σύγχρονη 

κοινωνία. Επιχειρείται να διερευνηθεί αν οι νέες τεχνολογίες αντιπροσωπεύουν μια 

ευκαιρία για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, παρέχοντας πρόσβαση 

στους κοινωνικά αποκλεισμένους και δυνατότητες εκπαίδευσης και απόκτησης 

δεξιοτήτων σε ανθρώπους πολύ δύσκολα προσπελάσιμους με τους συμβατικούς 

τρόπους ή αν οι άνθρωποι που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό είναι και 

αυτοί που είναι λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, κάτι που 

μπορεί να οδηγήσει σε νέες μορφές κοινωνικής διαστρωμάτωσης και 

περιθωριοποίησης.  

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα άτομα τρίτης ηλικίας, που ούτως ή άλλως 

ανήκουν στις ομάδες του πληθυσμού που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό αλλά 

και είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην καθημερινότητά τους, 

σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στην σύγχρονη κοινωνία τόσο για 

τη βελτίωση της δικής τους ποιότητας ζωής- πιο ενεργητικής και ανεξάρτητης- όσο 

και προς όφελος του ευρύτερου συνόλου. 

Παράλληλα, η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει τις στάσεις ατόμων 

τρίτης ηλικίας απέναντι στις Τ.Π.Ε., τον βαθμό εξοικείωσής τους με αυτές και να 

εντοπίσει το δυνητικό ρόλο της δια βίου μάθησης στην ψηφιακή τους ένταξη. 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι σχετικές  έρευνες στο πεδίο αυτό είναι ελάχιστες στη 

χώρα μας, παρά την προφανή σημασία τους, αφού οι Τ.Π.Ε. είναι ωφέλιμες για το 

άτομο και την κοινωνία και ο αριθμός των ηλικιωμένων, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην Ευρώπη, είναι σημαντικός και αυξάνεται διαρκώς. 

Η έρευνα μας, εκτός από την επισκόπηση αναλόγων ερευνών στο διεθνή χώρο, 

βασίζεται σε ένα δείγμα ηλικιωμένων πολιτών που χρησιμοποιούν ή μαθαίνουν να 

χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. και μέσω αυτής επιχειρούμε να απαντήσουμε, μεταξύ 

άλλων, σε ερωτήματα όπως: πώς και γιατί οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν να 

χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν, τι εφαρμογές 

χρησιμοποιούν κυρίως, πώς νιώθουν για την εμπειρία τους αυτή. Στόχος μας είναι να 

εξετάσουμε πώς μπορεί να ενισχυθεί η ψηφιακή τους ένταξη (στο πλαίσιο των δικών 

τους ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων), να εντοπίσουμε τους παράγοντες  που θα 
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μπορούσαν να επιδράσουν θετικά σε μια τέτοια προσπάθεια, να προσδιορίσουμε τα 

εμπόδια. 

Στην παρούσα εργασία, μεταξύ άλλων, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε: 

 τις προϋποθέσεις της ψηφιακής ένταξης, 

 τη σχέση τη χρήσης των Τ.Π.Ε. με την κοινωνική ένταξη των ατόμων και 

ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, 

 τα οφέλη του ψηφιακού γραμματισμού των πολιτών και ειδικότερα των 

ατόμων τρίτης ηλικίας, 

 τις ιδιαιτερότητες των ατόμων τρίτης ηλικίας που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην ψηφιακή τους ένταξη, 

επιχειρώντας να προσδιορίσουμε τα κίνητρα που οδηγούν τους ηλικιωμένους να 

μάθουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., τον βαθμό πρόσβασης στις Τ.Π.Ε., τις 

δεξιότητες που έχουν και τους τρόπους απόκτησής τους, τις εφαρμογές που 

χρησιμοποιούν και το περιεχόμενό τους, αλλά και τις στάσεις των ηλικιωμένων 

απέναντι στις Τ.Π.Ε. 

 

2. Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών εννοιών 

2.1 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 

Οι Τ.Π.Ε. περιλαμβάνουν όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται για το χειρισμό 

της πληροφορίας και τη διευκόλυνση της μεταφοράς της και συχνά αναφερόμαστε σε 

αυτές και με τον όρο «νέες τεχνολογίες». Μπορούν να μετασχηματίσουν, 

αναδιοργανώσουν και να αλλάξουν θεμελιωδώς τη δομή των δραστηριοτήτων στους 

τομείς όπου χρησιμοποιούνται. Προσφέρουν δυνατότητες βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας, ταχύτερης συλλογής, διάδοσης και εφαρμογής της γνώσης. 

Επιτρέπουν την εφαρμογή συνεργατικών μεθόδων με την αξιοποίηση των δικτύων. Η 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ απομονωμένων άλλοτε φορέων, δίνουν τη 

δυνατότητα σε πηγές, γνώσεις και εμπειρίες να δημιουργήσουν νέα γνώση, διαθέσιμη 

σε όλους, μετασχηματίζοντας μεθόδους εργασίας και έρευνας. Οι προοπτικές που 

προσφέρουν είναι ακόμη μεγαλύτερες όσο οι άνθρωποι μαθαίνουν να επικοινωνούν, 

αλληλεπιδρούν και εργάζονται με νέους τρόπους, αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους. 

Βέβαια, παρά τα αδιαμφισβήτητα οφέλη που προσφέρει η χρήση των Τ.Π.Ε., 
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υφίστανται και σημαντικά εμπόδια στην αποτελεσματική τους χρήση (United Nations 

Conference on Trade and Development, 2003).  

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των Τ.Π.Ε. είναι ότι συνεχώς μεταβάλλονται 

και εξελίσσονται. Νέες εκδόσεις υπαρχουσών εφαρμογών εκδίδονται και νέα 

προϊόντα συνεχώς αναπτύσσονται. Το χαρακτηριστικό αυτό επιδρά σημαντικά στις 

δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν οι χρήστες ώστε να προσαρμόζονται στα νέα 

δεδομένα και απαιτεί από αυτούς να αναμορφώνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους 

και να είναι ικανοί να αποκτούν νέες. Για το σκοπό αυτό μάλιστα απαιτείται να 

αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση των Τ.Π.Ε. ώστε να προσαρμόζονται στις 

αλλαγές ομαλά και αποτελεσματικά (Clarke, Englebright, & National Institute of 

Adult Continuing Education (England and Wales), 2003). 

 

2.2 Κοινωνία της Πληροφορίας και Κοινωνία της Γνώσης 

Ο όρος «Κοινωνία της Πληροφορίας», (Κ.τ.Π.) αναφέρεται σε μια μορφή 

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης όπου η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, 

αποτίμηση, μεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία γνώσης και 

την ικανοποίηση αναγκών ατόμων και επιχειρήσεων.  Με τον τρόπο αυτό, παίζει 

κεντρικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα, την παραγωγή πλούτου και τη 

διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών3. 

Εξαιτίας των τελευταίων επιτευγμάτων της συνεχώς επιταχυνόμενης  

τεχνολογικής επανάστασης, η συνειρμική απήχηση της έννοιας της Κ.τ.Π. παρέπεμπε 

σε διαρκώς αυξανόμενες διασυνδέσεις περισσότερο με την τεχνολογία και λιγότερο 

με κοινωνιολογικά μοντέλα. Όμως, δεν πρέπει να επιζητούμε να καθορίσουμε τις 

πραγματικές διαστάσεις της Κ.τ.Π. εντός των πεδίων των τηλεπικοινωνιών ή της 

πληροφορικής, αλλά μάλλον στην εκπαίδευση, στην επιστήμη, στην καινοτομία, στην 

οικονομία, στη γνώση και στον πολιτισμό (Karvalics, 2008). 

Η Κ.τ.Π. αποτελεί μια συνεχώς εξελισσόμενη πραγματικότητα. Πολλά είναι τα 

συγκεκριμένα παραδείγματα στη καθημερινή ζωή. Ωστόσο, οι αλλαγές δεν 

σχετίζονται μόνο με τη τεχνολογία: είναι ευρύτατης κλίμακας και παγκόσμιες, 

συνεπάγονται νέους τρόπους επικοινωνίας, νέες οικονομικές και κοινωνικές δομές 

                                                           
3
 http://broadband.cti.gr/el/download/strathgikh.pdf 
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και καινούριους τρόπους διακυβέρνησης. Η οικονομική και κοινωνική  ζωή 

καθίσταται όλο και περισσότερο γνωσιοκεντρική δραστηριότητα 4. 

Με άλλα λόγια η παγκόσμια Κ.τ.Π. έχει νόημα μόνο αν ωφελεί την ανάπτυξη 

της Κοινωνίας της γνώσης (Κ.τ.Γ.) και θέτει ως στόχο την ανθρώπινη ανάπτυξη 

βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό νόημα 

της Κ.τ.Γ. στοχεύει στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην προώθηση των 

ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων για αυτό και δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε 

αποσπασματικά και μεμονωμένα μέτρα περιορισμού των ανισοτήτων στην πρόσβαση 

στη γνώση και στην καταπολέμηση των οικονομικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων 

που την υποθάλπουν. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διαφύλαξη και προώθηση των 

θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς η γνώση, η σκέψη και η συνείδηση 

αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους (UNESCO, 2005). Το 

δικαίωμα συμμετοχής στην Κ.τ.Π. προστατεύεται από το ελληνικό Σύνταγμα 

σύμφωνα με το άρθρο 5 και παράλληλα η διευκόλυνση της πρόσβασης στις 

πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής 

και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους (Σύνταγμα της Ελλάδας, 2008).  

Για την ανάπτυξη μιας Κ.τ.Γ. κρίνεται απαραίτητο να ικανοποιηθεί ένα σύνολο 

αρχών, όπως της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφορία και στην εκπαίδευση, της 

πολιτισμικής ποικιλομορφίας και της ελευθερίας της έκφρασης. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με την ενίσχυση των ψηφιακών ευκαιριών και της κοινωνικής ένταξης με 

τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. για την απόκτηση ικανοτήτων, την ενδυνάμωση, την πολιτική 

και κοινωνική συμμετοχή. Επίσης, η έρευνα, ο διαμοιρασμός, η διακίνηση της 

πληροφορίας, η δημιουργικότητα, η ανταλλαγή και η ενίσχυση των μαθησιακών 

ευκαιριών κρίνονται ως αναγκαίοι στόχοι για μια Κ.τ.Γ., στην οποία η χρήση των 

Τ.Π.Ε. θα ενθαρρύνεται ως μέσο συμμετοχής, ώστε όλοι οι άνθρωποι να ωφεληθούν 

ισότιμα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον (UNESCO, 2003). 

 

2.3 Ψηφιακός γραμματισμός 

Η αποτελεσματική ενασχόληση με τις Τ.Π.Ε. επηρεάζει σημαντικά την 

καθημερινή ζωή των ατόμων. Ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί βασική 

προϋπόθεση συμμετοχής στην κοινωνία και στην επίτευξη προσωπικών και 

επαγγελματικών στόχων.  Μάλιστα θεωρείται μετα-ικανότητα καθώς βοηθά τα άτομα 

                                                           
4
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003DC0271&rid=3 
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να αποκτήσουν άλλες σημαντικές ικανότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση και 

την εργασία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους (Senkbeil, Ihme, & Wittwer, 2013). Οι 

Τ.Π.Ε. αλλάζουν τους τρόπους με τους οποίους προϊόντα και υπηρεσίες 

προσφέρονται και καταναλώνονται. Η εξοικείωση με τις Τ.Π.Ε. και η χρήση τους 

αποτελεί προϋπόθεση πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες καθώς και άσκησης της 

ιδιότητας του πολίτη  (OECD Skills Outlook 2013, 2013).  

Η διατύπωση ενός ορισμού και η κατανόηση των νέων μορφών γραμματισμού 

που απαιτούνται για την πλήρη συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία, αποτέλεσε 

αντικείμενο πολλών ερευνών (Helsper & Eynon, 2013) . Η πλειοψηφία των ορισμών 

των ψηφιακών δεξιοτήτων τείνουν να καλύπτουν δεξιότητες λειτουργίας και χρήσης 

της τεχνολογίας για ένα πλήθος σκοπών παράλληλα με την κατανόηση των τρόπων 

που οι Τ.Π.Ε. επηρεάζουν και επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. 

Ο ψηφιακός γραμματισμός αντιπροσωπεύει την ικανότητα του ατόμου να 

φέρνει εις πέρας τα καθήκοντά του αποτελεσματικά σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, να 

διαβάζει και να ερμηνεύει κείμενα, ήχους, εικόνες, να αναπαράγει δεδομένα, να τα 

αξιολογεί και να εφαρμόζει τις νέες γνώσεις που απέκτησε από τα ψηφιακά 

περιβάλλοντα (Jones-Kavalier & Flannigan, 2006). Αφορά τις δεξιότητες και 

ικανότητες που δίνουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των υπολογιστών και των 

σχετικών Τ.Π.Ε. για την ικανοποίηση προσωπικών, εκπαιδευτικών στόχων και 

στόχων που αφορούν την αγορά εργασίας (Lowe & McAuley, 2000). 

Η τεχνολογία χρησιμοποιείται για να υπηρετήσει πλήθος σκοπών. Ο ψηφιακός 

γραμματισμός αντιπροσωπεύει ένα συνεχές γνώσεων και δεξιοτήτων αυξανόμενης 

γνωστικής δυσκολίας: πρόσβασης, διαχείρισης, ενσωμάτωσης, αξιολόγησης και 

δημιουργίας της πληροφορίας (International ICT Literacy Panel, 2002) με τη χρήση 

της ψηφιακής τεχνολογίας, των εργαλείων επικοινωνίας και των δικτύων για τη 

λειτουργία του ατόμου στην Κ.τ.Π.. 

Ο ψηφιακός γραμματισμός είναι πολλά περισσότερα από την ικανότητα να 

χειρίζεται κανείς τον υπολογιστή και να χρησιμοποιεί τα τρέχοντα λογισμικά. Θα 

πρέπει να εξοπλίζει τα άτομα με την ικανότητα να ανταποκρίνονται θετικά στην 

αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στα εργαλεία και τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες. Η ευελιξία, η υιοθέτηση νέων πρακτικών και η ικανότητα επιλογής 

μεταξύ διαθέσιμων τεχνολογιών είναι κεντρικής σημασίας για μια δια βίου ψηφιακή 

ικανότητα. Με την εξέλιξη του διαδικτύου, ο ψηφιακός γραμματισμός πρέπει να 
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περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα ως βασικό συστατικό της 

παραγωγής γνώσης (JISC, 2011).  

Ο ψηφιακός γραμματισμός ορίζει τις ικανότητες που βοηθούν το άτομο να ζει, 

να μαθαίνει και να εργάζεται σε μια ψηφιακή κοινωνία. Καθώς ο γραμματισμός είναι 

προϋπόθεση ή θεμέλιο άλλων ικανοτήτων, επηρεάζει τις επιλογές του ατόμου, είναι 

απαραίτητος για τη δημιουργία και την ανταλλαγή σημαντικών πολιτισμικών 

στοιχείων και θα έπρεπε να αποτελεί καθολικό δικαίωμα, θα έπρεπε να 

αντιμετωπίζεται ως ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήματος και της ευρύτερης 

κοινωνίας (JISC, 2011). 

Για τον Martin (2005) ψηφιακός γραμματισμός είναι η ικανότητα του ατόμου 

να διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές υποδομές και τα εργαλεία του 21
ου

 αιώνα. Οι 

ηλεκτρονικές συσκευές και λειτουργίες υποστηρίζουν τους περισσότερους τομείς της 

κοινωνίας και τις περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες. Όσοι κατανοούν και 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν με άνεση τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι σημαντικά 

ενδυναμωμένοι και σε πλεονεκτική θέση σε όρους εκπαίδευσης, εργασίας και σε 

άλλους τομείς της ζωής. Ο ψηφιακός γραμματισμός περιλαμβάνει την ικανότητα του 

ατόμου να φέρνει εις πέρας και με επιτυχία ψηφιακές ενέργειες ενσωματωμένες σε 

καθημερινές καταστάσεις, που μπορεί να περιλαμβάνουν την εργασία, τη μάθηση, 

τον ελεύθερο χρόνο και άλλες πτυχές της καθημερινότητας. Για κάθε άτομο ποικίλει 

αναφορικά με τη ζωή του και αποτελεί μια δια βίου διαδικασία που αναπτύσσεται 

καθώς εξελίσσεται η ζωή του. Είναι μια έννοια ευρύτερη από τις βασικές δεξιότητες 

χρήσης του υλικού και του λογισμικού. Περιλαμβάνει την απόκτηση και τη χρήση 

γνώσεων, τεχνικών, στάσεων και προσωπικών ιδιοτήτων όπως και την ικανότητα του 

ατόμου να σχεδιάζει, να εκτελεί και να αξιολογεί ψηφιακές ενέργειες για την επίλυση 

ζητημάτων και την ικανότητά του να αναστοχάζεται  πάνω στην εξέλιξη του 

ψηφιακού του γραμματισμού.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει την ψηφιακή ικανότητα ως μία από τις οκτώ 

βασικές ικανότητες τις οποίες χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι για την προσωπική τους 

ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη 

και την απασχόληση.  

Εξ ορισμού, ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί μέσο χωρίς το οποίο δεν 

μπορούμε πλέον να απολαμβάνουμε αυτό που παλιά θεωρείτο πολιτισμός με την 

ευρεία έννοια, δηλαδή τον δεσμό μεταξύ των πολιτών. Χωρίς αυτό το εργαλείο, η 
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επικοινωνία με τους άλλους και η απόκτηση νέων γνώσεων αποβαίνει δυσχερής. Ο 

γραμματισμός, οι δεξιότητες και η ένταξη αποτελούν αλληλένδετα στοιχεία και 

αντιστοιχούν σε έναν ολιστικό και χωρίς διακρίσεις ορισμό της ηλεκτρονικής ένταξης 

για όλη την κοινωνία
5
. Είναι σημαντικό να εφοδιαστούν οι πολίτες με ψηφιακές 

δεξιότητες που να τους επιτρέπουν να αξιοποιούν πλήρως τα οφέλη από τη 

συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία Οι ψηφιακές ικανότητες είναι απαραίτητες για 

μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και όλοι οι πολίτες πρέπει να 

ενδυναμωθούν και να λάβουν κίνητρα για να τις αναπτύξουν
6
. 

 

2.4 Τρίτη ηλικία 

Δεν υπάρχει ορισμός της έννοιας του ηλικιωμένου ή της τρίτης ηλικίας που να 

γίνεται αποδεκτός  σε κάθε πλαίσιο. Βιολογικά το γήρας ξεκινά από την εφηβεία ως 

μια συνεχής διαδικασία κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Κοινωνικά, τα 

χαρακτηριστικά των ατόμων που θεωρούνται ηλικιωμένα ποικίλουν πολιτισμικά και 

από γενιά σε γενιά. Οικονομικά, ηλικιωμένοι θεωρούνται όσοι συνταξιοδοτηθούν, αν 

και πολλοί μετά την διακοπή της εργασίας τους εξακολουθούν να συνεισφέρουν, 

στηρίζοντας τα μέλη της οικογένειάς τους, ή συμμετέχοντας σε εθελοντικές 

οργανώσεις. Χρονολογικά, η ηλικία χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το 

προσδόκιμο της ζωής. Μάλιστα η σχέση της χρονολογικής ηλικίας και των 

βιολογικών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων ποικίλει από χώρα σε χώρα  

(WHO Expert Committee, 1989). 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών τα 60 έτη καθορίζουν το 

πέρασμα στην τρίτη ηλικία. Σε αρκετές αναπτυγμένες χώρες όμως, η ηλικία των 65 

ετών χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για τα ηλικιωμένα άτομα, καθώς σε αυτή 

την ηλικία τα άτομα συνήθως συνταξιοδοτούνται. Συνεπώς δεν υπάρχει σαφής 

ορισμός της έννοιας «ηλικιωμένος» καθώς αυτή έχει διαφορετικό νόημα σε 

διαφορετικές κοινωνίες. Την ασάφεια αυτή ενισχύει και η αύξηση του προσδόκιμου 

ζωής. Επίσης, η έννοια του ηλικιωμένου δεν καθορίζεται μόνο από τη χρονολογική 

                                                           
5
  Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ενίσχυση του 

ψηφιακού γραμματισμού, των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και της ηλεκτρονικής ένταξης» (διερευνητική 

γνωμοδότηση) (2011) Ανακτήθηκε από: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011AE1182&rid=1 
6 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο 

για την Ευρώπη: 2015.eu Ανακτήθηκε από: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2010/05-

05/0133/P7_TA%282010%290133_EL.pdf 
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ηλικία. Η τρίτη ηλικία ως κοινωνική κατασκευή σχετίζεται συχνά με την αλλαγή των 

κοινωνικών ρόλων και δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν τα άτομα. Συχνά οι ίδιοι 

οι ηλικιωμένοι προσδιορίζουν την τρίτη ηλικία ως ένα στάδιο που η λειτουργική, 

πνευματική και φυσική τους κατάσταση εξασθενεί και είναι πιο ευάλωτοι σε 

ασθένειες ή αναπηρίες (United Nations Population Fund, 2012). 

Η γήρανση του πληθυσμού, δηλαδή η αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων 

στον συνολικό πληθυσμό είναι  παγκόσμια δημογραφική τάση. Η γήρανση αποτελεί 

κρίσιμη διαδικασία για κάθε άτομο, καθώς περιλαμβάνει μια σειρά αλλαγών στην 

εργασία, στην οικογένεια, στην υγεία, που απαιτούν προσαρμογές. Όλες οι 

βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές προκλήσεις επηρεάζουν την ποιότητα της 

ζωής του (Escuder-Mollón & Cabedo, 2014). Για την ευημερία της γηράσκουσας 

κοινωνίας, είναι σημαντικό να αποφύγουμε την πεποίθηση ότι οι ηλικιωμένοι είναι 

ευάλωτοι και αποτελούν βάρος για την κοινωνία και να δημιουργήσουμε ένα 

κοινωνικό σύστημα στο οποίο οι ηλικιωμένοι μπορούν να συμμετέχουν 

αποτελεσματικά (Orimo et al., 2006).  

Οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις κατέδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι 

ανήκουν σε κατηγορίες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και κοινωνική 

περιθωριοποίηση επειδή η κατηγορία αυτή ατόμων είναι ιδιαίτερα ευπαθής σε 

κοινωνικές διαδικασίες. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα γηρατειά 

συνεπάγονται μια σειρά από αναπόφευκτες μεταβολές: 

 Η φθίνουσα πορεία της φυσικής και σε κάποιες περιπτώσεις της πνευματικής 

κατάστασης 

 Η απομάκρυνση από την ενεργό εργασιακή ζωή 

 Οι αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον 

 Η αίσθηση της περιθωριοποίησης από την πλευρά της οικογένειας και της 

κοινωνίας (Παπασταμάτης, 2010). 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, ως ηλικιωμένα θα θεωρήσουμε τα 

άτομα  εξήντα ετών και άνω, που έχουν συνταξιοδοτηθεί. 

 

2.5 Ποιότητα ζωής 

Όσο ο πλανήτης βιώνει μια άνευ προηγουμένου γήρανση του πληθυσμού, τόσο 

στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, μία από τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις είναι η θέσπιση πολιτικών που θα επιτρέπουν στα 
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άτομα τρίτης ηλικίας να διατηρούν μια καλή ποιότητα ζωής (Tam, 2013). Η ποιότητα 

ζωής είναι μία πολυδιάστατη έννοια (Abeles, Gift, & Ory, 1994; Fernández-

Ballesteros & Santacreu, 2011; Mollenkopf & Walker, 2007) που εκτιμάται από 

πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες και από πολλούς επιστημονικούς κλάδους. Η 

ποιότητα ζωής είναι μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των εξωτερικών συνθηκών 

ζωής ενός ατόμου και των εσωτερικών του αντιλήψεων για τις συνθήκες αυτές 

(Browne et al., 1994). Είναι μια δημοφιλής έννοια καθώς αποτελεί κρίσιμο  

παράγοντα αξιολόγησης της κοινωνικής πολιτικής (Brown, Bowling, & Flynn, 2004). 

Για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως ποιότητα ζωής ορίζεται η αντίληψη 

του ατόμου για τη θέση του στη ζωή, στο πλαίσιο της κουλτούρας και του 

συστήματος αξιών όπου ζει, σε σχέση με τους στόχους, τις προσδοκίες, τα κριτήρια 

και τις ανησυχίες του. Είναι μία έννοια που επηρεάζεται με πολύπλοκο τρόπο από τη 

φυσική υγεία, την ψυχολογική κατάσταση, το επίπεδο ανεξαρτησίας, τις κοινωνικές 

σχέσεις και τη σχέση του ατόμου με προεξέχοντα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός 

του (Groupt, 1993). Από τον ορισμό αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ποιότητα 

ζωής γίνεται αντιληπτή σε σχέση με την κοινότητα μέσα στην οποία το άτομο ζει 

(Escuder-Mollón & Cabedo, 2014). 

Ειδικότερα, η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων δεν εξαρτάται μόνο από τη 

συνολική τους ζωή, ψυχολογικούς και καταστασιακούς παράγοντες αλλά θα πρέπει 

να περιλαμβάνει τους περιορισμούς και τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες σε 

διαφορετικές κοινωνίες και σε διαφορετικές ομάδες, όπως η κοινωνική και 

οικονομική ασφάλεια, η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση. Αν 

και κάποιοι παράγοντες είναι κοινοί με άλλες ηλικιακές ομάδες, συνήθως η υγεία και 

η λειτουργική ικανότητα είναι προϋπόθεση για ενεργή και αυτόνομη τρίτη ηλικία, 

κάτι που τονίζει και το διαμεσολαβητικό ρόλο της τεχνολογίας στην ποιότητα της 

ζωής (Walker & Mollenkopf, 2007). 

 

2.5.1 Τ.Π.Ε. και ποιότητα ζωής 

Πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά των υπολογιστών και του διαδικτύου 

μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Η επικοινωνία μέσω 

διαδικτύου είναι βολική και προσιτή και καθιστά ικανή την ικανοποίηση κοινωνικών 

αναγκών. Η ενασχόληση με διάφορους τύπους κοινωνικού και πολιτικού ακτιβισμού 

μπορεί να συνεισφέρει σε συναισθήματα αυτοεκτίμησης. Η ανάκτηση ιατρικών 
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πληροφοριών, κάτι που έχει ιδιαίτερη αξία για τους ηλικιωμένους, μπορεί να 

ενθαρρύνει την αυτοπεποίθησή τους και να βοηθήσει στη μείωση του άγχους. Οι 

ηλεκτρονικές συναλλαγές και αγορές, η διασκέδαση και η μάθηση είναι 

αποτελεσματικοί τρόποι να υπερπηδήσουν σωματικές αναπηρίες. Συνολικά, φαίνεται 

πως η χρήση των Τ.Π.Ε. μπορεί να ενδυναμώσει τους ηλικιωμένους, να συνεισφέρει 

στην ποιότητα της ζωής τους και να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν πνευματικές 

και σωματικές δυσκολίες. Οι ηλικιωμένοι μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες 

ευκαιρίες να γίνουν πιο ανεξάρτητοι, λιγότερο απομονωμένοι κοινωνικά και πιο 

ευδιάθετοι (Shapira, Barak, & Gal, 2007). 

Έχει αναγνωρισθεί πως είναι σημαντικό για τους ηλικιωμένους να αποκτήσουν 

ικανότητες και ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να βελτιώσουν 

την ποιότητα της ζωής τους Υποστηρίζεται πως υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των 

Τ.Π.Ε. και της ποιότητας ζωής σε όρους δεξιοτήτων, αυτοπεποίθησης, οικονομικής 

διαχείρισης, υγείας, διαχείρισης αναπηριών και ασθενειών, σχέσεων, εργασίας και 

σύνδεσης με την οικογένεια και τους φίλους. Υπό αυτή την οπτική φαίνεται πως 

υπάρχει ανάγκη προώθησης των Τ.Π.Ε. (Boulton-Lewis, Buys, Lovie-Kitchin, 

Barnett, & David, 2007). Όμως, μέχρι στιγμής, υπάρχουν σχετικά λίγες αποδείξεις ότι 

οι Τ.Π.Ε. έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων (Gilhooly, Gilhooly, 

& Jones, 2009). Ακόμη κι αν τα οφέλη από τη χρήση των Τ.Π.Ε. θεωρούνται 

προφανή, είναι λίγες οι έρευνες που το αποδεικνύουν επαρκώς και παρά τα θετικά 

αποτελέσματα περιορίζονται από τα μεθοδολογικά τους προβλήματα (Slegers, Van 

Boxtel, & Jolles, 2008). 

 

2.6 Κοινωνική ένταξη και αποκλεισμός 

Η κοινωνική ένταξη μπορεί να οριστεί ως μια σειρά θετικών δράσεων για την 

ισότητα της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και της συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων ώστε να μπορούν όλα τα άτομα να συμβάλλουν στην κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή της κοινότητας και της κοινωνίας και να αντιστέκονται σε όλες τις 

μορφές των διακρίσεων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Η έκταση στην οποία άτομα, οικογένειες και ομάδες μπορούν να συμμετέχουν 

στην κοινωνία και να ελέγχουν το πεπρωμένο τους, λαμβάνοντας υπόψη μια ποικιλία 

παραγόντων που σχετίζονται με οικονομικούς πόρους, την εργασία, την υγεία, την 

εκπαίδευση, τη στέγη, την αναψυχή, τον πολιτισμό και τη συμμετοχή στα κοινά, 
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επίσης αναφέρεται ως κοινωνική ένταξη (Warschauer, 2003). Η κοινωνική ένταξη 

γίνεται αντιληπτή ως μια διαδικασία, με την οποία γίνονται προσπάθειες να 

εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για όλους, ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους, ώστε να απολαμβάνουν πλήρως τις δυνατότητες που 

προσφέρει η κοινωνία. Είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία δημιουργίας των 

συνθηκών που επιτρέπουν την πλήρη και ενεργητική συμμετοχή κάθε μέλους της 

κοινωνίας και σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, 

κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και της λήψης αποφάσεων.  

Η διαδικασία της κοινωνικής ένταξης περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: 

 Την υπερίσχυση έναντι των μειονεκτημάτων που προέρχονται από 

κοινωνικές ανισότητες ώστε να αποφευχθεί ο αποκλεισμός. 

 Την αξιοποίηση των ευκαιριών μείωσης των ανισοτήτων που υπάρχουν 

και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην κοινωνία. 

 Την ενίσχυση της συμμετοχής και ενδυνάμωσης κοινωνικών 

διαδικασιών ώστε να βελτιωθεί η ατομική και συλλογική έκφραση, η 

δέσμευση των πολιτών και η δημοκρατική συμμετοχή (Korte, 2004). 

Αντίθετα, ο κοινωνικός αποκλεισμός θεωρείται η διαδικασία που προκαλείται 

από τον συνδυασμό κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών παραγόντων που 

εμποδίζουν συγκεκριμένες ομάδες να έχουν πρόσβαση σε πόρους και να αποκτούν τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία 

(International Federation on Ageing, 2010). Τα άτομα ή οι ομάδες, πλήρως ή 

μερικώς, αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στις πτυχές της κοινωνικής ζωής 

εξαιτίας χαρακτηριστικών της ταυτότητάς τους όπως της ηλικίας, του φύλου, της 

εθνικότητας, της κουλτούρας, της γλώσσας ή φυσικών, οικονομικών και κοινωνικών 

μειονεκτημάτων τους. Μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία να αποκτήσουν φωνή, να 

αναγνωριστούν, να συμμετέχουν ενεργά αλλά και στον αποκλεισμό από την εργασία, 

την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες ακόμη και από 

την πολιτική εκπροσώπηση (DESA, 2009). 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός περιλαμβάνει την απουσία ή την άρνηση των 

πόρων, των δικαιωμάτων, αγαθών και υπηρεσιών καθώς και την ανικανότητα 

συμμετοχής σε σχέσεις και δραστηριότητες, που διατίθενται στην πλειοψηφία των 

ατόμων της κοινωνίας σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ή πολιτικό επίπεδο. 
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Επηρεάζει τόσο την ποιότητα ζωής των ατόμων όσο και την ισότητα και συνοχή της 

κοινωνίας στο σύνολό της (Levitas et al., 2007). 

Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού αντιπροσωπεύει πλέον μια λιγότερο 

υλιστική θεώρηση και δίνει έμφαση στην πρόσβαση στην πληροφορία, σε υπηρεσίες 

και σε συμμετοχικές δραστηριότητες. Είναι μια δυναμική διαδικασία, που εστιάζει το 

ενδιαφέρον όχι μόνο σε ατομικούς παράγοντες αλλά σε ευρύτερες κοινωνικές 

διαδικασίες. Αυτή η μετατόπιση της ευθύνης από το άτομο στο κοινωνικό 

περιβάλλον έχει προφανείς συνέπειες για την κατανόηση των μηχανισμών που 

εμπλέκονται. Η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή είναι θεμελιώδες ανθρώπινο 

δικαίωμα και η αποκατάστασή του είναι συλλογική ευθύνη κράτους και κοινωνίας. 

Κάθε παράβαση αυτού του δικαιώματος, που συχνά συμβαίνει σε συγκεκριμένες 

ευάλωτες ομάδες, μειώνει την ικανότητά τους να συμμετέχουν πλήρως και 

αποτελεσματικά στην κοινότητα και αυτό συμβάλλει με τη σειρά του σε επιπλέον 

κοινωνικά προβλήματα (Parrillo, 2008). 

Βέβαια, οι πολίτες μπορεί να αποκλείονται από κάποιες και όχι απαραίτητα 

όλες τις πτυχές της καθημερινότητας, για παράδειγμα τη δυνατότητα να έχουν 

πρόσβαση σε απασχόληση και εκπαίδευση, να είναι σε θέση να αγοράζουν αγαθά και 

υπηρεσίες, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και οργανισμούς, να συμμετέχουν στη 

λήψη αποφάσεων ώστε να αλλάξουν τις προσωπικές ή ευρύτερες συνθήκες ζωής 

τους. Πολύ συχνά αυτό συμβαίνει λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων αλλά και 

εξαιτίας διακρίσεων, φυσικών περιορισμών, έλλειψης προσόντων και αδυναμίας 

προσαρμογής ή ανταπόκρισης του περιβάλλοντος στις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου. 

Πάντως όποια και αν είναι η θεωρητική οριοθέτηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού, αναδεικνύονται ορισμένα κοινά στοιχεία που θεωρούνται ότι 

συγκροτούν τον σκληρό πυρήνα της έννοιας: 

- Ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέεται σχεδόν πάντα με δυσμενείς καταστάσεις ως 

προς την κοινωνική ιδιότητα του ατόμου και τις δεξιότητες και ικανότητές του να 

συνδεθεί με το κοινωνικό του περιβάλλον. 

- Ο κοινωνικός αποκλεισμός εμπεριέχει τόσο τις παραδοσιακές παραμέτρους της 

ποιότητας ζωής (κατάσταση υγείας, επάρκεια σε υλικά αγαθά, κ.τ.λ.) όσο και τους 

παράγοντες στους οποίους αποδίδεται η κατάσταση αποκλεισμού (ανικανότητα 

εύρεσης εργασίας, αδυναμία διεκδίκησης δικαιωμάτων, κ.τ.λ.). 
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- Ο κοινωνικός αποκλεισμός απορρέει από τους παράγοντες που ορίζουν τις 

κοινωνικές σχέσεις και συναλλαγές (απορρίπτεται η πρόσβαση ενός ατόμου ή μιας 

ομάδας ατόμων σε αγαθά, υπηρεσίες, δραστηριότητες, πόρους που συνδέονται με τα 

δικαιώματα του πολίτη) (Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας, 2004).  

Στην ουσία της η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού παραπέμπει στην 

αδυναμία του ατόμου να διεκδικήσει με επιτυχία κοινωνικά αγαθά και ανάλογα με 

αυτά υπάρχουν οι αντίστοιχοι προσδιορισμοί του αποκλεισμού (γεωγραφικός, 

οικονομικός, εκπαιδευτικός κ.λ.π.) (Γκότοβος, 2007). Σίγουρα έχει οικονομική 

διάσταση, καθώς σχετίζεται με τη στέρηση απαραίτητων για την επιβίωση αγαθών 

αλλά εμπεριέχει διαστάσεις της ποιότητας ζωής και των ευκαιριών που απορρέουν 

από αυτή, όπως η υγεία, η συμμετοχή στην κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική ζωή 

(Pinto, 2014). 

Αντίστοιχα στον πυρήνα των περισσότερων ορισμών της κοινωνικής ένταξης 

βρίσκεται η έννοια της πλήρους συμμετοχής σε όλες τις πτυχές της ζωής. Η 

συμμετοχή είναι σημαντική καθώς υποδηλώνει μια ενεργό ανάμειξη στη διαδικασία, 

την εμπλοκή σε διαδικασίες, τη δημιουργία και διατήρηση ενός κοινωνικού δικτύου 

και όχι απλώς την πρόσβαση σε κοινωνικές δραστηριότητες. Η συμμετοχή επίσης 

δημιουργεί μια αίσθηση υπευθυνότητας απέναντι στους άλλους, επηρεάζει τις 

αποφάσεις και επιτρέπει στα άτομα να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων (DESA, 2009).  

Σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς όλα τα μέλη, ανεξάρτητα από τα ατομικά 

χαρακτηριστικά τους, είναι ικανά και παρακινούνται να συμμετέχουν σε πολιτικές, 

κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει νομικά 

και πολιτικά πλαίσια να προωθούν διαδικασίες ένταξης σε όλα τα πεδία εφαρμογής, 

ώστε να γίνεται σεβαστή η δίκαιη πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση, να 

διασφαλίζονται  παροχές και πληροφόρηση και να γίνεται αποδεκτή η ποικιλομορφία 

και ο πολιτιστικός πλουραλισμός. Προϋπόθεση είναι ο σεβασμός σε όλα τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, στις ελευθερίες και στους νόμους, ώστε κάθε άτομο να 

αντιμετωπίζεται ισότιμα  (DESA, 2009). 

 

2.6.1 Κοινωνική ένταξη ατόμων τρίτης ηλικίας 

Καθώς η ένταξη ή ο αποκλεισμός των ατόμων ως έννοιες προσδιορίζονται 

εξετάζοντας συγκεκριμένους παράγοντες, υπάρχουν δυσκολίες εφαρμογής τους στα 
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άτομα τρίτης ηλικίας. Αυτό προκύπτει κυρίως από τον κεντρικό ρόλο που κατέχει η 

συμμετοχή στην αγορά εργασίας ως δείκτης κοινωνικής ένταξης. Η έμφαση στην 

εργασία και στην απασχόληση δημιουργεί μια ασάφεια γα τους ηλικιωμένους, που 

συνήθως έχουν εγκαταλείψει τον ρόλο τους ως εργαζόμενοι λόγω συνταξιοδότησης 

(Phillipson, Scharf, Great Britain, & Office of the Deputy Prime Minister, 2004). 

Παράγοντες αποκλεισμού που έχουν κριθεί πως ανταποκρίνονται στις συνθήκες 

των ατόμων τρίτης ηλικίας είναι: 

 Υλικοί πόροι: στέρηση αγαθών (π.χ. θέρμανση, πρόσβαση σε 

τηλέφωνο), φτώχεια 

 Κοινωνικές σχέσεις: κοινωνική απομόνωση, μη συμμετοχή σε 

κοινωνικές δραστηριότητες 

 Δραστηριότητες του πολίτη: συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες 

 Βασικές υπηρεσίες: πρόσβαση σε υπηρεσίες (πχ τηλεπικοινωνιών, 

μέσων μεταφοράς) 

 Γειτονιά: συνθήκες και αίσθημα ασφάλειας (Scharf, Phillipson, & 

Kingston, 2003) 

Ο αποκλεισμός στους ηλικιωμένους βιώνεται όταν το άτομο δεν απολαμβάνει 

έναν ή περισσότερους παράγοντες που είναι σημαντικοί για την ποιότητα της ζωής 

του. Είναι μια εμπειρία που χαρακτηρίζεται από στέρηση και αδυναμία πρόσβασης σε 

κοινωνικά δίκτυα, δραστηριότητες και υπηρεσίες που έχει ως αποτέλεσμα μια φτωχή 

ποιότητα ζωής. Υπό αυτήν την οπτική, ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να 

εξετασθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες διαστάσεις: 

 Κοινωνικές σχέσεις (επικοινωνία με οικογένεια και φίλους) 

 Πολιτιστικές δραστηριότητες (π.χ. παρακολούθηση θεαμάτων 

θεάτρου, κινηματογράφου) 

 Δραστηριότητες του πολίτη (π.χ. μέλος σε μια ομάδα, εθελοντισμός, 

ψηφοφορίες) 

 Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες υγείας, αγορές) 

 Αποκλεισμός από τη γειτονιά (αίσθημα ασφάλειας) 

 Χρηματοοικονομικά προϊόντα (π.χ. διαχείριση τραπεζικού 

λογαριασμού, αποταμίευση) 
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 Κατανάλωση ( π.χ. να ανταπεξέρχονται στα έξοδα του σπιτιού) (Social 

Exclusion Unit, Office of the Deputy Prime Minister, Department of 

Health, & Department for Work and Pensions, 2006) 

Θα ήταν απαραίτητο να σημειώσουμε πως, σύμφωνα με  τον Sen (οπ. αναφ. 

στο Hick, 2006) η στέρηση δεν καθορίζεται από την κατοχή των αγαθών αλλά από 

ό,τι δίνει τη δυνατότητα απόκτησής τους. Η κατοχή εισοδήματος ή αγαθών 

διαφοροποιείται από τις ικανότητες των ατόμων και τις ευκαιρίες συμμετοχής τους 

στην κοινωνική ζωή.  

 

2.7 Ηλεκτρονική ένταξη και αποκλεισμός 

Οι Τ.Π.Ε. έχουν πλέον καίρια σημασία για πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρη 

την υφήλιο. Η ενεργός χρήση των Τ.Π.Ε. συχνά βελτιώνει τις ατομικές προοπτικές 

εργασίας, πληροφόρησης ή κοινωνικών σχέσεων. Οι Τ.Π.Ε. βοηθούν στην επίτευξη 

σημαντικών στόχων στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην υγειονομική περίθαλψη ή στην 

εκπαίδευση, συμβάλλουν κατά πολύ στην αύξηση της παραγωγικότητας και 

δημιουργούν πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η ηλεκτρονική ένταξη (e-Inclusion) 

αναφέρεται στις δράσεις για τη δημιουργία μιας Κ.τ.Π. χωρίς αποκλεισμούς, ήτοι 

μιας κοινωνίας για όλους. Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε άτομο που το 

επιθυμεί να συμμετέχει πλήρως στην Κ.τ.Π., παρά τα ατομικά ή κοινωνικά 

μειονεκτήματά του. Η ηλεκτρονική ένταξη είναι αναγκαία για λόγους κοινωνικής 

δικαιοσύνης διότι εξασφαλίζει την ισότητα στην Κ.τ.Γ.. Είναι επίσης αναγκαία για 

οικονομικούς λόγους, προκειμένου να πραγματωθεί πλήρως το δυναμικό της Κ.τ.Π. 

με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και να μειωθεί το κόστος του κοινωνικού 

και οικονομικού αποκλεισμού (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007a). 

Η ηλεκτρονική ένταξη αναφέρεται στην αποτελεσματική συμμετοχή ατόμων 

και ομάδων σε όλες τις διαστάσεις μιας οικονομίας και κοινωνίας βασισμένης στη 

γνώση μέσα από την πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. Αυτό είναι εφικτό αν απομακρυνθούν τα 

εμπόδια πρόσβασης και ενεργοποιηθεί αποτελεσματικά η επιθυμία και ικανότητα των 

ατόμων ώστε να καρπωθούν τα οφέλη από την πρόσβαση αυτή. Επίσης η 

ηλεκτρονική ένταξη αναφέρεται στον βαθμό κατά τον οποίο οι Τ.Π.Ε. μπορούν να 

συνεισφέρουν στην εξίσωση και προώθηση της συμμετοχής στην κοινωνία σε όλα τα 

επίπεδα (κοινωνικές σχέσεις, εργασία, πολιτισμός, πολιτική συμμετοχή κ.α.) 

(Almuwil, Weerakkody, & El-Haddadeh, 2011; Kaplan, 2005). 
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Πιο συγκεκριμένα η ηλεκτρονική ένταξη σημαίνει πως όλα τα μέλη 

αντιλαμβάνονται τα οφέλη των Τ.Π.Ε., έχουν ίση και προσιτή πρόσβαση σε 

συσκευές, συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και ψηφιακό περιεχόμενο και μπορούν να 

αξιοποιήσουν τις εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες που 

διατίθενται μέσω των τεχνολογιών αυτών. Περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα των 

ατόμων να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., να δημιουργούν περιεχόμενο και να 

εμπλέκονται ενεργά σε μια συνεχώς αυξανόμενη ψηφιακή ζωή (S. Becker et al., 

2012; Bertot et al., 2014). 

Η έννοια της ηλεκτρονικής ένταξης, όπως ορίστηκε στην υπουργική δήλωση 

της Ρίγας το 2006, καλύπτει αφενός τις Τ.Π.Ε. χωρίς αποκλεισμούς και αφετέρου τη 

χρήση των Τ.Π.Ε. για την επίτευξη ευρύτερων στόχων ένταξης. Με άλλα λόγια, η 

ηλεκτρονική ένταξη αφορά τον βαθμό στον οποίο οι Τ.Π.Ε. βοηθούν στην προώθηση 

της συμμετοχής στην κοινωνία επί ίσοις όροις σε όλα τα επίπεδα, ενισχύοντας τις 

κοινωνικές σχέσεις, διευκολύνοντας τις οικονομικές δυνατότητες για εργασία και 

επιχειρηματικότητα, αναπτύσσοντας τις πολιτιστικές πτυχές της κοινωνίας και 

ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των πολιτών (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

2007b). 

Η ηλεκτρονική ένταξη σκοπεύει στο να μην μείνει κανείς «εκτός», για αυτό και 

εστιάζει στη μείωση των κενών όσον αφορά τη χρήση των Τ.Π.Ε. και στην 

προώθησή τους για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων, των ευκαιριών 

απασχόλησης, της ποιότητας ζωής, της κοινωνικής συμμετοχής και συνοχής. Ένα 

ψηφιακά ενταγμένο άτομο συμμετέχει αποτελεσματικά σε όλες τις διαστάσεις της 

οικονομίας και της κοινωνίας που βασίζεται στη γνώση μέσα από τις Τ.Π.Ε. 

(Escuder-Mollon & Esteller-Curto, n.d.). 

Η καθολική πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, μπορεί πρακτικά να μην είναι 

ρεαλιστική, καθώς οι πόροι είναι περιορισμένοι και οι υπηρεσίες δεν είναι πάντα 

οικονομικά προσιτές, ενώ απαιτούνται συνεχώς αναβαθμίσεις (Burbules & Callister, 

2000).  Καθώς λοιπόν, δεν ωφελούνται όλα τα μέλη της κοινωνίας ισότιμα, τα άτομα 

αυτά κινδυνεύουν να στερηθούν βασικές ανάγκες όπως της εκπαίδευσης, της 

εργασίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που συνεχώς προσφέρονται μέσω του 

διαδικτύου (Becker et al., 2012). 

 

2.7.1 Προϋποθέσεις ηλεκτρονικής ένταξης 
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Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην Κ.τ.Π. περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα 

οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων Τ.Π.Ε. και την ικανότητα των ατόμων να τις 

χρησιμοποιούν. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν τη 

δυνατότητα να επωφεληθούν πλήρως από τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε. διότι δεν 

πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις. 

Βέβαια η ηλεκτρονική ένταξη απέχει πολύ από το να χαρακτηρισθεί σταθερή 

και γραμμική. Οι τεχνολογίες εξελίσσονται συνεχώς και ο ηλεκτρονικός αποκλεισμός 

συνδέεται συχνά με αλληλεπικαλυπτόμενα αίτια. Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση 

των γνώσεων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ένταξη. Τα άτομα που είναι 

εξοικειωμένα πρέπει να ανανεώνουν τις γνώσεις τους. Για όσους δεν είναι 

εξοικειωμένοι πρέπει να καταπολεμηθεί η έλλειψη ενδιαφέροντος, η διστακτικότητα 

και η δυσπιστία και να διδαχθεί η χρήση των μέσων, είτε για την εργασία είτε για τη 

διευκόλυνση της οικιακής και κοινωνικής ζωής.  Ιδίως οι ηλικιωμένοι πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα καθοδήγησης, διάθεσης λογισμικού, εύκολα προσβάσιμου 

υλικού εξοπλισμού, δραστηριοτήτων που θα κινούν το ενδιαφέρον και θα καλύπτουν 

τις ανάγκες τους. 

Πολλές είναι οι μελέτες που επιχειρούν να ορίσουν την έννοια και τις συνθήκες 

με τις οποίες η ηλεκτρονική ένταξη μπορεί να επιτευχθεί (Weerakkody, Dwivedi, El-

Haddadeh, Almuwil, & Ghoneim, 2012). Στις περισσότερες και πιο σύγχρονες, η 

ηλεκτρονική ένταξη δεν είναι ζήτημα μόνο πρόσβασης σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό 

αλλά αποτέλεσμα ενός συνδυασμού και άλλων παραγόντων. Η πρόσβαση είναι 

αναγκαία προϋπόθεση αλλά πρέπει να συνοδεύεται από την εκπαίδευση στη χρήση 

των Τ.Π.Ε. και περιεχόμενο που εξυπηρετεί τα ενδιαφέροντα και καλύπτει τις 

ανάγκες. Αυτό φυσικά απαιτεί την ανάλυση των διαφορετικών ομάδων που τις 

χρησιμοποιούν και τον σκοπό της χρήσης αυτής (Servon, 2002). 

Για τον Seale (2009) η ηλεκτρονική ένταξη συνδέεται στενά με τις έννοιες της 

πρόσβασης, της χρήσης, της ενδυνάμωσης και της συμμετοχής. Για τους De Haan, 

(2004) και van Dijk (2006, 2012) προϋπόθεση ένταξης είναι η πρόσβαση σε 

διαδοχικά επίπεδα: 

• Κινήτρων: επιθυμία απόκτησης και χρήσης των Τ.Π.Ε. 

• Υλικού: φυσική πρόσβαση σε εξοπλισμό αλλά και προϋποθέσεις 

απαραίτητες για τη σύνδεση με το διαδίκτυο, όπως συνδρομές, λογαριασμοί. 

• Δεξιοτήτων:  
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 λειτουργικές δεξιότητες: ικανότητα χρήσης του υλικού και του 

λογισμικού 

 πληροφοριακές δεξιότητες: 

o τυπικές: ικανότητα διαχείρισης τυπικών 

χαρακτηριστικών των υπολογιστών και του διαδικτύου, 

πχ. διαχείριση αρχείων, υπερσυνδέσεων 

o ουσιαστικές: αναζήτηση, επιλογή, επεξεργασία και 

αξιολόγηση της πληροφορίας μέσα από συγκεκριμένες 

ηλεκτρονικές πηγές 

o στρατηγικές: ικανότητες χρήσης των ψηφιακών πηγών 

ως μέσων επίτευξης συγκεκριμένων στόχων καθώς και 

του γενικού σκοπού βελτίωσης της θέσης του ατόμου 

στην κοινωνία. 

• Χρήσης: ο απώτερος στόχος των προηγούμενων σταδίων που αφορά 

τον χρόνο χρήσης, την ποικιλία των εφαρμογών, το είδος σύνδεσης (π.χ. 

ευρυζωνική), την περισσότερο ή λιγότερο ενεργητική και δημιουργική χρήση. 

Και για τους Bradbrook & Fisher (2004) η ηλεκτρονική ένταξη δεν είναι ένα 

φαινόμενο δύο καταστάσεων αλλά περισσότερο ένα συνεχές που ποικίλει ανάμεσα 

στα άτομα σύμφωνα με τα εξής πέντε χαρακτηριστικά (5 Cs): 

• Σύνδεση (πρόσβαση) 

• Ικανότητα (δεξιότητες) 

• Περιεχόμενο  

• Αυτοπεποίθηση(αυτό-αποτελεσματικότητα) 

• Συνέχεια (οι Τ.Π.Ε. αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας) 

Σύμφωνα με τους Helsper & Oxford Internet Institute (2008) προτείνεται μια 

κατηγοριοποίηση των ψηφιακών πόρων για την εκτίμηση της ψηφιακής ένταξης που 

λαμβάνει υπόψη τους εξής παράγοντες: 

• Πρόσβαση 

• Δεξιότητες 

• Στάσεις 

• Βαθμός εμπλοκής με την τεχνολογία 

Σύμφωνα με τον Warschauer (2003) η πλήρης πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. απαιτεί  

• Κατοχή εξοπλισμού 
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• Σύνδεση με το διαδίκτυο 

• Δεξιότητες 

• Κατανόηση των κοινωνικά αξιόλογων τρόπων χρήσης των Τ.Π.Ε. 

Αυτό που ο Warschauer  θεωρεί ως σημαντικότερο όσον αφορά τις Τ.Π.Ε. δεν 

είναι η διαθεσιμότητα των συσκευών αλλά η ικανότητα των ατόμων να τις 

χρησιμοποιούν ώστε να εμπλέκονται σε ουσιαστικές κοινωνικά πρακτικές. Η 

πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης πρέπει να 

περιλαμβάνει μια ποικιλία πόρων για την ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και 

πολιτικής δύναμης ατόμων και ομάδων. Οι πόροι αυτοί είναι: 

• Φυσικοί: πρόσβαση σε υπολογιστές και δίκτυα 

• Ψηφιακοί: ψηφιακό περιεχόμενο που διατίθεται στο διαδίκτυο 

• Ανθρώπινοι: γραμματισμός και εκπαίδευση που απαιτούνται για τη 

χρήση υπολογιστή και την επικοινωνία μέσω διαδικτύου 

• Κοινωνικοί: δομές που υποστηρίζουν την πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. 

Κάθε πόρος συμβάλλει στην αποτελεσματική χρήση των Τ.Π.Ε. αλλά αποτελεί 

ταυτόχρονα και προϊόν αυτής. 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως σύμφωνα με τις παραπάνω θεωρητικές 

προσεγγίσεις, τα κίνητρα, το υλικό, οι δεξιότητες, η χρήση και οι στάσεις απέναντι 

στις Τ.Π.Ε. αποτελούν τις κύριες προϋποθέσεις ηλεκτρονικής ένταξης και ως εκ 

τούτου θα αξιοποιηθούν ως βασικοί άξονες στην εμπειρική διερεύνηση του 

φαινομένου στην παρούσα μελέτη. 

 

2.8 Ψηφιακό χάσμα και ψηφιακή ανισότητα 

Ως ψηφιακό χάσμα συνήθως εννοείται η απόσταση ανάμεσα σε όσους έχουν 

και όσους δεν έχουν πρόσβαση σε νέες μορφές πληροφοριακής τεχνολογίας, που 

περιλαμβάνουν υπολογιστές, δίκτυα και εξοπλισμό όπως η κινητή τηλεφωνία αλλά 

δεν εξαντλείται στη φυσική πρόσβαση σε αυτόν. Ο όρος ψηφιακό χάσμα (digital 

divide) αναφέρεται στο χάσμα μεταξύ αυτών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

αποδοτικά τα νέα εργαλεία της τεχνολογίας της πληροφορικής, όπως π.χ. το 

Διαδίκτυο και σε αυτούς που δε διαθέτουν την ικανότητα αυτή ή και άλλες 

προϋποθέσεις (Mancinelli, 2008). 

Αν και το ψηφιακό χάσμα αφορά κυρίως την πρόσβαση, σε επίπεδο κοινωνίας, 

στις ψηφιακές τεχνολογίες εκτείνεται πέρα από την ιδέα της απλής πρόσβασης στον 
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τεχνικό εξοπλισμό Μάλιστα στη βιβλιογραφία αναφέρονται τεχνολογικές, άυλες, 

υλικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές μορφές ανισότητας που συνδέονται με το 

ψηφιακό χάσμα. Ενδεικτικά, οι ανισότητες αναφέρονται σε τεχνολογικές ευκαιρίες, 

σε ευκαιρίες στη ζωή, στην ελευθερία, στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 

κεφάλαιο, στους πόρους, στην κοινωνική θέση, στην εξουσία και στη συμμετοχή, 

στις ικανότητες και δεξιότητες. Το χάσμα που παρατηρείται σχετίζεται συνήθως με 

δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως το εισόδημα, η εκπαίδευση, το φύλο, η ηλικία και 

η εθνικότητα (Selwyn, Facer, & Opening Education, 2007; van Dijk, 2006). Ακόμη, 

οι στάσεις απέναντι στην τεχνολογία και τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση 

επηρεάζουν την υιοθέτηση των Τ.Π.Ε. (Czaja et al., 2006). 

Σήμερα γίνεται λόγος για ένα δεύτερο ψηφιακό χάσμα σε επίπεδο εμπειρίας και 

χρήσης υπηρεσιών του διαδικτύου. Όσοι γνωρίζουν πώς να αξιοποιούν 

προχωρημένες δυνατότητες έχουν πλεονέκτημα έναντι όσων κάνουν απλή χρήση 

υπηρεσιών και εφαρμογών. Αν υποθέσουμε πως η καθολική χρήση του διαδικτύου θα 

μπορούσε να οδηγήσει στην εξάλειψη του πρώτου ψηφιακού χάσματος, το χάσμα που 

σχετίζεται με την εμπειρία και την προηγμένη χρήση θα εξακολουθήσει να υπάρχει 

(Vehovar, Sicherl, Hüsing, & Dolnicar, 2006) σε όρους ποικιλίας, συχνότητας, 

έντασης και νοήματος στη χρήση (Pinto, 2014). 

Το ψηφιακό χάσμα υπονοεί πως η έλλειψη πρόσβασης, με την ευρεία έννοια 

του όρου, βλάπτει τις ευκαιρίες στη ζωή αλλά και το αντίστροφο. Όσοι είναι ήδη 

περιθωριοποιημένοι θα έχουν λιγότερες ευκαιρίες στην πρόσβαση και χρήση του 

υπολογιστή και του διαδικτύου. Ο στόχος της χρήσης των Τ.Π.Ε. από 

περιθωριοποιημένες ομάδες δεν είναι να ξεπεραστεί το ψηφιακό χάσμα αυτό 

καθαυτό, αλλά να δοθεί έμφαση στη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης. Το πέρασμα 

από το ψηφιακό χάσμα στην κοινωνική ένταξη βασίζεται σε τρεις προϋποθέσεις: έχει 

προκύψει μια νέα οικονομία της πληροφορίας και μιας δικτυωμένης κοινωνίας, οι 

Τ.Π.Ε. παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της 

κοινωνίας και η πρόσβαση σε αυτές μπορεί να βοηθήσει να προσδιοριστεί η διαφορά 

μεταξύ περιθωριοποίησης και ένταξης στην νέα εποχή (Warschauer, 2003).  

Αυτή η διαφορετική κατανόηση του ψηφιακού χάσματος, που δίνει έμφαση 

στις ανισότητες ανάμεσα σε ομάδες πληθυσμού ανάλογα με τις διαφορές τους στην 

πρόσβαση και χρήση της τεχνολογίας (Hargittai, 2003) είναι πλέον στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος καθώς δεν επικεντρώνεται στη διαφορά ανάμεσα σε έχοντες και μη 
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έχοντες πρόσβασης σε τεχνολογικά μέσα αλλά στις ανισότητες όσον αφορά τις 

δεξιότητες, τους τρόπους χρήσης, το περιεχόμενο, την υποστήριξη, τις ευκαιρίες 

συμμετοχής στην Κ.τ.Π. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η πρόσβαση σε υποδομές δεν ισοδυναμεί 

απαραίτητα με υιοθέτηση της τεχνολογίας. Μάλιστα, υπάρχουν πολλοί που ενώ έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, έχουν αποφασίσει να μην το χρησιμοποιούν. Υπάρχει 

λοιπόν η ανάγκη οι πολιτικές να εστιάσουν στην κατανόηση των δυσκολιών και των 

προκλήσεων που εμπλέκονται στην ενθάρρυνση ομάδων που αντιστέκονται στη 

χρήση της τεχνολογίας. Οι προσπάθειες πρέπει να θεωρήσουν το διαδίκτυο ως μια 

τεχνολογία που βασίζεται στην εμπειρία και να ανακαλύψουν τι παρακινεί τους 

ανθρώπους στη χρήση, κυρίως τις πιο δυσπρόσιτες ομάδες, που δύσκολα έλκονται 

από τις δυνατότητες του διαδικτύου, όπως για παράδειγμα οι ηλικιωμένοι. Οι 

πολιτικές θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουν στο να καταστήσουν σαφές στις ομάδες 

αυτές πώς οι Τ.Π.Ε. θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τη ζωή τους, κάτι που απαιτεί 

την ανάπτυξη περισσότερων ευκαιριών για ανθρώπους που δεν τις χρησιμοποιούν 

ώστε να εξοικειωθούν με αυτές (Dutton, Shepherd, & Di Gennaro, 2006). 

 

2.9 Σύνδεση ηλεκτρονικής και κοινωνικής ένταξης 

Οι ταχείες εξελίξεις στον τομέα των Τ.Π.Ε. προσφέρουν στα άτομα μια 

σημαντική ευκαιρία να δρέψουν τα οφέλη της κοινωνίας της πληροφορίας και της 

γνώσης. Οι Τ.Π.Ε. έχουν καταστεί για πολλούς ανθρώπους αναγκαία προϋπόθεση για 

την ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ωστόσο, 

δημιουργούν επίσης νέους φραγμούς όσον αφορά τη γεωγραφική διαθεσιμότητα 

υπηρεσιών Τ.Π.Ε., την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες και τους 

ηλικιωμένους, τις διαφορές ως προς την απασχολησιμότητα σε συνάρτηση με το 

μορφωτικό επίπεδο, τις δεξιότητες και τα κίνητρα, την κοινωνική διαστρωμάτωση, σε 

όρους οικονομικής προσιτότητας. Εάν αφεθούν χωρίς έλεγχο, οι φραγμοί αυτοί θα 

αλληλοενισχύονται και υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουν, παράλληλα με το βαθύ 

ψηφιακό χάσμα, μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό χάσμα στην κοινωνία7. 
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/20
07/1470/COM_SEC%282007%291470_EL.pdf 
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Αν συμβεί αυτό τότε η κοινωνία της πληροφορίας είναι δυνατό να καταλήξει σε 

περαιτέρω περιθωριοποίηση των φτωχών και αποκλεισμένων από την εξέλιξη 

πληθυσμών, με αποτέλεσμα να προστεθεί η ψηφιακή διάσταση στα ήδη υπάρχοντα 

χάσματα και να διευρυνθούν τα χάσματα αυτά εντός και μεταξύ των 

αναπτυσσομένων χωρών8. 

Ιδιαίτερα σήμερα, η πρόσβαση στην πληροφορία μπορεί να λειτουργήσει ως 

πηγή ανισότητας. Αυτό συμβαίνει γιατί η πληροφορία θεωρείται πρωτεύον αγαθό, 

δηλαδή αγαθό, τόσο απαραίτητο για την επιβίωση και τον αυτοσεβασμό των ατόμων, 

που δε μπορεί να αντικατασταθεί από άλλα αγαθά, όπως είναι το βασικό για την 

επιβίωση επίπεδο εισοδήματος, οι ευκαιρίες ζωής, οι ελευθερίες και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα. Η πληροφορία θεωρείται πλέον βασικό αγαθό στη σύγχρονη κοινωνία, 

απαραίτητο για τη συμμετοχή σε αυτή. Δεν κατέχουν όλοι οι άνθρωποι αυτό το 

ελάχιστο που απαιτείται, όπως οι λειτουργικά αναλφάβητοι. Όταν μάλιστα, τα 

ψηφιακά μέσα αντικαθιστούν σταδιακά ή υπερβαίνουν τα αντίστοιχα αναλογικά και 

έντυπα, τότε προστίθεται μια νέα κατηγορία στους παραδοσιακά αναλφάβητους: οι 

ψηφιακά αναλφάβητοι. Ακόμη πιο σημαντικός είναι ο αυξανόμενος ρόλος των 

διαφορών που προκύπτουν από την κατοχή και τον έλεγχο της πληροφορίας στην 

Κ.τ.Π. (van Dijk, 2005). 

Έχει παρατηρηθεί πως οι ομάδες που είναι πιθανότερο να είναι ψηφιακά 

αποκλεισμένες εξακολουθούν να είναι συνώνυμες με εκείνες που χαρακτηρίζονται ως 

κοινωνικά αποκλεισμένες, ιδιαίτερα σε όρους χαμηλού εισοδήματος και 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Κατά συνέπεια ο αναπαραγωγικός χαρακτήρας του 

αποκλεισμού προκαλεί ανησυχία πως η μη χρήση των Τ.Π.Ε. αποτελεί μια νέα πηγή 

περιθωριοποίησης και αποκλεισμού από τη σύγχρονη κοινωνία. Εν ολίγοις, η έλλειψη 

πρόσβασης στις Τ.Π.Ε. φαίνεται να αποτρέπει τα άτομα από την εκπλήρωσή του 

ενεργού ρόλου τους στην κοινωνία (Selwyn, 2006). Ένα γενικό συμπέρασμα που 

προκύπτει από ένα πλήθος ερευνών είναι πως όλες οι κοινωνικές και πολιτισμικές 

διαφορές στην κοινωνία αντικατοπτρίζονται στη χρήση των Τ.Π.Ε. (van Dijk, 2006).   

Όσο περισσότερες μορφές επικοινωνίας, κοινωνικής δικτύωσης, πολιτικής 

συμμετοχής, λήψης αποφάσεων και κοινοτικής οργάνωσης διεξάγονται μέσω του 

διαδικτύου, τόσο εκείνοι που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό αποκλείονται από 

ευκαιρίες άσκησης του δικαιώματος του πολίτη. Το να είναι κάποιος μέρος μιας 

                                                           
8
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003DC0271&rid=3 
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διαδικτυακής κοινωνίας είναι σημαντικό όχι μόνο για την οικονομική του ένταξη 

αλλά και για κάθε πτυχή της ζωής του σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της 

εκπαίδευσης, της πολιτικής συμμετοχής, των ζητημάτων της κοινότητας, του 

πολιτισμού, της ψυχαγωγίας και της προσωπικής αλληλεπίδρασης (Warschauer, 

2003). 

 

2.10 Συμβολή της ηλεκτρονικής ένταξης στην κοινωνική ένταξη των ατόμων 

τρίτης ηλικίας- Τρίτη ηλικία και Τ.Π.Ε. 

Σύμφωνα με τους Bernard & Phillips (2000) η τεχνολογία θα έπρεπε να είναι 

στην καρδιά κάθε κοινωνικής πολιτικής για πολλούς λόγους: 

 είναι διαγενεακή, με την έννοια ότι έχει την ικανότητα να βελτιώσει την 

κατάσταση και την ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων. 

 είναι σημαντική στην κοινωνική πολιτική της γήρανσης γιατί αφορά κάθε 

πτυχή της ζωής και έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει σε προβλήματα που 

παραδοσιακά συνδέονται με το γήρας. Θέματα όπως η επικοινωνία, οι αγορές, 

η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επηρεάζονται από την τεχνολογία. 

 Η τεχνολογία είναι πλουραλιστική: διευκολύνει την επικοινωνία, επιτρέπει 

τους ανθρώπους κάθε φυλής, ηλικίας και φύλου να συμμετέχουν ως πολίτες 

στη λήψη αποφάσεων και τους ενδυναμώνει να ψηφίσουν, να αγοράσουν, να 

αναζητήσουν βοήθεια ηλεκτρονικά. Η τεχνολογία μας βοηθά να ξεπεράσουμε 

εμπόδια σε διάφορους τομείς, όπως στην υγεία, σε κοινωνικές υπηρεσίες, 

στην εκπαίδευση και την εργασία. 

Αν και υπάρχει περιορισμένη εμπειρική έρευνα για τα άτομα τρίτης ηλικίας που 

χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., θεωρείται πως οι Τ.Π.Ε. αποτελούν πηγή κοινωνικής 

υποστήριξης και βελτίωσης της ζωής των ηλικιωμένων, ένα βολικό μέσο πρόσβασης 

στη μάθηση, πληροφόρησης σε θέματα υγείας, επικοινωνίας με την οικογένεια και 

φίλους και γενικά ως μέσο ένταξης στην κοινότητα ως πολίτες (Czaja κ.ά., 2006; 

Selwyn, Gorard, Furlong, & Madden, 2003). Μάλιστα υποστηρίζεται πως η εμπειρία 

που προκύπτει από τη χρήση της τεχνολογίας έχει και συναισθηματικές διαστάσεις. 

Ειδικά για τους ηλικιωμένους, αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα ικανοποίησης της 

επιθυμίας τους να παραμείνουν ενεργοί στη ζωή και στην κοινωνία και να 

προσαρμόζονται στις αλλαγές (Hernández-Encuentra, Pousada, & Gómez-Zúñiga, 

2009).   
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Η χρήση του Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να δώσει 

στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να διατηρούν την επαφή με ζητήματα πέραν του 

σπιτιού τους και να έχουν τακτική επικοινωνία με μέλη της οικογένειας που δεν ζουν 

σε κοντινή απόσταση. Αυτό μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση μέσων που 

εξασφαλίζουν οπτική επικοινωνία. Η χρήση χώρων διαδικτυακής συζήτησης (chat 

rooms), μπορεί να βοηθήσει ηλικιωμένους που είναι καθηλωμένοι στο σπίτι τους να 

επικοινωνήσουν με άλλους που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα, γεγονός που βοηθά 

στην άμβλυνση της απομόνωσης. 

Υπάρχουν σημαντικά οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της 

ηλεκτρονικής υγείας σε σχέση με την παρακολούθηση προβλημάτων και την 

ανταπόκριση σε επείγουσες καταστάσεις. Πιο αμφιλεγόμενες εφαρμογές Τ.Π.Ε. 

περιλαμβάνουν τα συστήματα προσωπικής επίβλεψης σε «έξυπνα» σπίτια, στην 

προσωπική ασφάλεια ή σε συσκευές παρακολούθησης για άτομα με άνοια. Στόχος 

είναι να δίδεται με ασφάλεια η δυνατότητα διαρκούς αυτονομίας και επιλογής για τις 

δραστηριότητες. 

Η χρήση του Διαδικτύου για τις ηλεκτρονικές αγορές έχει σαφή πλεονεκτήματα 

για εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας. Το ηλεκτρονικό 

εμπόριο περιλαμβάνει την αγορά και πώληση πληροφοριών, προϊόντων και 

υπηρεσιών με τη χρήση του διαδικτύου. Στις τυπικές δραστηριότητες ηλεκτρονικού 

εμπορίου περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική τραπεζική, η αγορά αγαθών και υπηρεσιών 

όπως ασφαλειών, εισιτηρίων, ταξιδιών. Οι ηλικιωμένοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν 

αν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν οικονομικές συναλλαγές, για πληρωμή 

λογαριασμών ή τραπεζικές εργασίες, από το σπίτι (Tatnall & Lepa, 2003). Κάθε 

χρήση των Τ.Π.Ε. βέβαια, θα πρέπει να μετριάζεται λόγω της ανάγκης τους για 

συναναστροφή με ανθρώπους και για κίνηση εκτός της οικίας τους. Η προστασία των 

δεδομένων και η ιδιωτικότητα πρέπει να εξασφαλίζονται9. 

Ακόμη, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) μπορεί να υποστηρίξει ένα 

πιο ανεξάρτητο τρόπο ζωής των ηλικιωμένων και πιο ενεργό συμμετοχή σε 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς δεν απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε 

δημόσιες υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρεται στη στρατηγική 

εφαρμογή των Τ.Π.Ε., με τρόπο που να παρέχει στους πολίτες και στους οργανισμούς 

                                                           
9
 Η συμβολή και η συμμετοχή των ηλικιωμένων στην κοινωνία (γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής) 2012 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:011:FULL&from=EL 
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μια βολική πρόσβαση σε διοικητικές πληροφορίες και υπηρεσίες με τη χρήση του 

διαδικτύου (Phang, Li, Sutanto, & Kankanhalli, 2005). 

Παρόλα τα δυνητικά οφέλη, είναι αναγκαίο να υπάρξει εκτενής έρευνα για την 

κατανόηση των αιτιών που εμποδίζουν τους ηλικιωμένους να υιοθετήσουν τις νέες 

τεχνολογίες ή των αιτιών που επιλέγουν να μην το κάνουν. Διαφορετικά, η 

επιτυχημένη χρήση των Τ.Π.Ε. θα εξακολουθήσει να είναι μια πρόκληση για αυτούς 

(Czaja κ.ά., 2006). 

 

2.11 Εμπόδια ηλεκτρονικής ένταξης των ηλικιωμένων 

Η δυνατότητα συμβολής των Τ.Π.Ε. στην ένταξη και ενδυνάμωση των 

ηλικιωμένων έχει μετριαστεί, όπως φαίνεται από μια σειρά εκθέσεων, που εξηγούν 

πως η τεχνολογία στην πράξη συχνά αποδεικνύεται δραστηριότητα αποκλεισμού. 

Μια εξήγηση για αυτό είναι η μικρή έκθεση των ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες 

καθώς είναι πιθανότερο να έχουν αφήσει την εκπαίδευση ή το χώρο εργασίας πριν 

την διάδοσή τους. Οι συνεχείς ανανεώσεις υλικού και λογισμικού, οι προδιαγραφές 

τους που δεν λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων, οι φυσικοί και 

ψυχολογικοί περιορισμοί επηρεάζουν σημαντικά την αποδοχή των νέων τεχνολογιών 

από τα ηλικιωμένα άτομα (Selwyn et.al., 2003). 

Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που εξηγούν την περιορισμένη χρήση των Τ.Π.Ε. 

από τα άτομα τρίτης ηλικίας: 

 Έλλειψη κινήτρων λόγω περιορισμένης πληροφόρησης σχετικά με τα οφέλη 

τους. 

 Αδυναμία κάλυψης του κόστους αγοράς υπολογιστή και κόστους σύνδεσης με 

το διαδίκτυο. 

 Έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων (Morrell, Mayhorn, & Bennett, 2000) 

 Έλλειψη εμπειρίας (Cameron, Marquis, & Webster, 2001) 

 Άγχος και ανασφάλεια απέναντι στους υπολογιστές, τεχνοφοβία (Ellis & 

Allaire, 1999; Olphert, Damodaran, & May, 2005; van Dijk, 2006) 

 Χαμηλή αυτό-αποτελεσματικότητα (Czaja κ.ά., 2006) 

Καθώς η ηλεκτρονική ένταξη αφορά πλέον και τη χρήση υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

χρήση αντίστοιχων υπηρεσιών, όπως είναι το κόστος, οι ικανότητες, ή η 

εμπιστοσύνη. Οι ηλικιωμένοι πολίτες είναι σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένοι από τη 
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συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ακόμη και άτομα που καλύπτουν την 

ελάχιστη προϋπόθεση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή ακόμη έχουν δεξιότητες, 

μπορεί να μην χρησιμοποιούν τέτοιου είδους υπηρεσίες, λόγω θεμάτων ασφάλειας. 

Βέβαια, ένας ακόμη λόγος είναι πως μπορεί να προτιμούν να πραγματοποιούν τις 

εργασίες αυτές με προσωπική επαφή, ή ακόμη δε γνωρίζουν ποιες είναι οι διαθέσιμες 

υπηρεσίες ή απλώς δεν υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες στην κοινωνία όπου ζουν 

(Becker, Niehaves, Bergener, & Räckers, 2008).  

Για τον Selwyn et al. (2003) όμως, η πιο σαφής εξήγηση της μη χρήσης των 

Τ.Π.Ε. είναι πως δεν είναι σχετικές με τη ζωή τους. Αν και υπάρχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τη σχέση των ηλικιωμένων με τις Τ.Π.Ε., αυτό βασίζεται στην 

υπόθεση και πεποίθηση πως οι Τ.Π.Ε. είναι εγγενώς χρήσιμη και επιθυμητή 

δραστηριότητα για όλα τα μέλη της κοινωνίας. Στην πραγματικότητα, για πολλούς 

ηλικιωμένους, η αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων δεν περιλαμβάνει την 

προσωπική χρήση των Τ.Π.Ε., υποστηρίζοντας πως δεν τις χρειάζονται ή δεν έχουν 

ενδιαφέρον για τη χρήση τους. Είναι αντιφατικό το γεγονός πως προβάλλονται 

επιχειρήματα από τις κυβερνήσεις, τα μέσα επικοινωνίας και την κοινωνία για το 

πόσο ωφέλιμες και πανίσχυρες είναι οι νέες τεχνολογίες,  την ίδια στιγμή που στην 

καθημερινότητά τους οι ηλικιωμένοι δεν βιώνουν καμία χρησιμότητά τους. Αν δεν 

προσαρμοστούν οι Τ.Π.Ε. στις ανάγκες των ηλικιωμένων, δεν θα αποτελέσουν μια 

ελκυστική και ενδιαφέρουσα επιλογή για αυτούς (Selwyn, 2004). 

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη και το μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας, γνωστό 

και ως TAM (Technology Acceptance Model) που προτάθηκε από τον Davis (1989), 

τότε μπορούμε να υποθέσουμε πως βρίσκουν εφαρμογή και στην περίπτωση της 

τρίτης ηλικίας οι δύο βασικοί του παράγοντες, η Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης 

(Perceived Ease of Use) και η Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (Perceived 

Usefulness) από τη χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας. Οι δύο αυτοί παράγοντες 

φαίνεται πως διαμορφώνουν τις στάσεις και τις προθέσεις απέναντι στην υιοθέτηση 

μιας τεχνολογίας και τελικά στη χρήση, αν φυσικά συνυπολογίσουμε και άλλους 

παράγοντες, όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Όταν μια τεχνολογία λοιπόν δεν 

είναι εύκολη στη χρήση αλλά δεν θεωρείται να έχει και χρησιμότητα, δεν 

ικανοποιούνται δύο τουλάχιστον προϋποθέσεις αποδοχής της. 

Αν η επίδραση στη ζωή των ατόμων από τη χρήση των Τ.Π.Ε. είναι 

περιορισμένη, τότε δεν αναμένονται ουσιαστικά επίπεδα ενασχόλησης με αυτές. 
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Καθώς λοιπόν οι Τ.Π.Ε. δεν είναι ελκυστικές, ενδιαφέρουσες και χρήσιμες για 

πολλούς ηλικιωμένους φαίνεται πως είναι αναγκαία η αναμόρφωση τους για να 

ταιριάξουν καλύτερα με τις ζωές τους (Selwyn et al., 2003). Για αυτό θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι επιθυμίες και οι ανάγκες των ατόμων που τις χρησιμοποιούν. Το 

κριτήριο της χρησιμότητας δεν είναι βέβαια αρκετό, θα πρέπει να συνοδεύεται από 

κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη  ώστε να είναι η χρήση τους αποτελεσματική 

(Hernández-Encuentra et al., 2009).  

 

2.12 Τρίτη ηλικία, Δια Βίου Μάθηση και Ψηφιακός γραμματισμός 

Δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι χρειάζονται και 

επιθυμούν να μαθαίνουν. Εξακολουθούν να έχουν ενδιαφέροντα και να 

απολαμβάνουν τη ζωή και συνήθως έχουν τον χρόνο να το κάνουν. Η εκπαίδευση και 

η μάθηση είναι σημαντικοί παράγοντες που διευκολύνουν τη συμμετοχή στην 

κοινωνία και επιτρέπουν στους ενήλικες να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής καθώς 

μεγαλώνουν. Η συμμετοχή στην ευρύτερη κοινωνία είναι σημαντική τόσο για 

ευχαρίστηση και αναψυχή όσο και γιατί επιτρέπει στους ηλικιωμένους να 

προσαρμόζονται σε αλλαγές του περιβάλλοντός τους, όπως συμβαίνει με την 

τεχνολογία, τον τρόπο ζωής, τα οικονομικά, την υγεία (Boulton-Lewis, 2010). 

Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις λόγοι που θεμελιώνουν τη σημασία της 

εκπαίδευσης των ηλικιωμένων στη σύγχρονη εποχή: 

 Η αναλογία του πληθυσμού που έχει προχωρημένη ηλικία αυξάνεται πολύ πιο 

γρήγορα από ότι οι άλλες ηλικίες. 

 Υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ του εκπαιδευτικού επιπέδου των νέων και των 

ηλικιωμένων. 

 Υπάρχει έντονη επιφύλαξη απέναντι στο θεσμό της θεσμοθετημένης 

εκπαίδευσης που προκύπτει από την αδυναμία της να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες των ατόμων και κυρίως των ηλικιωμένων. 

 Υπάρχει αίτημα από την πλευρά των ηλικιωμένων για ικανοποίηση των 

ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών τους. 

Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μια αναγκαία διαδικασία στη σύγχρονη 

κοινωνία για όλους  (Παπασταμάτης, 2010). 

Η ικανότητα να παραμένει κάποιος σωματικά, πνευματικά και κοινωνικά 

ενεργός εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από τη συνεχιζόμενη συμμετοχή του στη μάθηση 
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και στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα, η μάθηση σε διάφορες μορφές έχει αποδειχθεί 

ότι μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη, που βοηθά τους ηλικιωμένους να παραμείνουν 

υγιείς, να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής και να συναναστρέφονται άλλους 

ανθρώπους και να τους υποστηρίζουν. Η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα 

να είναι πιο αυτοδύναμα και η μάθηση μπορεί να είναι το μέσο να βελτιώσουν τις 

ευκαιρίες, να αναπτύξουν την κατανόηση του εαυτού τους. Μπορεί να τους βοηθήσει 

να συμβαδίσουν με τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις. Τα ραγδαία 

μεταβαλλόμενα κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλοντα απαιτούν συνεχή 

επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων. Για τα άτομα τρίτης ηλικίας η συνεχής 

ανάμειξή τους στη μάθηση μπορεί να τους βοηθήσει να συμβαδίσουν με τις 

τρέχουσες εξελίξεις, ώστε να αναπτύξουν επίγνωση των κοινωνικών και πολιτικών 

τους δικαιωμάτων και του ρόλου τους στην κοινωνία (Purdie & Boulton-Lewis, 

2003). 

Η μάθηση μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της ζωής των 

ηλικιωμένων. Μπορεί, για παράδειγμα, να τους βοηθήσει να κάνουν κοινωνικές 

επαφές, να βελτιώσουν την υγεία και τις δεξιότητές τους, να ανταποκριθούν στις νέες 

οικογενειακές υπευθυνότητες ή να αναπτύξουν νέα ενδιαφέροντα και να συμβάλλουν 

στην ατομική και κοινωνική ανάπτυξη. Είναι προφανές λοιπόν ότι το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση αφορά όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας και η πολιτεία οφείλει 

να την εξασφαλίσει σε όλους (Παπασταμάτης, 2010).  

Η μάθηση για τους ηλικιωμένους είναι ένας σημαντικός τρόπος να βρίσκονται 

σε επαφή με ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, ειδικά μέσα από την απόκτηση 

δεξιοτήτων κατανόησης και χρήσης των νέων τεχνολογιών. Αυτό φαίνεται από την 

ανάγκη τους να συμμετέχουν σε προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού. Επίσης είναι 

και ένας ακόμη τρόπος να παραμένουν σε επαφή με την οικογένεια και την κοινωνία 

στο σύνολό της (Duay & Bryan, 2008; Withnall, 2009). Και επειδή η σύγχρονη 

τεχνολογία αναγκαστικά απαιτεί μάθηση, τα κίνητρα για μάθηση και χρήση της 

τεχνολογίας συνδυάζονται. Μάλιστα στην περίπτωση του ψηφιακού γραμματισμού, 

θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τόσο την προσπάθεια για μάθηση που απαιτείται όσο 

και την προσδοκώμενη χρησιμότητα από τη χρήση των Τ.Π.Ε. (Naumanen & 

Tukiainen, 2009). 

Από την πλευρά των ηλικιωμένων φαίνεται πως και οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι οι 

νέες τεχνολογίες είναι ένα ωφέλιμο εργαλείο για επικοινωνία, πληροφόρηση και 
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ψυχαγωγία στην σημερινή εποχή αλλά και για διατήρηση της αυτονομίας και 

ανεξαρτησίας τους. Βέβαια, για να σχεδιαστούν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι στάσεις και ανάγκες των 

ηλικιωμένων, όπως η ικανοποίηση που μπορεί να τους προσφέρουν, η βοήθεια και 

χρησιμότητα που μπορεί να έχουν, η αίσθηση ότι βρίσκονται σε επαφή με άλλους, η 

εμπειρία και οι μαθησιακές μέθοδοι που πρέπει να ανταποκριθούν σε σωματικούς ή 

πνευματικούς περιορισμούς  (González, Ramírez, & Viadel, 2012). 

Ιδιαίτερη προσοχή στον ψηφιακό γραμματισμό των ηλικιωμένων θα πρέπει να 

δοθεί, δεδομένου του αυξανόμενου ποσοστού του πληθυσμού αυτού και της διάχυσης 

των Τ.Π.Ε., με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας. Η φυσική 

διαδικασία της γήρανσης επηρεάζει τόσο τις γνωστικές όσο και τις αισθητηριακές 

ικανότητες των ηλικιωμένων. Για να οργανώσουμε πρωτοβουλίες εκπαίδευσής τους 

ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.  θα πρέπει να γνωρίζουμε αυτά τα χαρακτηριστικά της 

ομάδας-στόχου. Επίσης θα πρέπει να εστιάσουμε στα κίνητρά τους όσον αφορά την 

εκμάθηση των Τ.Π.Ε. (Naumanen & Tukiainen, 2010).  

Η ηλικία επιφέρει μείωση στην ταχύτητα τόσο των γνωστικών όσο και των 

σωματικών επιδόσεων. Ορισμένες ικανότητες μειώνονται προοδευτικά κατά την 

ενήλικη ζωή αν και δεν υπάρχει ομοιόμορφη πορεία αλλαγών σχετικά με την ηλικία 

σε όλες τις νοητικές ικανότητες. Επίσης, είναι κοινά αποδεκτό πως οι περισσότερες 

γνωστικές δεξιότητες παραμένουν σχετικά ανέπαφες και η νοητική ικανότητα 

διατηρεί σημαντική πλαστικότητα και μπορεί να υποστηριχθεί με παροχή 

ερεθισμάτων, με άσκηση και κίνητρα (Craig, 2007; Feldman, 2009). 

Οι δυσκολίες που μπορούν να παρουσιαστούν δεν καθιστούν τους 

ηλικιωμένους μη ικανούς για μάθηση αν και η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να γίνει 

με πιο αργούς ρυθμούς, να απαιτεί περισσότερες επαναλήψεις, χρόνο και υποστήριξη 

αλλά και διαφορετικό περιεχόμενο σε σχέση με τα νεότερα άτομα. Είναι πιο 

σημαντικό να δίνεται η βαρύτητα στο τι μπορούν να κάνουν οι ηλικιωμένοι και όχι 

στις αδυναμίες τους, αλλά και στο ότι αποτελούν μια ετερογενή ομάδα με 

διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα, που χρήζουν διερεύνησης (Naumanen & 

Tukiainen, 2010). Μια μεγάλη πρόκληση είναι να ξεδιαλύνουμε τους μύθους που 

ακόμη υπάρχουν για τη γήρανση ώστε να έχουμε μια ρεαλιστική κατανόηση των 

αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία για να ανταποκριθούμε πιο υπεύθυνα στις 

ιδιαιτερότητές τους (Withnall, 2005). 
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2.13 Διαγενεακή μάθηση και Τ.Π.Ε. 

Η μάθηση είναι μια συνεχής και εξελισσόμενη διαδικασία που περιλαμβάνει 

την αφομοίωση γνώσεων, ιδεών και αξιών, την συνεχή δημιουργία και ανανέωση 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Είναι εγγενής, συμβαίνει παντού και πάντα. Η 

διαγενεακή μάθηση λαμβάνει χώρα μεταξύ των γενεών αμφίδρομα. Είναι μια μορφή 

δια βίου μάθησης που περιλαμβάνει τη σιωπηρή μεταφορά γνώσης από τη μια γενιά 

στην άλλη, άτυπα, αυτοκατευθυνόμενα και συνήθως χωρίς σχεδιασμό. Είναι 

καταστασιακή και βιωματική μέσα από συζητήσεις και κοινές δραστηριότητες 

(Patrício & Osório, 2012). Μπορεί να ειδωθεί ως αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων 

μεταξύ των ανθρώπων όλων των ηλικιών, ώστε να μπορούν να μαθαίνουν μαζί και ο 

ένας από τον άλλο σε θέματα όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η εκπαίδευση, η 

κοινωνικότητα, η πρόληψη, η αναψυχή και οι Τ.Π.Ε. (Dantzer, Keogh, Sloan, & 

Szekely, 2012). 

Σε μια πιο οργανωμένη μορφή η διαγενεακή μάθηση έχει στόχο να ενώσει 

ανθρώπους σε σκόπιμες αμοιβαία επωφελείς δραστηριότητες, οι οποίες προωθούν 

μεγαλύτερη κατανόηση και σεβασμό μεταξύ των γενεών και μπορούν να 

συνεισφέρουν στη δημιουργία πιο συνεκτικών κοινοτήτων. Είναι μια διαδικασία, 

μέσα από την οποία άνθρωποι όλων των ηλικιών αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις, 

αλλά και στάσεις και αξίες από την καθημερινή εμπειρία, από όλες τις διαθέσιμες 

πηγές και από όλες τις επιρροές της δικής τους ζωής (Fischer, 2008). 

Σε διεθνές επίπεδο οργανωμένες πρωτοβουλίες ξεπηδούν με στόχο να φέρουν 

κοντά νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους με χαρακτηριστικά την  

αλληλεπίδραση, παρακίνηση, εκπαίδευση, υποστήριξη και παροχή φροντίδας μεταξύ 

τους. Τα προγράμματα διαγενεακής μάθησης είναι ένα όχημα που δημιουργεί 

σκόπιμες ανταλλαγές πόρων και μάθησης μεταξύ νέων και παλαιότερων γενεών με 

μια ποικιλία τρόπων. Είναι μια προοπτική εκτίμησης της κοινωνικής πολιτικής και 

επαναπροσδιορισμού του τρόπου που δημιουργούμε δομές και επιλέγουμε να 

δραστηριοποιούμαστε (Kaplan, 2002).  

Στόχος τέτοιων προγραμμάτων είναι βελτιώσουν τον διάλογο ανάμεσα σε 

διαφορετικές γενιές ανθρώπων μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών και ταυτόχρονα 

να θεσπίσουν διαδικασίες άτυπης μάθησης μέσα από την απόκτηση σημαντικών 

δεξιοτήτων δια βίου μάθησης τόσο από τους ενήλικες όσο και από τα παιδιά. Ειδικά 

τα προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού των ενηλίκων στοχεύουν στην προώθηση 
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ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων που κινδυνεύουν από ψηφιακό και κοινωνικό 

αποκλεισμό, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία, 

κάνοντας τις Τ.Π.Ε. πιο προσβάσιμες και ελκυστικές για τους ενήλικες, προωθώντας 

τα οφέλη τους στην ποιότητα ζωής και στην ανεξαρτησία των ατόμων. 

Ειδικότερα τα οφέλη των προγραμμάτων διαγενεακής μάθησης αφορούν τόσο 

τους νέους όσο και τους μεγαλύτερους συμμετέχοντες (Tam, 2014). Μπορούν να 

βελτιώσουν τόσο τη μάθηση σε συγκεκριμένα μαθησιακά αντικείμενα όσο και τη 

γενικότερη κατανόηση μεταξύ των γενεών (Patrício & Osório, 2012) και την 

επικοινωνία μεταξύ τους.  

Η συμμετοχή σε προγράμματα που αφορούν παιδιά και ηλικιωμένους  προωθεί 

την ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντί τους καθώς και την εξάλειψη αρνητικών 

στερεοτύπων απέναντι στη γήρανση (Kerka, 2003). Ειδικά για τους ηλικιωμένους, η 

συμμετοχή τους υπογραμμίζει τη σημασία του ενεργού τους ρόλου στο πλαίσιο της 

καθημερινής ζωής με πολλαπλά ψυχολογικά οφέλη με έμφαση στην ενεργό 

κοινωνική συμμετοχή και συνεκτικότητα (Kaplan, 2002) και στην προοπτική της δια 

βίου μάθησης. 

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή οι έννοιες του «ψηφιακού γηγενή» και του 

«ψηφιακού μετανάστη» έχουν πια καθιερωθεί και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε 

πως οι νέοι συνήθως έχουν περισσότερες δεξιότητες από τους μεγαλύτερους. Οι νέοι 

έχουν περισσότερο χρόνο εξοικείωσης με την ψηφιακή τεχνολογία και συνεπώς 

πολλές φορές υποστηρίζουν τους μεγαλύτερους σε θέματα σχετικά με αυτή (Passey, 

2013). Οι ραγδαίες αλλαγές στις ανθρώπινες κοινωνίες που προκαλούνται από τη 

γήρανση του πληθυσμού και την εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργούν την ανάγκη 

για νέους τρόπους μάθησης μεταξύ των γενεών. Υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας και 

προσφοράς νέων μαθησιακών ευκαιριών για διαφορετικούς πληθυσμούς όλων των 

ηλικιών (Whitehouse, Bendezu, FallCreek, & Whitehouse, 2000). Σε ό,τι αφορά τις 

Τ.Π.Ε. ως μαθησιακό αντικείμενο έχουν πολλά να προσφέρουν στους ενήλικες ως 

ένας τρόπος να διατηρούν επαφές με την οικογένεια, να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες που τους αφορούν, όπως σε θέματα υγείας και οικονομικά ζητήματα, 

για διασκέδαση και για περαιτέρω εκπαίδευση (Tatnall, 2014). Φυσικά, κάθε πολίτης 

της σύγχρονης κοινωνίας που μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί με άνεση τις 

Τ.Π.Ε. βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε όρους εκπαίδευσης, εργασίας και άλλων 

πτυχών της καθημερινής του ζωής (Martin, 2005). 
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Η τεχνολογία παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο διαγενεακής μάθησης καθώς 

είναι ένα πεδίο για το οποίο υπάρχει ενδιαφέρον και από νεότερους και από 

μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους. Συνήθως διαφορετικές γενιές έχουν 

διαφορετικές εμπειρίες στη χρήση των Τ.Π.Ε., που μπορούν όμως να 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο υποστήριξης στην απόκτηση, δημιουργία και 

μοίρασμα της γνώσης (Grant, 2009). 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

1. Ανάγκη για έρευνα 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία10, αναφορικά με τον 

πληθυσμό της χώρας και τη χρήση του διαδικτύου, έντονες είναι οι διαφοροποιήσεις 

που παρατηρούνται στις ηλικιακές ομάδες. Το 2013 χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

μόλις 1 στους 10 ενήλικες ηλικίας 65 – 74 ετών. Τονίζεται  μάλιστα στο δελτίο τύπου 

της μελέτης που διεξήχθη, πως οι παράγοντες κινδύνου, ώστε ένα άτομο να 

αποκλείεται από την ηλεκτρονική ένταξη, αποτελούν: η ηλικία, το επίπεδο 

εκπαίδευσης και η απασχόληση. Συγκεκριμένα, κάποιος θεωρείται ότι κινδυνεύει να 

αποκλειστεί από την ηλεκτρονική/τεχνολογική ενσωμάτωση, εάν: ανήκει στην 

ηλικιακή ομάδα 55 – 74 ετών (τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αποκλείονται από την 

έρευνα), δεν έχει ολοκληρώσει καμία εκπαιδευτική βαθμίδα ή έχει ολοκληρώσει 

δημοτικό, γυμνάσιο ή κατώτερες τεχνικές σχολές και δεν είναι εργαζόμενος (άνεργος, 

συνταξιούχος ή άλλες περιπτώσεις μη οικονομικά ενεργού ατόμου).  

Παρόλα αυτά, κατά το Α΄ τρίμηνο του 2014, σε σχέση με το 2013, 

καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση για την ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών στα ποσοστά 

του πληθυσμού που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο. Εξακολουθεί όμως να είναι η 

ηλικιακή ομάδα με το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης του διαδικτύου, το οποίο μάλιστα 

αγγίζει το 83,3%11. 

Η έλλειψη ενδιαφέροντος ή ανάγκης για τις Τ.Π.Ε. οφείλεται κυρίως στην 

ανεπαρκή ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και στην ανεπαρκή τεκμηρίωση του 

αντίκτυπου της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην ποιότητα ζωής τους. Τα νέα στοιχεία που 

επιδιώκει να προσφέρει η παρούσα έρευνα στην κατανόηση του ψηφιακού 

γραμματισμού των ατόμων τρίτης ηλικίας  θα επιφέρουν πιθανές αλλαγές-βελτιώσεις 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα και μεθόδους διδασκαλίας ή παρέμβασης στα άτομα 

τρίτης ηλικίας και νέους τρόπους προσέγγισής τους, διερευνώντας παράλληλα το αν 

και πώς η ηλεκτρονική ένταξη όλων των πολιτών μπορεί να οδηγήσει σε μια 

κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Άλλωστε η επίτευξή της ένταξης, δεν μπορεί απλώς 

                                                           
10

 Δελτίο τύπου Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα νοικοκυριά 2013 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1901/PressReleases/A1901_SFA20_DT_

AN_00_2013_01_F_GR.pdf 
11

 Δελτίο τύπου Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα νοικοκυριά 2014 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1901/PressReleases/A1901_SFA20_DT_

AN_00_2014_01_F_GR.pdf 
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να απαιτεί ή να θεωρεί δεδομένη την προσαρμογή των ατόμων στις νέες τεχνολογίες, 

αλλά κυρίως την προσαρμογή των νέων τεχνολογιών στις ανάγκες των ανθρώπων και 

της κοινωνίας. 

Για αυτό λοιπόν η παρούσα έρευνα σκόπιμα επιλέγει να μελετήσει σε βάθος το 

πώς και το γιατί τα άτομα τρίτης ηλικίας χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. και να εξάγει 

συμπεράσματα σχετικά με τους τρόπους που καλύπτονται οι προϋποθέσεις  

ηλεκτρονικής ένταξης τους. Αν και είναι ευρέως διατυπωμένο πως οι ηλικιωμένοι θα 

πρέπει να κάνουν περισσότερη χρήση των Τ.Π.Ε., μελέτες στο θέμα αυτό είναι 

περιορισμένες ιδιαίτερα στη χώρα μας. Γνωρίζουμε ακόμη ελάχιστα για τους λόγους 

και τα κίνητρα που τις υιοθετούν, για τη φύση της χρήσης και την υποστήριξη που 

μπορεί να έχουν πάνω στο θέμα, αλλά και για τα αποτελέσματα που έχουν στη ζωή 

τους και την προσαρμογή της τεχνολογίας στην καθημερινότητά τους. Παρά λοιπόν 

το αυξημένο θεωρητικό ενδιαφέρον για τη σχέση ηλικιωμένων και Τ.Π.Ε. (Selwyn, 

2004), δεν γνωρίζουμε πώς οι ηλικιωμένοι τις χρησιμοποιούν, για ποιους λόγους, τι 

δυσκολίες αντιμετωπίζουν κατά την εκμάθηση και τη χρήση τους, πόσο επηρεάζει τη 

ζωή και την καθημερινότητά τους, πώς νιώθουν για την εμπειρία τους αυτή. 

Σήμερα που η πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. έχει αυξηθεί σε όλα τα τμήματα του 

πληθυσμού, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για έρευνα σχετικά με την εκμάθηση και 

χρήση τους από τους ηλικιωμένους. Αυτή η έρευνα είναι απαραίτητη ώστε να 

κατανοήσουμε τις ανάγκες των ηλικιωμένων, ως κοινωνικής ομάδας, μιας ομάδας 

ετερογενούς και ποικιλόμορφης ως προς τα ενδιαφέροντα, τη μόρφωση, την υγεία, το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (González κ.ά., 2012). 

Για να κατανοήσουμε λοιπόν, πώς τα άτομα τρίτης ηλικίας αντιμετωπίζουν τις 

προκλήσεις εκμάθησης και χρήσης των Τ.Π.Ε., η παρούσα έρευνα εστιάζει στο να 

αποκαλύψει καίρια ζητήματα από την πλευρά των ατόμων τρίτης ηλικίας, που 

χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. και να συνεισφέρει στη διερεύνηση της σύγχρονης 

κατάστασης. 

 

2. Σκοπός της Έρευνας 

Στο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας έγινε προσπάθεια να καταδειχθεί ο ρόλος 

των Τ.Π.Ε. στην ένταξη των ατόμων τρίτης ηλικίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας 

για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους και την ενεργό γήρανση. Για τον λόγο 

αυτό παρουσιάστηκαν οι βασικές προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής ένταξης, που 
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αποτελούν τη βάση διατύπωσης των ερευνητικών μας ερωτημάτων. Με βάση τα 

παραπάνω, βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εντοπίσει πώς 

ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής ένταξης των ηλικιωμένων 

πολιτών, επιχειρώντας να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Ποια είναι τα κίνητρα που οδηγούν τους ηλικιωμένους να μάθουν να 

χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε.; 

 Όσον αφορά τα κίνητρα των ηλικιωμένων, εξετάζουμε τους λόγους που 

τους οδήγησαν να μάθουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., είτε μέσα από τη 

συμμετοχή τους σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είτε με τη βοήθεια 

του περιβάλλοντός τους.  

2. Σε τι βαθμό έχουν πρόσβαση στις Τ.Π.Ε.; 

 Με τον όρο «βαθμός πρόσβασης» εννοούμε την κατοχή του υλικού 

εξοπλισμού που διαθέτουν, τους τρόπους απόκτησής του, τους λόγους που 

κάποιοι από αυτούς δεν διαθέτουν, τη δυνατότητα πρόσβασης από άλλα 

μέρη εκτός της οικίας τους. 

3. Τι δεξιότητες έχουν και πώς τις απέκτησαν; 

 Εδώ εξετάζουμε τις δεξιότητες που έχουν οι ηλικιωμένοι, μέσα από τις 

εφαρμογές που μπορούν να χειριστούν και τις υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούν κυρίως και τους τρόπους με τους οποίους τις απέκτησαν, 

όπως με τη συμμετοχή τους σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και 

το πώς αξιολογούν οι ίδιοι τις ικανότητες τους ως χρήστες των Τ.Π.Ε. 

4. Πώς χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε.; 

 Όσον αφορά τη χρήση των Τ.Π.Ε., στόχος μας είναι να διερευνήσουμε τις 

εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι ηλικιωμένοι, το περιεχόμενο και τη 

θεματολογία τους, τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούν και τις πιθανές 

αιτίες που τους αποτρέπουν από τη χρήση αυτών, τον ρόλο των Τ.Π.Ε. 

στην καθημερινότητά τους και κατά πόσο την επηρεάζουν, πώς 

αξιολογούν οι ίδιοι τη χρήση τους, ποιες δυσκολίες και εμπόδια 

αντιμετωπίζουν και με ποιους τρόπους τα ξεπερνούν. 

5. Ποιες είναι οι στάσεις των ηλικιωμένων απέναντι στις Τ.Π.Ε.; 

 Στο ερώτημα αυτό, μελετούμε τις απόψεις των ηλικιωμένων για τα οφέλη 

και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των Τ.Π.Ε., 

το πόσο θεωρούν ότι οι Τ.Π.Ε. αποτελούν ανάγκη στη ζωή τους, πώς 
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αξιολογούν τη θέση όσων έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες, αν αυτές ικανοποιούν τις προσδοκίες τους, πώς νιώθουν που 

μπορούν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., πώς τους αντιμετωπίζει το 

περιβάλλον τους ως χρήστες Τ.Π.Ε., αν θα παρότρυναν οι ίδιοι άλλους 

συνομήλικούς τους να μάθουν να τις χρησιμοποιούν και τέλος κάποια 

στερεότυπα που έχουν, σχετικά με τη χρήση και εκμάθηση των Τ.Π.Ε. σε 

σχέση με την ηλικία τους. 

 

3. Περιγραφή και Τεκμηρίωση της Μεθοδολογίας της Έρευνας 

3.1 Ποιοτική μέθοδος έρευνας 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι ποιοτική, καθώς επιδίωξή μας ήταν η σε 

βάθος κατανόηση των αντιλήψεων, στάσεων και εμπειριών των ηλικιωμένων ατόμων 

αναφορικά με την ηλεκτρονική τους ένταξη, ώστε να δημιουργηθεί μια βαθύτερη, 

αρτιότερη και περισσότερο επεξεργασμένη γνώση για το υπό έρευνα φαινόμενο. Με 

τον τρόπο αυτό έγινε προσπάθεια να γίνει κατανοητό το φαινόμενο από την σκοπιά 

των ατομικών υποκειμένων, έτσι όπως οι ίδιοι βιώνουν και ερμηνεύουν τη σχέση 

τους με τις Τ.Π.Ε. στην καθημερινότητά τους. 

Η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου έγινε γιατί η συγκεκριμένη μέθοδος 

χαρακτηρίζεται από την επιδίωξη του ερευνητή να εξερευνήσει και να κατανοήσει σε 

βάθος τις υποκειμενικές αντιλήψεις, πεποιθήσεις και εμπειρίες συγκεκριμένων 

προσώπων αναφορικά με την ηλεκτρονική τους ένταξη και τη σχέση τους με τις νέες 

τεχνολογίες, η οποία θα εμπεριέχει μια ολιστική και βαθύτερη ερμηνεία για τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα και το περιβάλλον τους σε σχέση με το φαινόμενο της 

έρευνας (Μαντζούκας, 2007). 

Η ποιοτική έρευνα επιδιώκει να περιγράψει τις εμπειρίες ζωής των ατόμων που 

συμμετέχουν στην έρευνα, από τη δική τους οπτική. Έτσι επιζητά να συνεισφέρει 

στην καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας και να επιστήσει την 

προσοχή στις διαδικασίες, στα εννοιολογικά πρότυπα και στα δομικά χαρακτηριστικά 

της εμπειρίας. Η ποιοτική έρευνα δεν αναπαριστά απλώς την πραγματικότητα, ούτε 

υπερτονίζει τη διαφορετικότητα, αλλά χρησιμοποιεί το ασυνήθιστο ή το αποκλίνων 

ως πηγή γνώσης, ανοίγοντας νέες προοπτικές (Flick, Kardoff, & Steinke, 2004). 
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Η ποιοτική έρευνα είναι κατάλληλη όταν μελετώνται νέα και ανεξερεύνητα 

πεδία, λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των άμεσα ενδιαφερόμενων και τις υποκειμενικές 

και κοινωνικές κατασκευές του κόσμου τους, είναι πιο ανοιχτή μέθοδος (Flick et al., 

2004). Επιλέγεται όταν βασικός στόχος είναι η διερεύνηση και η ανάλυση της δομής 

και λειτουργίας κοινωνικών φαινομένων και καταστάσεων καθώς και των 

κοινωνικών σχέσεων (αίτια, συσχετίσεις, συνέπειες) που τα χαρακτηρίζουν και όχι η 

απλή αναγωγή τους σε μετρήσιμες ποσότητες. Επίσης ανάλογα με την οπτική του 

εκάστοτε ερευνητή, έμφαση μπορεί να δίδεται στα ποιοτικά, μη μετρήσιμα 

χαρακτηριστικά κάποιου κοινωνικού φαινομένου με στόχο την εξήγηση, την 

ερμηνεία, την κατανόηση, την ανάπτυξη ή την επιβεβαίωση μιας θεωρίας ή την 

αποκάλυψη αιτιακών σχέσεων (Ιωσηφίδης, 2008). 

 

3.2 Ερμηνευτική Θεωρητική προσέγγιση 

Η έρευνά μας βασίστηκε στην ερμηνευτική προσέγγιση, καθώς επιδίωξή μας 

ήταν να κατανοήσουμε τα κοινωνικά φαινόμενα, τις κοινωνικές διαδικασίες και 

διεργασίες κυρίως από την σκοπιά των ατομικών και κοινωνικών υποκειμένων 

δίδοντας έμφαση στην πολυπλοκότητα και στο πολυδιάστατο της κοινωνικής 

εμπειρίας. 

Η θεμελίωση της ποιοτικής έρευνας στην ερμηνευτική παράδοση σημαίνει τη 

συμφωνία των ποιοτικών ερευνητών στις παρακάτω μεθοδολογικές συνέπειες: 

 Θα πρέπει να προσεγγισθεί ερευνητικά με τρόπους που συλλαμβάνουν 

τα πολλαπλά επίπεδα νοήματος και δίνουν έμφαση στον ενδεχομενικό 

της χαρακτήρα και την ιστορική (χωρο-χρονική) της πλαισίωση.  

 Ο κοινωνικός ερευνητής οφείλει να εξετάσει τα ερευνώμενα 

φαινόμενα και πεδία ξεκινώντας να τα μελετά «εκ των έσω». Η 

κοινωνική έρευνα συνίσταται σε μια ανακατασκευαστική διαδικασία.  

 Θα πρέπει να διερευνηθεί με μεθόδους που επιτρέπουν τη σύλληψη 

των κοινωνικών φαινομένων στη δυναμική τους διάσταση (Τσιώλης, 

2014).  

Αυτό που έχει σημασία, λοιπόν, για την ανθρώπινη γνώση είναι να κατανοηθεί 

σε βάθος το πώς ο κάθε συμμετέχων στην έρευνα αντιλαμβάνεται την 

πραγματικότητά του. Αυτή η σε βάθος κατανόηση θα επιτρέψει να αποκτηθεί μια πιο 

επεξεργασμένη γνώση για τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το φαινόμενο της 
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έρευνας και το περιβάλλον όπου η έρευνα λαμβάνει χώρα. Με άλλα λόγια, οι βασικές 

θέσεις της ερμηνευτικής προσέγγισης συμπίπτουν με τους βασικούς στόχους της 

ποιοτικής έρευνας (Μαντζούκας, 2007). 

 

3.3 Σκόπιμη δειγματοληψία 

Το δείγμα της έρευνας λήφθηκε με σκόπιμη δειγματοληψία. Στη σκόπιμη 

δειγματοληψία, το δείγμα επιλέγεται γιατί έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που 

επιτρέπουν τη λεπτομερή διερεύνηση και κατανόηση των κεντρικών ζητημάτων που 

επιθυμεί να μελετήσει ο ερευνητής. Αυτά μπορεί να είναι δημογραφικά 

χαρακτηριστικά ή να σχετίζονται με συγκεκριμένες εμπειρίες, ρόλους και 

συμπεριφορές. Τα μέλη του δείγματος επιλέγονται με σκοπό να αντιπροσωπεύσουν 

ένα τύπο που σχετίζεται με συγκεκριμένο κριτήριο-κλειδί. Αυτό έχει διπλό σκοπό: να 

εξασφαλίσει ότι όλες οι σχετικές περιπτώσεις καλύπτονται αλλά ταυτόχρονα 

επιτρέπεται και μια ποικιλομορφία, ώστε να εξετάζεται η επίδραση του 

συγκεκριμένου χαρακτηριστικού (Ritchie, Lewis, & Elam, 2003). Ο ερευνητής 

επιλέγει τους συμμετέχοντες που θα του παρέχουν τις κατάλληλες, για τη μελέτη του, 

πληροφορίες (Lodico, Spaulding, & Voegtle, 2006). Έτσι το δείγμα είναι 

ικανοποιητικό για τις συγκεκριμένες ανάγκες του (Cohen, Manion, & Morrison, 

2007). 

Στη σκόπιμη δειγματοληψία οι αποφάσεις για την επιλογή του δείγματος συχνά 

λαμβάνονται στα αρχικά στάδια σχεδιασμού της έρευνας. Ένα πλήθος παραγόντων 

παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως ο σκοπός της έρευνας, η υπάρχουσα γνώση ή οι 

θεωρίες που αφορούν το συγκεκριμένο πεδίο, οι υποθέσεις που η έρευνα επιδιώκει να 

μελετήσει ή κενά στη γνώση που αφορά τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Όμως, ακόμη 

κι αν η σκόπιμη δειγματοληψία αφορά επιλογές που έγιναν με συγκεκριμένη 

πρόθεση, αυτό δε σημαίνει ότι υπάρχει μεροληψία στην επιλογή. Η διαδικασία 

απαιτεί αντικειμενικότητα ώστε οι πιθανότητες να επιβεβαιωθούν ή να διαψευσθούν 

οι υποθέσεις του ερευνητή να είναι ίσες (Ritchie et al., 2003). 

Το μέγεθος του δείγματος στην ποιοτική έρευνα είναι συνήθως μικρό για τρεις 

κυρίως λόγους: Αρχικά γιατί, αν αναλυθούν τα δεδομένα κατάλληλα, θα υπάρξει 

σημείο που δεν θα προστεθεί κάτι καινούριο με την προσθήκη μιας επιπλέον 

μονάδας. Έπειτα, η συχνότητα εμφάνισης ενός χαρακτηριστικού δεν ενδιαφέρει την 

ποιοτική έρευνα και συνεπώς δεν απαιτείται συγκεκριμένο μέγεθος που να επηρεάζει 
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τη στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών. Τέλος, οι πληροφορίες που 

αποκτώνται στην ποιοτική έρευνα είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε λεπτομέρειες και οι 

ερευνητικές πηγές που απαιτούνται είναι δύσκολα διαχειρίσιμες αν αφορούν μεγάλο 

δείγμα (Ritchie et al., 2003). Άλλωστε στις περισσότερες ποιοτικές έρευνες ο στόχος 

είναι το βάθος και η κατανόηση, εντός του πλαισίου, του συγκεκριμένου φαινομένου, 

κάτι που επιτυγχάνεται καλύτερα με μικρά δείγματα (Morgan, 2008). 

 

3.4 Ημιδομημένες συνεντεύξεις σε βάθος 

Ο προσφορότερος τρόπος συλλογής των δεδομένων από το δείγμα θεωρήθηκε 

ότι είναι οι ημιδομημένες και σε βάθος συνεντεύξεις. Η μέθοδος αυτή μας επέτρεψε 

τη συγκέντρωση, όσο το δυνατόν πλουσιότερων πληροφοριών, για τις εμπειρίες, τις 

απόψεις, τις στάσεις και τις αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων.  

Η συνέντευξη είναι μια πρακτική κατά την οποία παράγεται γνώση μέσα από 

την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων. Σε αντίθεση με τις καθημερινές συζητήσεις, 

η ερευνητική συνέντευξη διεξάγεται για να υπηρετήσει τους σκοπούς του ερευνητή, 

όπως το να αποκτήσει γνώση για ένα συγκεκριμένο θέμα ή περιοχή της ανθρώπινης 

εμπειρίας. Πολλές διαφορετικές μορφές συνέντευξης υπάρχουν και μπορούν να 

διεξαχθούν με διαφορετικούς τρόπους. Οι περισσότερες συνεντεύξεις στην ποιοτική 

έρευνα είναι ημιδομημένες, ως συνέπεια της καθορισμένης από τα ενδιαφέροντα 

ατζέντας του ερευνητή αλλά και του χώρου που αφήνεται στον συμμετέχοντα για πιο 

αυθόρμητες περιγραφές και αφηγήσεις (Brinkmann, 2008). 

Η ημιδομημένη συνέντευξη είναι μια στρατηγική συλλογής ποιοτικών 

δεδομένων, στην οποία ο ερευνητής θέτει στους συμμετέχοντες μια σειρά 

προκαθορισμένες αλλά ανοιχτής απάντησης ερωτήσεις. Ο ερευνητής έχει 

περισσότερο έλεγχο πάνω στα θέματα της συνέντευξης σε σχέση με τις μη δομημένες 

συνεντεύξεις, αλλά σε αντίθεση με τις δομημένες συνεντεύξεις ή τα ερωτηματολόγια 

που χρησιμοποιούν κλειστές ερωτήσεις, δεν υπάρχει προκαθορισμένο εύρος 

απαντήσεων σε κάθε ερώτηση. Οι ερευνητές αναπτύσσουν έναν γραπτό οδηγό 

συνέντευξης εκ των προτέρων που βασίζεται στα ερευνητικά ερωτήματα και στο 

εννοιολογικό μοντέλο που κρύβεται πίσω από την έρευνα (Ayres, 2008a). 

Οι σε βάθος συνεντεύξεις είναι συνεντεύξεις στις οποίες οι συμμετέχοντες 

ενθαρρύνονται να μιλήσουν σε βάθος για το θέμα της έρευνας χωρίς τη χρήση 

προκαθορισμένων, εστιασμένων και σύντομης απάντησης ερωτήσεων. Συχνά 
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αναφέρονται και ως ημιδομημένες συνεντεύξεις γιατί ο ερευνητής διατηρεί μερικό 

έλεγχο στην κατεύθυνση και στο περιεχόμενο της συζήτησης αλλά και οι 

συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να αναπτύξουν ή να οδηγήσουν τη συζήτηση σε νέες 

αλλά σχετικές κατευθύνσεις. Έτσι η συζήτηση ταλαντεύεται μεταξύ της εισαγωγής 

του ερευνώμενου θέματος από την πλευρά του ερευνητή, της κατάθεσης των 

εμπειριών των συμμετεχόντων και της διερεύνησης των εμπειριών αυτών για 

περαιτέρω πληροφόρηση, που θα χρησιμεύσει στην ανάλυση. Στην ποιοτική έρευνα 

οι ημιδομημένες συνεντεύξεις είναι από τις πιο διαδεδομένες και αποτελεσματικές 

μεθόδους συλλογής δεδομένων (Cook, 2008). 

Στην καρδιά της ημιδομημένης συνέντευξης βρίσκεται το ενδιαφέρον να γίνει 

κατανοητή η βιωμένη εμπειρία των ατόμων και το νόημα που αντλούν από αυτή την 

εμπειρία, η δική τους προσωπική ιστορία, γιατί αυτή έχει αξία. Και αυτό εξηγεί γιατί 

είναι δύσκολο τα δεδομένα που προκύπτουν να κωδικοποιηθούν ποσοτικά. Η 

συνέντευξη παρέχει πρόσβαση στο πλαίσιο της συμπεριφοράς των ατόμων και για 

αυτό προσφέρει στον ερευνητή ένα τρόπο να κατανοήσει το νόημα αυτής της 

συμπεριφοράς (Seidman, 2006). 

 

3.5 Θεματική ανάλυση 

Για την ανάλυση των δεδομένων μας προτιμήθηκε η θεματική ανάλυση, ώστε 

να προκύψουν οι πληροφορίες τις οποίες αναζητήσαμε, από τις σημαντικές έννοιες 

που εντοπίστηκαν στη μελέτη. Οι πληροφορίες αυτές προέκυψαν τόσο από κοινά 

χαρακτηριστικά ανάμεσα στις περιπτώσεις αλλά και από πτυχές του φαινομένου στις 

οποίες διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων. Για τον σκοπό αυτό 

δημιουργήθηκε θεματικός χάρτης, που περιλαμβάνει τα θέματα-κατηγορίες με όλες 

τις σημαντικές έννοιες που εντοπίστηκαν στη μελέτη και έχουν άμεση σχέση με τις 

προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής ένταξης.  

Η θεματική ανάλυση είναι μια στρατηγική περιορισμού και ανάλυσης των 

δεδομένων της έρευνας, με την οποία τα ποιοτικά δεδομένα τμηματοποιούνται, 

κατηγοριοποιούνται, συνοψίζονται και αναδομούνται με τρόπο που συλλαμβάνει τις 

σημαντικές έννοιες μέσα στο σύνολο των δεδομένων. Είναι μια περιγραφική 

στρατηγική που διευκολύνει την αναζήτηση προτύπων εμπειρίας μέσα στο σύνολο 

των ποιοτικών δεδομένων. Το αποτέλεσμα της θεματικής ανάλυσης είναι μια 

περιγραφή αυτών των προτύπων και του πρωταρχικού σχεδίου που τα συνδέει. Η 
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θεματική κωδικοποίηση είναι η στρατηγική με την οποία τα δεδομένα 

τμηματοποιούνται και κατηγοριοποιούνται για τη θεματική ανάλυση (Ayres, 2008b). 

Είναι παραπλήσια με την ανάλυση περιεχομένου αλλά δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις 

ποιοτικές πτυχές του υπό ανάλυση υλικού και επιτρέπει στον ερευνητή να συνδυάσει 

την ανάλυση της συχνότητας εμφάνισης των κωδικών με την ανάλυση του νοήματός 

τους στο πλαίσιο όπου υφίστανται (Joffe & Yardley, 2004). 

Τυπικά, η επανεμφάνιση είναι το κύριο μέσο ανάλυσης των δεδομένων για να 

προκύψουν τα θέματα. Οι ερευνητές αξιολογούν τα κείμενα των συνεντεύξεων για να 

εντοπίσουν επαναλαμβανόμενες δηλώσεις, φράσεις ή λέξεις χωρίς αυτό να σημαίνει 

πως τα θέματα προκύπτουν από απλό μέτρημα λέξεων (Firmin, 2008). Ένα θέμα 

περιλαμβάνει κάτι σημαντικό για τα δεδομένα σε σχέση με το ερευνητικό ερώτημα 

και ως ένα βαθμό αντιπροσωπεύει ένα πρότυπο απάντησης ή νοήματος μέσα στο 

σύνολο των δεδομένων. Το κατά πόσο αποτελεί κλειδί δεν εξαρτάται από ποσοτικά 

κριτήρια αλλά από το αν εμπεριέχει κάτι σημαντικό σε σχέση με το ερευνητικό 

ερώτημα (Braun & Clarke, 2006). Τα θέματα μπορεί να προκύπτουν τόσο από άμεσα 

παρατηρήσιμα δεδομένα ή από νοήματα που προκύπτουν σιωπηρά (Joffe & Yardley, 

2004). 

Στη θεματική κωδικοποίηση ο ερευνητής συχνά ξεκινά με μια λίστα θεμάτων 

ήδη γνωστών ή τουλάχιστον αναμενόμενων, που πρόκειται να εντοπιστούν στα 

δεδομένα. Όταν τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί με ημιδομημένες συνεντεύξεις, κάποια 

θέματα αναμένονται στα δεδομένα, γιατί οι έννοιες που αντιπροσωπεύουν 

συμπεριλήφθηκαν ρητά στη συλλογή των δεδομένων. Τα θέματα επίσης προκύπτουν 

από το αρχικό εννοιολογικό μοντέλο, την επισκόπηση της βιβλιογραφίας ή την 

εμπειρία. Αρχικά, μια ιδέα πρέπει να φαίνεται σημαντική για να συμπεριληφθεί στην 

κωδικοποίηση. Μέσα από την ανάλυση ο ερευνητής λαμβάνει υπόψη τη σχετικότητα 

κάθε θέματος με το ερευνητικό ερώτημα και το σύνολο των δεδομένων, αλλά και όσο 

η διαδικασία προχωρά και τη σχέση μεταξύ των κατηγοριών (Ayres, 2008b). 

Σύμφωνα με τους Braun & Clarke (2006), η θεματική ανάλυση περιλαμβάνει τα 

παρακάτω στάδια: 

1. Εξοικείωση του ερευνητή με τα δεδομένα 

2. Δημιουργία αρχικών κωδικοποιήσεων από σημαντικά στοιχεία μέσα 

από τα δεδομένα  

3. Αναζήτηση θεμάτων με αντιπαραβολή κωδικών σε δυνητικά θέματα 
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4. Επαναξιολόγηση των θεμάτων και δημιουργία θεματικού χάρτη 

5. Καθορισμός και ονοματολογία των θεμάτων 

6. Συγγραφή της έκθεσης 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της θεματικής ανάλυσης είναι η ευκολία και η 

ευελιξία της μεθόδου, η ικανότητά της να παρουσιάσει ομοιότητες και διαφορές μέσα 

στο σύνολο των δεδομένων και να συνοψίσει χαρακτηριστικά-κλειδιά μέσα από 

μεγάλο όγκο δεδομένων, προσφέροντας πυκνή περιγραφή των δεδομένων (Braun & 

Clarke, 2006). 

Το αποτέλεσμα της θεματικής ανάλυσης είναι κάτι παραπάνω από μια λίστα 

θεμάτων και τις περιγραφές τους. Περιλαμβάνει τις σημαντικές έννοιες και 

διαδικασίες που εντοπίζονται στη μελέτη και τα πρωτεύοντα πρότυπα εμπειρίας μέσα 

από τα οποία αυτές οι έννοιες και διαδικασίες εκδηλώνονται. Ιδανικά η θεματική 

ανάλυση λαμβάνει υπόψη τόσο πρότυπα που έχουν κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα 

στις περιπτώσεις αλλά και τις πτυχές του φαινομένου που εμφανίζουν διαφορές 

μεταξύ των συμμετεχόντων. Αν και η θεματική ανάλυση παραμένει περιγραφική και 

δεν σχεδιάζεται για να αποκαλύψει μια συγκεκριμένη δομή ή να αναπτύξει μια 

θεμελιώδη θεωρία, οι ερευνητές αντιμετωπίζουν την πρόκληση να παρουσιάσουν 

ευρήματα που είναι σημαντικά και χρήσιμα (Ayres, 2008b). 

 

3.6 Εγκυρότητα, Αξιοπιστία, Γενίκευση στην ποιοτική έρευνα 

Όσον αφορά την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας και τη δυνατότητα 

γενίκευσης των συμπερασμάτων, λήφθηκαν υπόψη οι περιορισμοί που θέτει η ίδια η 

φύση της ποιοτικής έρευνας και δόθηκε έμφαση στην παραγωγή και ανάλυση των 

δεδομένων, ώστε όχι μόνο να ανταποκρίνονται στα ερευνητικά ερωτήματα, αλλά να 

είναι πλήρη, ειλικρινή και ακριβή. Αυτό επιδιώχθηκε μέσα από την λεπτομερή 

ανάλυση των δεδομένων και την προσεκτική  παρουσίαση του σχεδιασμού και της 

διεξαγωγής της έρευνας. 

Η εγκυρότητα (validity) μιας έρευνας αναφέρεται στην ορθότητά της, 

περιγράφει δηλαδή τον βαθμό στον οποία μια έρευνα στην πραγματικότητα μετράει 

αυτό που σκοπεύει να μετρήσει. Στην ποιοτική έρευνα, συχνά, αντιμετωπίζεται πιο 

εξατομικευμένα και σε σχέση με το συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής της έρευνας 

και όχι τόσο μέσα από την εφαρμογή γενικών κριτηρίων (Miller, 2008b). 
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Η αξιοπιστία αναφέρεται στη συνέπεια και επαναληψιμότητα (reproducibility) 

στη συλλογή, ερμηνεία, ανάλυση των δεδομένων μιας έρευνας. Στην ποσοτική 

έρευνα χαρακτηρίζεται από την έκταση στην οποία διαφορετικοί ερευνητές 

καταλήγουν σε παρόμοια αποτελέσματα όταν ασχολούνται με την ίδια έρευνα και 

χρησιμοποιούν τις ίδιες διαδικασίες. Στην ποιοτική έρευνα όμως, η αξιοπιστία δεν 

περιγράφεται με την ίδια αυστηρότητα. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν πως σκόπιμες 

απόπειρες να αποδειχθεί η αξιοπιστία έρχεται σε αντίφαση με τη φύση της ποιοτικής 

έρευνας. Τονίζουν την ερμηνευτική και υποκειμενική φύση της ποιοτικής έρευνας, ως 

καθοριστικό γνώρισμα του πεδίου (Miller, 2008a). Παρόλα αυτά η επαναληψιμότητα 

αποτελεί πρόκληση για τον ποιοτικό ερευνητή, ο οποίος θέτει τη διαδικασία και τα 

εργαλεία της δικής του έρευνας στη διάθεση άλλων ερευνητών, ώστε όταν εκείνοι 

εφαρμόσουν παρόμοιες συνθήκες, θα πρέπει να καταλήξουν και σε παρόμοια 

εξήγηση του υπό μελέτη φαινομένου. 

Η γενίκευση στην κοινωνική έρευνα αφορά τη δυνατότητα εξαγωγής 

συμπερασμάτων από μία μελέτη σε ευρύτερους πληθυσμούς ή πλαίσια. Στην 

ποιοτική έρευνα κάποιες φορές αναφέρεται ως δυνατότητα μεταφοράς των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων. Πολλές απόψεις έχουν εκφραστεί σχετικά με τη 

δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων μιας ποιοτικής έρευνας. Σύμφωνα με 

τους Ritchie & Lewis (2003), τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας μπορούν να 

γενικευθούν, αλλά το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει αυτό χρειάζεται 

περισσότερη αποσαφήνιση.  

Οι Auerbach & Silverstein (2003), παρόλο που θεωρούν απαραίτητο να 

υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης της έρευνας, προτείνουν εναλλακτικά της 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας, τη δυνατότητα δικαιολόγησης (justifiability) και 

εναλλακτικά της γενίκευσης, τη μεταφερσιμότητα (transferability). 

Πιο συγκεκριμένα η δυνατότητα δικαιολόγησης συνίσταται σε τρία 

χαρακτηριστικά: 

 Διαφάνεια (transparency): οι άλλοι ερευνητές πρέπει να γνωρίζουν τα βήματα με 

τα οποία φτάσαμε στη δική μας ερμηνεία, χωρίς να χρειάζεται να συμφωνούν με 

αυτή. 

 Μεταδοτικότητα (communicability): τα θέματα και οι έννοιες πρέπει να γίνονται 

κατανοητά στους άλλους ερευνητές αλλά και συμμετέχοντες. 
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 Συνοχή (coherence): οι θεωρητικές κατασκευές πρέπει να οδηγούν σε ένα σαφές 

νόημα. 

Η μεταφερσιμότητα είναι η δυνατότητα να επεκταθούν οι θεωρητικές μας 

κατασκευές πέρα από το συγκεκριμένο δείγμα της έρευνας, αλλά παρόλα αυτά να 

σέβεται τη διαφορετικότητα και ποικιλομορφία.  

 

4. Διεξαγωγή της έρευνας 

4.1. Το δείγμα της έρευνας 

Ο πληθυσμός που ενδιαφέρει την έρευνα αυτή είναι τα άτομα τρίτης ηλικίας 

που χρησιμοποιούν, έχουν μάθει ή μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. Το δείγμα 

της έρευνας αποτέλεσαν είκοσι δύο (22) άτομα ηλικίας 60-82 ετών, συνταξιούχοι, 

που χρησιμοποιούν, έχουν μάθει ή μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. Κάποιοι 

από αυτούς, έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού που 

απευθύνονται σε άτομα τρίτης ηλικίας όπως το πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες στην 

Τρίτη ηλικία» των Κέντρων δια Βίου Μάθησης των Δήμων της χώρας. Για τον λόγο 

αυτό, ζητήθηκε σχετική άδεια από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την ερευνητική παρέμβαση. 

Κάποιοι συμμετέχοντες παρακολούθησαν άλλα επιμορφωτικά προγράμματα, ενώ 

αρκετοί εξοικειώθηκαν με τις Τ.Π.Ε. με τη βοήθεια του περιβάλλοντός τους. Το 

δείγμα λήφθηκε με σκόπιμη δειγματοληψία.  

 

4.2. Η διαδικασία των συνεντεύξεων 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά, το 

χρονικό διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2015. Στους συμμετέχοντες, αφού 

ενημερώθηκαν για την ταυτότητα της έρευνας κι έδωσαν τη συγκατάθεση για τη 

συμμετοχή και τη μαγνητοφώνησή τους, τέθηκαν ερωτήματα ανάλογα με τον αν 

χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. ή αν μαθαίνουν να τις χρησιμοποιούν, για παράδειγμα αν 

ήταν εκπαιδευόμενοι σε Κ.Δ.Β.Μ. Οι ερωτήσεις ήταν ενδεικτικές καθώς 

αναπροσαρμόζονταν προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της έρευνας, λόγω 

της φύσης των συνεντεύξεων. Ακολουθώντας τη διαδικασία που απαιτείται για μια 

ημιδομημένη συνέντευξη, διαμορφώσαμε ένα οδηγό ερωτήσεων, με βάση κάποιους 

προκαθορισμένους άξονες. Αυτός ο οδηγός προοριζόταν να απεικονίσει τα θέματα 

της συνέντευξης και κατ’ επέκταση να αποδώσει το περιεχόμενο και τους σκοπούς 
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της έρευνας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, εκτός της εξέτασης των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων, διατυπώθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα: 

1. Πόσο χρονικό διάστημα ασχολείστε με τις Τ.Π.Ε.; 

2. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

3. Έχετε πρόσβαση από το σπίτι ή άλλο μέρος; 

4. Πώς ξεκινήσατε/μάθατε να χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

5. Για ποιους λόγους μάθατε να τις χρησιμοποιείτε; 

6. Ανταποκρίνονται στις αρχικές σας προσδοκίες; 

7. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες-εμπόδια κατά την εκμάθησή τους; 

8. Έχετε ακόμη δυσκολίες-εμπόδια όταν χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

9. Χρειάζεστε βοήθεια όταν χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

10. Ποιες εφαρμογές-υπηρεσίες χρησιμοποιείτε κυρίως και γιατί  

11. Υπάρχει κάτι στην ενασχόλησή σας με τις Τ.Π.Ε. που σας εντυπωσιάζει/ 

ενοχλεί ιδιαίτερα; 

12. Πώς νιώθετε όταν χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

13. Πώς θα αξιολογούσατε τις ικανότητές σας ως χρήστη Τ.Π.Ε.; 

14. Πώς η χρήση των Τ.Π.Ε. επηρεάζει την καθημερινότητά σας; 

15. Θα θέλατε να αποκτήσετε περισσότερες γνώσεις-δεξιότητες στις Τ.Π.Ε.; 

16. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που θα θέλατε να έχουν οι Τ.Π.Ε., ώστε να τις 

χρησιμοποιείτε περισσότερο/καλύτερα; 

17. Θα συστήνατε σε συνομηλίκους σας να μάθουν/χρησιμοποιούν; 

18. Υπάρχουν  εφαρμογές-υπηρεσίες (πχ ηλεκτρονικές αγορές, συναλλαγές με 

δημόσιο, εφορία) που γνωρίζετε ότι υπάρχουν και θα θέλατε να 

χρησιμοποιείτε αλλά δεν το κάνετε; Γιατί; 

19. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε 

ότι χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη επιτυχία; 

20. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε 

ότι χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη δυσκολία; 

21.  Πιστεύετε ότι οι Τ.Π.Ε. ωφελούν το άτομο-την κοινωνία; 

22. Πιστεύετε ότι οι Τ.Π.Ε. έχουν κινδύνους για το άτομο-την κοινωνία; 

23. Πώς αντιμετωπίζει το στενό σας περιβάλλον την ενασχόλησή σας με τις 

Τ.Π.Ε.; 
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24. Πιστεύετε ότι επιβάλλεται από τις σύγχρονες εξελίξεις να χρησιμοποιείτε 

Τ.Π.Ε. ή είναι επιλογή σας; 

25. Πιστεύετε ότι το να χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε. σας φέρνει σε πλεονεκτικότερη 

θέση σε σχέση με αυτούς που δεν τις χρησιμοποιούν; 

26. Ποιος είναι ο ρόλος των Τ.Π.Ε. γενικά στη ζωή σας (ή έχει αλλάξει η ζωή 

σας); 

27. Πώς θα αξιολογούσατε συνολικά την εμπειρία σας από τη χρήση των Τ.Π.Ε.; 

 

4.3. Ανάλυση των δεδομένων 

Τα κείμενα που προέκυψαν μετά την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, 

αποτέλεσαν τα δεδομένα της έρευνας. Με άξονα τα ερευνητικά μας ερωτήματα και 

τον σκοπό της έρευνας, επιλέξαμε το σχετικό υλικό για περαιτέρω ανάλυση. Αυτό 

έγινε με προσεκτική ανάγνωση των κειμένων και επισήμανση των πιο σχετικών με το 

φαινόμενο δεδομένων. Η επιλογή έγινε με κριτήριο τη σχέση των δεδομένων με το 

ερευνητικό μας ενδιαφέρον, τη συνεισφορά τους στην καλύτερη κατανόηση των 

συμμετεχόντων, τη σημαντικότητά τους. 

Στη συνέχεια, καταγράψαμε τις επαναλαμβανόμενες ιδέες, ομαδοποιώντας τα 

σχετικά μεταξύ τους αποσπάσματα και δώσαμε ονόματα στις ομάδες. Βέβαια, ακόμη 

και ιδέες που δεν επαναλαμβάνονταν από τους συμμετέχοντες, εφόσον είχαν σημασία 

για την έρευνα, δεν εξαιρέθηκαν. Έπειτα, οργανώσαμε τα θέματα, ομαδοποιώντας 

ακόμη περισσότερο συναφείς κατηγορίες και τα ονομάσαμε. 

Στην επόμενη φάση αναπτύξαμε θεωρητικές κατασκευές, ομαδοποιώντας τα 

θέματα σε ακόμη πιο αφηρημένες ιδέες, με συνέπεια στο θεωρητικό μας πλαίσιο. Για 

την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας, παραθέτουμε αυτούσιες πέντε από τις 

συνεντεύξεις ενδεικτικά, καθώς και τις θεματικές κατηγορίες που προέκυψαν στο 

Παράρτημα της παρούσας εργασίας. 

 

4.4. Θεματικός χάρτης 

Ο θεματικός χάρτης που προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων και την 

κωδικοποίησή τους, περιλαμβάνει τις σημαντικότερες έννοιες του υπό μελέτη 

φαινομένου και τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών αυτών. Τα θέματα ανταποκρίνονται 

στις σημαντικότερες έννοιες που ερευνήθηκαν και συμβαδίζουν με τις προϋποθέσεις 
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της ηλεκτρονικής ένταξης, όπως ορίστηκαν και συνοψίστηκαν στο θεωρητικό μέρος 

της παρούσης έρευνας. Ο θεματικός χάρτης αποτυπώνεται ως εξής: 

 

Σχήμα 1: Θεματικός χάρτης της έρευνας 

Στον θεματικό χάρτη η ψηφιακή ένταξη προσδιορίζεται από πέντε 

προϋποθέσεις: κίνητρα, υλικό, δεξιότητες, χρήση και στάσεις, που όμως δεν είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους αλλά συσχετίζονται και επηρεάζουν η μία την άλλη. Κάθε 

προϋπόθεση αναλύεται σε επιμέρους θέματα, όπως προέκυψε από τη θεματική 

ανάλυση των κειμένων των συνεντεύξεων. 
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Πιο συγκεκριμένα, τα κίνητρα εξετάζονται ως προς τους λόγους που είχαν οι 

ηλικιωμένοι να αποκτήσουν δεξιότητες στη χρήση των Τ.Π.Ε., αλλά και να 

συμμετάσχουν σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Το υλικό αφορά την πρόσβαση σε τεχνολογικό εξοπλισμό, τον τρόπο 

απόκτησής του, καθώς και τους λόγους για τους οποίους κάποιοι ηλικιωμένοι δεν 

έχουν στην κατοχή τους. 

Οι δεξιότητες αφορούν τους τρόπους απόκτησής τους, την εμπειρία συμμετοχής 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών, καθώς και 

την αυτοαξιολόγηση της ικανότητας των ίδιων των ηλικιωμένων χρηστών. 

Η χρήση εξετάζεται ως προς τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι ηλικιωμένοι, 

το περιεχόμενό τους, τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούν και τους λόγους που δεν 

το πράττουν, την αξιολόγηση της χρήσης που κάνουν, τις δυσκολίες και τα εμπόδια 

που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση και τον ρόλο των Τ.Π.Ε. στην καθημερινότητά 

τους. 

Τέλος, όσον αφορά τις στάσεις, εκφράζεται η παρότρυνση από τους 

ηλικιωμένους προς συνομήλικούς τους στη χρήση των Τ.Π.Ε., τα συναισθήματά που 

νιώθουν επειδή τις χρησιμοποιούν, ο βαθμός ικανοποίησης των προσδοκιών τους από 

τις Τ.Π.Ε., οι απόψεις τους για τα οφέλη και τους κινδύνους που μπορούν να έχουν, 

οι στάσεις των ατόμων του περιβάλλοντός τους προς τους ίδιους, ο βαθμός που 

αντιμετωπίζουν τις Τ.Π.Ε. ως ανάγκη στη ζωή τους, η άποψή τους για τη θέση των 

χρηστών σε σχέση με άτομα που δεν χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. και στερεότυπα που 

εκφράζουν για τη σχέση τους με τις Τ.Π.Ε. και τη μάθηση. 

 

5. Τα Αποτελέσματα της Έρευνας 

5.1. Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 

Από τους 22 συμμετέχοντες, οι 9 ήταν άντρες και οι 13 γυναίκες, ενώ 14 από 

αυτούς ήταν ηλικίας 60-69 ετών, 7 ηλικίας 70-79 ετών και ένα άτομο άνω των 80 

ετών. Ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, οι 17 είναι έγγαμοι με παιδιά, 1 σε 

διάσταση και 4 σε χηρεία. Ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο, 4 είναι απόφοιτοι 

ΑΕΙ, 3 απόφοιτοι τεχνικών σχολών, 5 απόφοιτοι Λυκείου (6-τάξιου Γυμνασίου), 8 

απόφοιτοι Δημοτικού-Γυμνασίου ή είχαν ολοκληρώσει κάποιες τάξεις του 

Γυμνασίου, ενώ 2 άτομα κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι μαθητές Εσπερινού 
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Λυκείου ή Σ.Δ.Ε. Ο τόπος κατοικίας των συμμετεχόντων είναι: 11 Θεσσαλονίκη ή 

περίχωρα, 9 Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 1 ορεινό χωριό και 1 νησί. 

Ως προς το χρονικό διάστημα ενασχόλησης με τις Τ.Π.Ε., 5 άτομα ανέφεραν ότι 

ασχολούνται μερικούς μήνες, 7 άτομα περίπου 1 έτος, 7 άτομα από 2 έως 9 έτη και 3 

άτομα πάνω από 10 έτη. Από τους συμμετέχοντες 5 άτομα είχαν προηγούμενη 

εμπειρία από τη δουλειά ή κάποια επιμόρφωση στο παρελθόν ή από άτυπη μάθηση, 

ενώ 17 άτομα δεν είχαν καμία προηγούμενη εμπειρία χρήσης. Ως προς τη συχνότητα 

χρήσης, 3 άτομα αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. 2-3 φορές την εβδομάδα, 

11 άτομα καθημερινά ή σχεδόν κάθε μέρα, 1 άτομο 1 φορά την εβδομάδα, 2 άτομα 

καθόλου ή μια φορά το μήνα και 5 άτομα χωρίς σταθερή συχνότητα που εξαρτάται 

από διάφορους παράγοντες ή όταν έχουν χρόνο. 

 

5.2. Απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα 

5.2.1. Ερευνητικό ερώτημα 1 

Ποια είναι τα κίνητρα που οδηγούν τους ηλικιωμένους να μάθουν να 

χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε.; 

 

Τα κίνητρα που οδηγούν τα άτομα τρίτης ηλικίας στην εκμάθηση και χρήση 

των Τ.Π.Ε. είναι κυρίως η ανάγκη τους για ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με 

την επικαιρότητα και για θέματα του ενδιαφέροντός τους, αλλά και για να γεμίσουν 

τον ελεύθερο χρόνο τους. Αναφέρουν επίσης την ανάγκη τους να επικοινωνούν με 

άτομα κυρίως του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Για κάποιους ο βασικότερος 

λόγος είναι η επιθυμία τους να μαθαίνουν καινούρια πράγματα. Μία ηλικιωμένη 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «…Μου αρέσει η μάθηση. Η δική μας γενιά δεν είχε 

ευκαιρίες. Κι εμένα μου άρεσαν πολύ τα γράμματα και το διάβασμα. Ήθελα να έχω ένα 

υπολογιστή μόνη μου, γιατί έβλεπα τα παιδιά που έχουν κι έβλεπαν ό,τι ήθελαν και 

αφού μου δόθηκε η ευκαιρία, πήγα…».  

Όσον αφορά την επιθυμία συμμετοχής τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα, 

αρκετοί συμμετέχοντες εκφράζουν την επιθυμία να παρακολουθήσουν κάποιο, 

εφόσον πραγματοποιηθεί. Ακόμη και άτομα που έχουν παρακολουθήσει στο 

παρελθόν κάποιο σεμινάριο εκφράζουν την επιθυμία να το επαναλάβουν: «…Θέλω 

πολύ να ξαναπαρακολουθήσω γιατί τα έχω ξεχάσει…». «…Θα ήθελα γιατί υπάρχουν 

κάποια πράγματα, που θα μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω αλλά δεν έχω τις 
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γνώσεις…». Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί που δεν εκφράζουν την ίδια επιθυμία: 

«…Δεν το θεωρώ απαραίτητο. Με ικανοποιεί μέχρι εδώ που ξέρω για να περνάω την 

ώρα μου και τη διασκέδασή μου. Δε νομίζω ότι χρειάζομαι κάτι παραπάνω…». 

 

5.2.2. Ερευνητικό ερώτημα 2 

Σε τι βαθμό έχουν οι ηλικιωμένοι πρόσβαση στις Τ.Π.Ε.; 

 

Όσον αφορά την πρόσβαση, οι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν άμεση 

πρόσβαση σε υπολογιστή κυρίως από το σπίτι ή το σπίτι των παιδιών τους, 1 άτομο 

έχει μόνο tablet και 3 άτομα δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε υπολογιστή. Από τα 

άτομα που έχουν πρόσβαση, κάποιοι απέκτησαν υπολογιστή με δική τους 

πρωτοβουλία, οι περισσότεροι όμως μαζί με τα παιδιά ή εξαιτίας των παιδιών τους. 

Από τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση, εκφράζεται η πρόθεση να αποκτηθεί 

υπολογιστής, ένα άτομο δεν επιθυμεί να αποκτήσει και ένα άτομο αδυνατεί να 

αποκτήσει λόγω κόστους. Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά: «…Θα ήθελα να έχω, 

αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα λόγω κόστους, κοιτάμε άλλα πράγματα τώρα…». 

 

5.2.3. Ερευνητικό ερώτημα 3 

Τι δεξιότητες έχουν και πώς τις απέκτησαν; 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρουν πως γνωρίζουν να χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο και κάποιες εφαρμογές του. Κάποιοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, facebook, skype και παιχνίδια. Λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν πώς 

να κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μία συμμετέχουσα αναφέρει πως μπορεί να 

χειριστεί: «…Word, Excel, PowerPoint, skype, viber, dropbox, προγράμματα 

επεξεργασίας φωτογραφίας και βίντεο, αναζήτηση πληροφοριών, παιχνίδια, κατέβασμα 

ταινιών, ηλεκτρονικές αγορές…». 

Οι περισσότεροι αναφέρουν πως απέκτησαν τις δεξιότητες αυτές με τη 

συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια, κυρίως των Δήμων, όπως το πρόγραμμα 

«Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία». Υπάρχουν όμως και αρκετοί που 

εξοικειώθηκαν με τη βοήθεια των παιδιών τους, αλλά και μόνοι τους: «…Μου δείξανε 

λίγο τα παιδιά και τα εγγόνια μου στην αρχή τον χειρισμό αλλά προσπαθώ κι εγώ και 
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ασχολούμαι από μόνος μου και βλέποντας, μαθαίνεις...». Μία συμμετέχουσα 

αναφέρει: «…Μόνη μου, χωρίς να μου δείξει κανένας, πατώντας κουμπιά…». 

Αναφορικά με το πώς οι ίδιοι αξιολογούν τις ικανότητές τους ως χρήστες των 

Τ.Π.Ε. οι περισσότεροι θεωρούν πως είναι αρχάριοι έως μετρίου επιπέδου. Υπάρχουν 

όμως και εκείνοι που αναφέρουν: «…Το χειρίζομαι πάρα πολύ καλά, σε ικανοποιητικό 

επίπεδο…» ή «…Δεν έχω πρόβλημα, μπορώ και τα καταφέρνω καλά…». 

Οι περισσότεροι που συμμετείχαν σε επιμορφωτικό πρόγραμμα, αναφέρονται 

με θετικά σχόλια για την εμπειρία εκμάθησης. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «…Ήταν 

πολύ ευχάριστα, μου άρεσε πάρα πολύ, έμαθα πολλά πράγματα…», «…Ήταν πολύ 

ωραία εμπειρία, πήγαινα με χαρά, ήθελα πολύ να πάω να μάθω…», «…Πολύ καλή 

εμπειρία, εκτός από την απασχόληση εκείνες τις μέρες, μαθαίνεις αρκετά για να μπορείς 

να χρησιμοποιείς τον υπολογιστή…». Μάλιστα, αναφέρονται και στους εκπαιδευτές: 

«…Ο δάσκαλος ήταν πολύ καλός…»,  «…Η καθηγήτρια είναι πολύ καλή, γίνεται 

μεγάλη προσπάθεια, κατανοητά είναι. Στον καθένα πηγαίνει δίπλα, του δείχνει…». 

 

5.2.4. Ερευνητικό ερώτημα 4 

Πώς οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε.; 

 

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες ηλικιωμένοι είναι κυρίως 

διαδικτυακές με σκοπό την αναζήτηση πληροφοριών και την ενημέρωση. Για τον 

σκοπό αυτό οι περισσότεροι αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν το Google. Αρκετοί 

επίσης χρησιμοποιούν εφαρμογές επικοινωνίας, κυρίως το skype και λιγότερο το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κάποιοι παρακολουθούν βίντεο, τηλεοπτικά προγράμματα 

ή ταινίες. Λίγοι είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για ζητήματα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως υπηρεσίες δημοσίου, εφορίας, ασφαλιστικών 

ταμείων. Επίσης, λίγοι είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν το facebook και λίγοι είναι 

όσοι παίζουν παιχνίδια. Μία ηλικιωμένη έχει δημιουργήσει δικό της blog. 

Η θεματολογία για την οποία χρησιμοποιούν υπολογιστή και διαδίκτυο ποικίλει 

κατά περίπτωση. Κατά κύριο λόγο μαθαίνουν τις ειδήσεις, τα νέα του τόπου τους και 

τον καιρό, βρίσκουν συνταγές μαγειρικής, κάποιοι ενημερώνονται για θέματα υγείας. 

Οι περισσότεροι από όσους χρησιμοποιούν υπηρεσίες επικοινωνίας πάντως, είναι για 

να επικοινωνήσουν με συγγενικά τους πρόσωπα, κυρίως παιδιά και εγγόνια, που 

βρίσκονται μακριά. 
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Αντίθετα, από τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούν, κυρίως αναφέρουν 

εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με την 

εφορία. Βέβαια, δεν είναι όλοι αντίθετοι με τη χρήση τους και κάποιοι εκφράζουν την 

επιθυμία να μάθουν μελλοντικά: «…θα ήθελα κάποια στιγμή να το μάθω και θα το 

κάνω, θα μου δείξουν τα παιδιά, θα παιδευτούμε λίγο αλλά θα το κάνουμε…» ή «…Την 

εφορία θα ήθελα μόνη μου. Αλλά το βρίσκω λίγο δύσκολο…». 

Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάποιον άλλο να ασχολείται, 

κυρίως τα παιδιά τους ή λογιστή. Αυτό δε φαίνεται πάντα να οφείλεται σε φόβο ή 

δυσπιστία απέναντι στις υπηρεσίες αυτές. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να 

οφείλεται στην έλλειψη γενικότερων γνώσεων. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: 

«…Πληρώνουμε το λογιστή, μας τα κάνει. Τη φορολογική δήλωση δεν την κάνουν ούτε 

αυτοί που ξέρουν πολλά γράμματα, θα την κάνουμε εμείς που είμαστε του δημοτικού; 

Αποκλείεται…» ή «…Δεν έχω δυνατότητες, δε μπορώ, δεν έχω ασχοληθεί. Τα κάνουν 

τα παιδιά, είπα μήπως ζοριστώ και λόγω γραμματικών γνώσεων. Φοβάμαι μη κάνω 

λάθος…» ή ακόμη «…Δε βασίζομαι τόσο πολύ στον εαυτό μου. Δεν είναι ότι φοβάμαι 

αν υπάρχουν θέματα ασφάλειας, αλλά μήπως δεν καταχωρήσω τα σωστά δεδομένα στις 

σωστές θέσεις και κάνω λάθος...». 

Επίσης, αρκετοί είναι και όσοι δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές οικονομικές 

συναλλαγές και αγορές εξαιτίας κυρίως έλλειψης εμπιστοσύνης και ανησυχίας για 

την ασφάλεια των συναλλαγών. Το αποδίδουν είτε γιατί φοβούνται μήπως κάνουν 

κάποιο λάθος, είτε γιατί προτιμούν να βλέπουν από κοντά το προϊόν πριν το 

αγοράσουν. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν: «…Τα φοβάμαι λίγο, νιώθω ότι δεν είναι 

ασφαλείς, δε θέλω να μπλέκω με χρήματα…» ή «…Προτιμώ αυτά που αγοράζω να τα 

βλέπω, δεν εμπιστεύομαι…» και «…Υπάρχει μια καχυποψία, δεν έχω άμεση επαφή με 

το προϊόν. Και μπορεί να υπάρχει κάτι ύποπτο και να χάσω κάποια χρήματα…», ή 

«…Δεν έχω εμπιστοσύνη, δηλαδή δε μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το έκανα σωστά…» 

και «…Δεν ξέρεις τι θα βρεις, τι θα είναι, αν σου αρέσει…». 

Επίσης, αναφέρεται από κάποιους το facebook, ως εφαρμογή που δεν 

χρησιμοποιούν και δεν το επιθυμούν, λέγοντας μάλιστα: «…Δε θα ήθελα…», ή «Δε με 

αφήνουν τα παιδιά, μου λένε ότι έχει παγίδες…» ή ακόμη «…Δεν μου αρέσει να 

μπαίνεις στην ιδιωτική ζωή του άλλου…». Όσον αφορά εφαρμογές επικοινωνίας ένας 

συμμετέχων αναφέρει χαρακτηριστικά: «…Προτιμώ την προσωπική επαφή…». 
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Όσον αφορά το κατά πόσο επηρεάζει τη ζωή τους οι περισσότεροι απαντούν 

αρνητικά καθώς είναι για αυτούς περισσότερο ένα εργαλείο που διευκολύνει την 

καθημερινότητά τους ή με το οποίο περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά δεν 

αλλάζει τη ζωή τους: «…Αν έχω να κάνω κάτι άλλο, πιο επείγον δε νομίζω ότι θα με 

συνεπάρει ο υπολογιστής. Με διευκολύνει σε αγορές να πάρω ιδέες, γνώμες, τιμές, να 

αναζητήσω το κοντινό κατάστημα. Δε μου έχει αλλάξει τη ζωή, περνώ τις ελεύθερες 

ώρες μου, με διευκολύνει να βγάλω ένα χαρτί αντί να τρέχω σε κάποια υπηρεσία…» ή 

«…Απλώς το χρησιμοποιώ σαν εργαλείο που θέλω να με εξυπηρετήσει σε κάτι, με 

ωφελεί σε κάποιους τομείς. Όχι όμως ότι χωρίς αυτό δε θα μπορούσα να ζήσω…» και 

«…Δεν επηρεάζει. Απλώς με έχει καλύψει ορισμένες ώρες που δεν έχω άλλη ασχολία, 

να μαθαίνω διάφορα πράγματα…». 

Αντίθετα υπάρχουν κάποιοι που αναφέρουν πως έχει αλλάξει η ζωή τους: 

«…Έχει αλλάξει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν αρχίσω να ασχολούμαι με το 

διαδίκτυο, η πληροφόρηση που είχα για ό,τι συνέβαινε στον κόσμο ήταν από την 

τηλεόραση…» ή «…Ναι, σε θέματα επικοινωνίας. Πολλές φορές μένω μόνη και 

κάθομαι εκεί (στον υπολογιστή) και βρίσκομαι με παρέα. Περνάει η ώρα μου…» ή 

«…Βεβαίως, πάρα πολύ. Για οτιδήποτε παίρνω αμέσως πληροφορίες. Νιώθω πιο 

σιγουριά…» και «…Ναι, μου κάλυψε πάρα πολλές ώρες και με έκανε να ξεχνάω. Το 

χρόνο γεμίζει…». 

Όταν οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν πώς θα αξιολογούσαν την εμπειρία χρήσης 

των Τ.Π.Ε., όλοι απάντησαν με θετικά σχόλια. Μάλιστα διατυπώθηκε και η άποψη: 

«…Θετικά, από τότε που έμαθα έγινα άλλος άνθρωπος, έμαθα περισσότερα, γενικά 

εξελίχθηκα κι εγώ…» ή «…Μια καλή εμπειρία, μια εξέλιξη προς το καλύτερο, ο 

άνθρωπος προχωράει, δοκιμάζει, να μην είναι στάσιμος, αλλά για καλή χρήση…», και 

«…Θετική γιατί μαθαίνεις πολλά πράγματα, αρκεί να τον χρησιμοποιείς σωστά...». 

εκφράστηκε όμως και η άποψη: «…Είναι καλό αλλά δε θα το προτιμούσα, προτιμώ να 

κάνω άλλα πράγματα…». 

Όσον αφορά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

συμμετέχοντες κατά τη χρήση των Τ.Π.Ε., αναφέρουν κυρίως τη μη κατανόηση της 

αγγλικής γλώσσας: «…Αν ήξερα αγγλικά θα ήταν καλύτερα, δεν ξέρω τις ορολογίες στα 

αγγλικά και μερικές φορές ζορίζομαι…» και «…Κάτι που με δυσκολεύει αρκετά είναι η 

γλώσσα, δηλαδή αγγλικά ξέρω ελάχιστα… προσπαθώ να μεταφράσω τις λέξεις. Κάποια 

στιγμή με κουράζει και τα παρατάω…». Δύο συμμετέχοντες μάλιστα, μαθαίνουν 
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Αγγλικά για να μπορούν να χειριστούν πιο εύκολα τον υπολογιστή: «…Παρακολουθώ 

σεμινάριο Αγγλικών για να μπορώ να διαβάζω στον υπολογιστή τα αγγλικά…» και 

«…Τώρα προσπαθώ να μάθω αγγλικά για να μπορώ να το χειριστώ πιο καλά…» 

Αρκετοί είναι εκείνοι που δηλώνουν πως ήταν δύσκολο στην αρχή: «…Για έναν 

άπειρο είναι λιγάκι δύσκολο…» και «Είναι λίγο δύσκολο για να μάθεις πρώτη φορά. 

Πρέπει να χεις και στο σπίτι, να εξασκηθείς για να μάθεις…» και «…Υπήρχαν 

δυσκολίες και έκανα λάθη. Τώρα όχι καθόλου, έχω εξοικειωθεί…». Εκφράστηκε και η 

άποψη: «…Δυσκολία βρίσκεις όταν σε μια δουλειά είσαι μόνος. Αν έχεις δίπλα σου 

κάποιον που ξέρει, δεν έχεις δυσκολία…» 

Συχνά αναφέρουν πως αν κάτι τους δυσκολέψει, δεν επιμένουν: «…Δύο φορές 

έστειλα mail δεν τα κατάφερα, τα παράτησα και δε με ενδιαφέρει κιόλας…» και «…Ό,τι 

με δυσκολεύει δεν επιμένω να το ψάξω περισσότερο…». Παρόλα αυτά οι περισσότεροι 

όταν συναντήσουν κάποια δυσκολία, απευθύνονται στα παιδιά ή στα εγγόνια τους: 

«…Ζητάω τη βοήθεια του γιου μου, αλλά όσο μπορώ προσπαθώ και μόνη μου…» και 

«…Θα πω κάποιον να μου δείξει, όπως τον γιο μου. Τα γράφω για να τα θυμάμαι 

ώσπου να τα συνηθίσω…».  

 

5.2.5. Ερευνητικό ερώτημα 5 

Ποιες είναι οι στάσεις των ηλικιωμένων απέναντι στις Τ.Π.Ε.; 

 

Οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες στην έρευνά μας, στην πλειοψηφία τους, 

θεωρούν πως ο υπολογιστής και το διαδίκτυο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. 

Κάποιοι μάλιστα προσθέτουν: «…Βεβαίως ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου, αλλά 

δεν έχω και απαιτήσεις πολλές, για αυτά που θέλω να βλέπω, είμαι ευχαριστημένος…» 

ή «…Οπωσδήποτε με ικανοποιεί αυτή τη στιγμή και βλέπω ότι έχει πολλές δυνατότητες, 

αλλά δε θέλω να ζορίζω το μυαλό μου…».  

Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες νιώθουν ευχάριστα όταν 

χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. είτε γιατί μαθαίνουν καινούρια πράγματα είτε γιατί 

απασχολούνται στον ελεύθερο χρόνο τους είτε γιατί νιώθουν πως έχουν καταφέρει 

κάτι σημαντικό. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «…Νιώθω πολύ ωραία, αισθάνομαι σαν 

να έγινα πάλι 20 χρονών. Όσο μεγαλώνω μαθαίνω καινούρια πράγματα...» ή 

«…Ευχάριστα. Μου αρέσει να παρακολουθώ, να διαβάζω διάφορα πράγματα, να 

ενημερώνομαι και όλα αυτά μου κινούν την περιέργεια…» ή «…Αισθάνομαι καλά γιατί 
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ξεφεύγω, με ευχαριστεί γιατί περνάω την ώρα μου…» και «…Πολύ καλά, νομίζω ότι 

έχω κατακτήσει κάτι. Πλουτίζω τη σκέψη μου…». 

Υπάρχουν όμως και εκείνοι που δεν νιώθουν κάτι ιδιαίτερο, όπως λένε οι ίδιοι: 

«…Δε νιώθω κάτι ιδιαίτερο, το θεωρώ φυσιολογικό. Νομίζω ότι πρέπει να ασχολείται 

κάθε άνθρωπος της ηλικίας μου…» και «…Αυτή τη στιγμή δε νιώθω περίεργα, δε 

νιώθω κάτι ιδιαίτερο, γιατί έχει γίνει κομμάτι του εαυτού μου. Στην αρχή όμως ένιωθα 

πολύ περίεργα, πολύ ωραία και μπορώ να πω και περήφανη…». 

Αρκετοί συμμετέχοντες ανέφεραν πως τους εντυπωσιάζουν οι δυνατότητες των 

Τ.Π.Ε.: «…Απορώ καμιά φορά πώς είναι δυνατόν να βλέπεις τόσο γρήγορα τα 

πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο…» ή «…Οι δυνατότητες της τεχνολογίας, πού 

έφτασε η επιστήμη και η τεχνολογία και πού θα πάει…» και «…Το ότι μπορείς να 

μάθεις τα πάντα…». Βέβαια, κάποιοι αναφέρουν πως δεν τους εντυπωσιάζει κάτι 

ιδιαίτερα. 

Σχετικά με το αν κάτι τους ενοχλεί, αρκετοί συμμετέχοντες ανέφεραν πως δεν 

υπάρχει κάτι που να τους ενοχλεί ιδιαίτερα και προσθέτουν: «Δεν με ενοχλεί κάτι. Αν 

με ενοχλεί δεν το ανοίγω». Πάντως οι υπόλοιποι αναφέρουν διαφορετικά θέματα όπως 

τις διαφημίσεις, την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής στο facebook, και άλλα: «…Η 

περίπτωση του να πέσεις κάπου που να είναι επικίνδυνο. Οι πληροφορίες που δεν είναι 

όλες αληθείς…» ή «…Που ο εγγονός μου με βλέπει αλλά δε μπορεί να με αγγίξει…». 

Όσον αφορά τις απόψεις τους για τα οφέλη των Τ.Π.Ε., σχεδόν όλοι πιστεύουν 

ότι ωφελούν. Πιο συγκεκριμένα, μερικοί απλώς αναφέρουν ότι ωφελούν και άλλοι ότι 

ωφελούν υπό την προϋπόθεση της ορθής χρήσης: «…Εξαρτάται από τη χρήση. Κι αν 

είσαι ενήλικας ή ανήλικος. Δεν είναι επικίνδυνο, αν υπάρχει επίβλεψη. Κάνει καλό, 

είναι ωφέλιμο, δίνει διεξόδους και γνώσεις πολλές, αλλά απ’ την άλλη θέλει και πολλή 

προσοχή…» και «…Ωφελούν πάρα πολύ αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Να μη γίνεται 

κατάχρηση. Βελτιώθηκε η ζωή των ανθρώπων πάρα πολύ. Αυτομάτως ενημερώνεται ο 

κόσμος για όλα τα θέματα…».  

Η άποψη των συμμετεχόντων για τους κινδύνους εστιάζεται κυρίως στο θέμα 

της κατάχρησης ή της παραπλάνησης περισσότερο για τα παιδιά και τους νέους. Για 

το θέμα αυτό αναφέρουν: «…Είναι αναλόγως πόση ώρα το χρησιμοποιείς. Από κει και 

πέρα νομίζω ξεφεύγεις και απομονώνεσαι και χάνεις την προσωπική επαφή ακόμη και 

μέσα στην οικογένεια…» ή «…Είναι κίνδυνος οι πολλές ώρες για τα παιδιά. Διότι το 

παιδί θέλει να παίξει, να μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο. Και με τόσα που συμβαίνουν, 
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που βλέπουμε και ακούμε…» ή «…Τα παιδιά παρασύρονται και εθίζονται, θέλει 

μέτρο…» και «…Αν είσαι ανήλικος θέλει μεγάλη προσοχή και επίβλεψη, ώστε να μη 

βρεθεί ο νέος σε site που δεν πρέπει. Έχει κινδύνους αν δε γίνεται σωστή χρήση. Πάντα 

δε γίνεται αυτό σε όλα τα πράγματα;…». Είναι επίσης ενδεικτικό, πως αναφέρουν 

συχνά το facebook, ως επικίνδυνο, σύμφωνα με όσα ακούνε από την τηλεόραση: 

«…Για μένα δεν υπάρχουν κίνδυνοι αλλά για τη νεολαία ναι, ακούμε διάφορα για το 

facebook, γίνονται πολλά. Εγώ είμαι σε ηλικία που μπορώ να κρίνω…» και «…Οι 

τηλεοράσεις λένε κάθε μέρα τι γίνεται με το διαδίκτυο και με το facebook…». 

Για το αν η χρήση των Τ.Π.Ε. αποτελεί ανάγκη ή επιλογή, οι συμμετέχοντες 

είχαν διαφορετικές απόψεις. Πιο συγκεκριμένα κάποιοι θεωρούν πως δεν επιβάλλεται 

να χρησιμοποιείται υπολογιστής και διαδίκτυο: «…Νομίζω είναι επιλογή μου. Και 

χωρίς υπολογιστή μια χαρά ήμουν, αλλά μου αρέσει αυτό που κάνω τώρα. Αλλά τελείως 

απαραίτητο δε νομίζω ότι είναι...» ή «…Επιλογή είναι του καθενός. Είναι αναλόγως το 

άτομο. Εγώ επειδή είμαι μόνη μου, θέλω να μάθω να ασχολούμαι λίγο το βράδυ…» ή 

«…Δεν μου το επέβαλλε κανείς. Ήρθε η συγκυρία έτσι και είπα ας το δοκιμάσω. Είναι 

κάτι που νομίζω μπορεί να με ωφελήσει…» και «…Δεν επιβάλλεται, όποιον δεν τον 

ενδιαφέρει δεν ασχολείται. Εγώ ψάχνομαι για αυτό και θέλω να μάθω, να γίνω 

καλύτερος, αν μπορώ όσο μπορώ. Είναι πολύ χρήσιμος για όλους…». Αναφέρονται 

ειδικότερα σε σχέση με την ηλικία τους: «…Χρειάζεται, αλλά είναι πολυτέλεια, όχι 

ανάγκη, μπορούμε και χωρίς αυτό για την ηλικία μας…» και «…Δε μπορείς να πεις ότι 

επιβάλλεται, πρέπει να το νιώθεις, να το θέλεις, μιλάω για την ηλικία μου, όχι για τα 

νέα παιδιά…». 

Εκείνοι που θεωρούν πως η χρήση των Τ.Π.Ε. επιβάλλεται, ενδεικτικά 

αναφέρουν: «Σίγουρα επιβάλλεται, έτσι όπως προχωρούν τα πράγματα πρέπει κι εμείς 

να εξελιχθούμε…» ή «…Επιβάλλεται, αν δε γνωρίζεις υπολογιστή σήμερα είσαι 

ηλεκτρονικά αναλφάβητος…» και «…Είναι ένα εργαλείο που έχει μπει στη ζωή μας, δε 

μπορείς να κάνεις χωρίς αυτό. Επιβάλλεται…». Ακόμη και εκείνοι που θεωρούν πως 

ήταν επιλογή τους, αναφέρουν: «…Ήταν επιλογή μου, αλλά όπως έχουν εξελιχθεί τα 

πράγματα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε απόλυτα ότι είναι πλέον ανάγκη. Όταν όλες οι 

συναλλαγές, αιτήσεις, εφορία γίνονται μέσω υπολογιστή. Άρα κάποια στιγμή όλοι δεν 

πρέπει να μάθουμε;…» και «…Ήταν επιλογή, αλλά νομίζω ότι όλοι πρέπει να 

μάθουν…». 
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Οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν πως όσοι χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. 

είναι σε πλεονεκτικότερη θέση από αυτούς που δεν τις χρησιμοποιούν. Μάλιστα 

υπάρχει και η άποψη: «…Αν δε χρησιμοποιούσα θα ένιωθα μειονεκτικά, σαν 

αγράμματος…» ή «…Δεν είμαι τόσο προχωρημένος, αλλά πιστεύω ότι ο καθένας 

πρέπει να τον χρησιμοποιεί έστω και στις απλές του διαδικασίες. Είναι φυσιολογικό πια 

στην εποχή μας να χρησιμοποιεί κανείς τους υπολογιστές. Και να ήθελε να μην τους 

χρησιμοποιήσει, δεν θα κέρδιζε κάτι, απεναντίας…». Από την άλλη βέβαια εκφράζεται 

και η θέση: «…Δε μπορώ να πω ότι είναι έτσι, γιατί για πράγματα τα οποία θα 

θεωρούσα ότι είμαι σε πλεονεκτικότερη θέση, σε σύγκριση με άλλους δεν τα κάνω. Για 

παράδειγμα δε θα κάνω τη φορολογική μου δήλωση, θα πάω σε λογιστή. Αν την έκανα 

μόνη μου θα ήμουν σε πλεονεκτικότερη θέση σε σύγκριση με άλλους της ηλικίας 

μου…». 

Όταν οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν θα παρότρυναν συνομήλικούς τους να 

μάθουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. όλοι απάντησαν θετικά: «…Σίγουρα θα σύστηνα, 

έστω μερικά βασικά πράγματα, να μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο για ενημέρωση, 

σχεδόν όπως εγώ…» ή «…Το έχω ήδη συστήσει σε φίλους μου, αλλά το θεωρούν ότι 

είναι πολύ αστείο να το ξεκινήσουν τώρα. Είναι αρνητικοί οι περισσότεροι. Έχω όμως 

κι άλλους που δεν είχαν κανένα πρόβλημα…» ή «…Ναι βέβαια, θα πρέπει να το 

αγαπήσουν, να το θέλουν με την ψυχή τους για να μάθουν, όχι με το ζόρι…» και 

«…Πολλοί μου λένε ότι είναι δύσκολο να μάθουν και εγώ τους λέω πως μου έδειξαν κι 

εμένα, αλλιώς δε μπορούσα μόνος μου να ξεκινήσω…». 

Όσον αφορά τις στάσεις του στενού περιβάλλοντος των ηλικιωμένων, δηλαδή 

των οικογενειών τους κυρίως, οι περισσότεροι αναφέρουν πως το βλέπουν θετικά, το 

επικροτούν και σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα τους εντυπωσιάζει: «…Είναι πολύ 

περήφανοι όλοι τους γιατί γενικώς κάνω πράγματα που δεν συμβαδίζουν με την ηλικία 

μου…» ή «…Τα παιδιά μου χαίρονται πάρα πολύ που ασχολούμαι και μαθαίνω…». 

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις στις οποίες το οικογενειακό περιβάλλον το βλέπει 

φυσιολογικά: «…Η οικογένεια δεν έχει κανένα πρόβλημα. δεν τους κάνει καμιά 

εντύπωση…» και «…Φυσιολογικά γιατί οι ίδιοι μου το πρότειναν…». Από την άλλη 

όμως, κάποιοι αναφέρουν: «…Στην αρχή αντιδρούσαν…» ή «…Τους φαινόταν αστείο 

σε αυτή την ηλικία να πάω να μάθω υπολογιστές. Στα ίδια τα παιδιά μας τους φάνηκε 

παράξενο…». 
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Τέλος, πιστεύουμε ότι αξίζει να αναφέρουμε κάποιες χαρακτηριστικές φράσεις 

των ηλικιωμένων που φανερώνουν κάποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις για τη σχέση 

τρίτης ηλικίας, μάθησης και Τ.Π.Ε. Αναφέρουμε ενδεικτικά: «…Ανήκω στην 

κατηγορία των ανθρώπων που για την ηλικία μου ασχολούμαι με πράγματα που δε 

θεωρούνται συνηθισμένα, να μάθω υπολογιστές, να πάω σε εσπερινό σχολείο…» ή 

«…Μπορούμε και χωρίς αυτό (Τ.Π.Ε.) για την ηλικία μας…» ή «…Στη δουλειά οι 

νεότεροι χρησιμοποιούσαν τους υπολογιστές που καταλαβαίνουν περισσότερο…» ή 

«…Είναι η ηλικία μου τέτοια που για ορισμένα πράγματα, δε θέλω να ζοριστώ…» ή 

«…Αν ήμουν νεότερος νομίζω ότι θα προσπαθούσα να μάθω περισσότερα. Η ηλικία 

είναι πλέον αυτή που δε μου επιτρέπει να ασχοληθώ περισσότερο με τον υπολογιστή και 

να μάθω περισσότερα και δε με ενδιαφέρουν πλέον…» ή «…Σε μια ηλικία είναι 

πράγματα πολλά που δε μπορούμε να τα καταλάβουμε εμείς οι ηλικιωμένοι. Θέλει να 

κάτσεις πολλές ώρες για να μάθεις υπολογιστή σε αυτή την ηλικία. Σε μια ηλικία δε 

μαθαίνεις εύκολα, έτσι δεν είναι;…» ή «…Αυτά είναι για τα παιδιά τώρα 

(facebook)…». 

 

6. Τα Συμπεράσματα της Έρευνας 

Όπως αναφέρθηκε, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει πώς 

συσχετίζεται η πρόσβαση και η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. με την ένταξη των πολιτών 

και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, στη σύγχρονη κοινωνία και να εντοπίσει τις στάσεις 

των ατόμων τρίτης ηλικίας απέναντι στις Τ.Π.Ε., τον βαθμό εξοικείωσής τους με 

αυτές και να διαπιστώσει το δυνητικό ρόλο της δια βίου μάθησης στην ψηφιακή τους 

ένταξη. Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί άξονες της έρευνας, που οδήγησαν στην 

διατύπωση των ερευνητικών μας ερωτημάτων ήταν: 

 Ο εντοπισμός των κινήτρων που οδηγούν τους ηλικιωμένους να μάθουν να 

χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. 

 Η διερεύνηση του βαθμού και των τρόπων πρόσβασης τους στις Τ.Π.Ε. 

 Η αναζήτηση των δεξιοτήτων τους και των τρόπων απόκτησής τους. 

 Η καταγραφή των εφαρμογών και υπηρεσιών που οι ηλικιωμένοι κυρίως 

χρησιμοποιούν 

 Η διερεύνηση των στάσεών τους απέναντι στις Τ.Π.Ε. 
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Γενικά, οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες στην έρευνά μας εμφανίζουν ένα μεγάλο 

εύρος ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων, εμπειριών, στάσεων και συνθηκών όσον αφορά τη 

χρήση υπολογιστή και διαδικτύου κάτι που συμφωνεί με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία (Hilt & Lipschultz, 2004). 

Πιο συγκεκριμένα, με την ανάλυση των αποτελεσμάτων φτάσαμε στα 

ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

6.1. Κίνητρα 

Όσον αφορά τα κίνητρα χρήσης του διαδικτύου, αυτά ποικίλουν, κάτι που 

επίσης συμφωνεί με αντίστοιχες έρευνες: να παραμείνουν ενεργοί και ανεξάρτητοι, 

να διατηρήσουν επαφή με εγγόνια και μέλη της οικογένειας, να νιώθουν νεότεροι και 

χρήσιμοι, να αναζητούν πληροφορίες (Olphert, Damodaran, & May, 2005). 

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ ενδιαφέροντος για τις Τ.Π.Ε. και χρησιμότητας, 

σημαντική είναι η επικοινωνία με την οικογένεια, το γενικό ενδιαφέρον και η 

περιέργεια αλλά και κοινωνικές όψεις (A. Morris, Goodman, & Brading, 2007). 

Κίνητρό τους είναι το προσωπικό ενδιαφέρον, η περιέργεια, η αναζήτηση 

πληροφοριών και το να μη νιώθουν αποκομμένοι (Guzzo, Ferri, & Grifoni, 2014). 

Οι ηλικιωμένοι αποδέχονται τις Τ.Π.Ε. για πολλούς λόγους, 

συμπεριλαμβανομένων των ψυχοκοινωνικών, όπως για την αποφυγή της 

απομόνωσης, για επικοινωνία και αλληλεπίδραση, για εκπαίδευση και απόκτηση 

γνώσεων, για να κρατούν το μυαλό τους σε εγρήγορση. Οι προσδοκίες τους από την 

περιήγησή τους στο διαδίκτυο, εκτός από τα αναμενόμενα αποτελέσματα της 

πληροφόρησης, περιλαμβάνουν την ψυχαγωγία, την ικανοποίηση, την κοινωνική 

επαφή, που αποτελούν συστατικά της καλής ποιότητας ζωής (Gietzelt, 2001). 

Όπως εκφράζεται από τους ηλικιωμένους συμμετέχοντες ένας από τους 

κυριότερους λόγους συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα και 

συγκεκριμένα στην εκμάθηση των Τ.Π.Ε., είναι η επιθυμία τους να μαθαίνουν γενικά. 

Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον μεταξύ των ηλικιωμένων για ποικίλες δραστηριότητες 

που τους επιτρέπουν να είναι ενεργοί και υγιείς (González, Ramírez, & Viadel, 2012). 

Η υιοθέτηση των Τ.Π.Ε. είναι αποτέλεσμα της ανάγκης τους να συμβαδίσουν με την 

πληροφοριακή τεχνολογία της εποχής, που για κάποιους μεταφράζεται σε όρους 

χρησιμότητας των Τ.Π.Ε. για το κοντινό μέλλον, όπως για τη διατήρηση της 

ανεξαρτησίας τους (Selwyn, Gorard, & Furlong, 2004). 
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Κάποιοι ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν υπολογιστή για συγκεκριμένες 

δραστηριότητες αφού συνταξιοδοτήθηκαν ενώ άλλοι απλώς συνέχισαν να 

χρησιμοποιούν μετά τη συνταξιοδότησή τους καθώς χρησιμοποιούσαν ήδη στη 

δουλειά ή στο σπίτι (Selwyn et al., 2004). 

Για κάποιους, κίνητρά τους ήταν κυρίως η αναζήτηση πληροφοριών, η 

πρόκληση να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, η επιθυμία να συμβαδίσουν με τον 

υπόλοιπο κόσμο, η επιθυμία να επικοινωνούν με την οικογένεια και φίλους, η 

αναζήτηση πληροφοριών για διάφορα θέματα, όπως υγείας κ.α. (Rosenthal, 2008). Οι 

ηλικιωμένοι της έρευνάς μας εξέφρασαν την ανάγκη τους για πληροφόρηση, που 

μπορεί να ικανοποιηθεί μέσα από την αναζήτηση στο διαδίκτυο κυρίως για ειδήσεις, 

ενημέρωση για τον καιρό, για θέματα υγείας (Saunders, 2004). 

Για κάποιους συμμετέχοντες το κίνητρο ήταν η μάθηση, η πρόκληση να μάθουν 

κάτι καινούριο.  Γνωρίζουν τις απαιτήσεις του κόσμου που αλλάζει συνεχώς και 

πρέπει να προσαρμοστούν. Δεν θεωρούν την ηλικία ανασταλτικό παράγοντα. Η 

δραστηριότητα και η συμμετοχή, η επιλογή και η χαρά αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες στη μαθησιακή τους εμπειρία (Russell, 2011). 

Για πολλούς οι σημαντικότεροι λόγοι χρήσης ήταν η επικοινωνία με την 

οικογένεια, η εύρεση πληροφοριών, η ενημέρωση για τις εξελίξεις και τα γεγονότα, η 

αναζήτηση προϊόντων και λιγότερο τα παιχνίδια οι τραπεζικές συναλλαγές και η 

ενημέρωση για θέματα υγείας (McMurtrey, Downey, Zeltmann, & McGaughey, 

2011).  

 

6.2. Πρόσβαση 

Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες έχουν δικό τους υπολογιστή 

(McMurtrey et al., 2011) στο σπίτι. Κάποιες φορές τίθεται θέμα κόστους καθώς δε 

μπορούν όλοι να διαθέτουν υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο (Guzzo et al., 

2014; A. Morris et al., 2007) και για αυτό μπορεί να έχουν δυσκολίες πρόσβασης. 

Οι ηλικιωμένοι μπορεί να έχουν πρόσβαση από το σπίτι συγγενή, αν όχι από το 

δικό τους  και χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. από τα συγκεκριμένα μέρη ενώ σύμφωνα με 

έρευνες ελάχιστοι κάνουν χρήση από δημόσιους χώρους πχ βιβλιοθήκες (Selwyn et 

al., 2004). Στο δείγμα της δικής μας έρευνας μάλιστα, κανένας ηλικιωμένος δεν 

χρησιμοποιεί υπολογιστή από δημόσιο χώρο. Η περιφερειακή πρόσβαση είναι 

πιθανότερο να υπάρχει από την ευρύτερη οικογένεια παρά από κάποιο δημόσιο χώρο, 
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όπως οι βιβλιοθήκες (Hill, Beynon Davies, & Williams, 2008) ή με ασύρματα δίκτυα 

δημόσιων χώρων. 

Η απόκτηση και χρήση υπολογιστή δεν ήταν πάντα απόφαση που πάρθηκε από 

τους ίδιους αλλά αρκετές φορές από τα παιδιά τους. Φαίνεται πως η οικογένεια 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην υιοθέτηση των Τ.Π.Ε. από τους ηλικιωμένους 

(Selwyn et al., 2004). Σε πολλές περιπτώσεις ο υπολογιστής δόθηκε στους 

συμμετέχοντες από τα μέλη της οικογένειάς τους (Saunders, 2004). 

 

6.3. Δεξιότητες και τρόποι απόκτησης 

Όσον αφορά τις δεξιότητες των ηλικιωμένων στη χρήση των Τ.Π.Ε. και τους 

τρόπους απόκτησης των δεξιοτήτων αυτών, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας σε 

γενικές γραμμές συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Οι ηλικιωμένοι του 

δείγματός μας χρησιμοποιούν διαφορετικές ευκαιρίες εκμάθησης του διαδικτύου. 

Κάποιοι παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, άλλοι μαθαίνουν από 

συγγενείς, κυρίως παιδιά, εγγόνια, κάποιοι είχαν μάθει στην εργασία τους. Αυτό 

δείχνει πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ένας σημαντικός τρόπος εκμάθησης 

των Τ.Π.Ε. για τους ηλικιωμένους (A. Morris et al., 2007) αλλά και τη σημασία των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών στην εργασία και των κοινωνικών σχέσεων στη μάθηση 

(Olphert et al., 2005) και ενισχύει την πιθανότητα αξιοποίησης προγραμμάτων 

διαγενεακής μάθησης. 

Μέσα από τη χρήση υπολογιστή δεν απέκτησαν απλώς δεξιότητες για τον εαυτό 

τους, αλλά ενίσχυσαν τη σύνδεσή τους με τον κοινωνικό τους περίγυρο (Blit-Cohen 

& Litwin, 2004) καθώς έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με 

μέλη της οικογένειάς τους. Η εκμάθηση υπολογιστή από τους συμμετέχοντες τους 

προκάλεσε ένα αίσθημα επίτευξης και ικανοποίησης και βοήθησε τους 

συμμετέχοντες να έχουν θετική οπτική του εαυτού τους ως εκπαιδευόμενους. Αυτό 

τους βοηθά να είναι πιο αισιόδοξοι σε μελλοντικές μαθησιακές επιδιώξεις, πιο 

φιλοπερίεργους, πιο σίγουρους να εξερευνήσουν, πιο ικανούς να αντιμετωπίσουν 

δυσκολίες (Russell, 2011). 

Κάποιοι μπόρεσαν να μάθουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή, εφόσον ένα καλό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενθάρρυνε τη συμμετοχή τους. Δεν μπορούμε όμως να 

παραβλέψουμε το γεγονός ότι εκείνοι που συμμετείχαν, το έκαναν γιατί είχαν ήδη την 

επιθυμία ή την ικανότητα να δραστηριοποιηθούν με τον τρόπο αυτό. Φαίνεται πως οι 
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συμμετέχοντες είχαν μια θετική στάση απέναντι στον υπολογιστή εκ των προτέρων 

και πιθανώς και περισσότερη ικανότητα να μάθουν νέα πράγματα (Blit-Cohen & 

Litwin, 2004). 

Δεν αξιοποίησαν βιβλία για να μάθουν τα εργαλεία του υπολογιστή, αλλά το 

έκαναν αυτό μέσα από σημειώσεις και τη βοήθεια άλλων (Sayago, Sloan, & Blat, 

2011). Η αυτοπεποίθηση στις δεξιότητες μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα μεγάλη αλλά 

υπήρχε μια αίσθηση περηφάνιας για την απόκτηση των δεξιοτήτων σε μεγάλη ηλικία 

(Hill et al., 2008). 

Σύμφωνα με τον Ng (2007) η υποστήριξη από το κοινωνικό περιβάλλον μπορεί 

να ενθαρρύνει τους ηλικιωμένους να δοκιμάσουν τις Τ.Π.Ε., να αναπτύξουν 

ενδιαφέρον για αυτές και να τις χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. Η συμμετοχή σε 

μαθησιακές εμπειρίες περιλαμβάνει το μοίρασμα των δυσκολιών, της ευχαρίστησης, 

της ικανοποίησης. Οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να τραβήξουν την προσοχή από το 

άγχος και να δώσουν έμφαση στη μάθηση, στην αμοιβαιότητα και στη συνεργασία. Η 

μάθηση μαζί με άλλους μπορεί να απαλύνει τα προβλήματα που συνδέονται με τη 

μοναξιά και την απομόνωση, που οι ηλικιωμένοι βιώνουν συχνά. 

 

6.4. Χρήση 

Όσον αφορά τη χρήση των Τ.Π.Ε. από τους ηλικιωμένους τα αποτελέσματα της 

έρευνάς μας συμφωνούν στην πλειοψηφία τους με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ο 

χρόνος που οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν υπολογιστή εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως την πρόσβαση σε αυτόν (Žumárová, 2010). Συνήθως 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε εβδομαδιαία βάση (White et al., 2002). Οι 

περισσότεροι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν υπολογιστή τουλάχιστον 

μερικές φορές την εβδομάδα (McMurtrey et al., 2011).  

Κάποιοι αναφέρουν πως είναι απασχολημένοι με άλλες υποχρεώσεις στην 

καθημερινότητά τους και το να βρουν χρόνο να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν 

υπολογιστή μπορεί να μην αποτελεί προτεραιότητα για αρκετούς από αυτούς 

(Saunders, 2004). Παρά την αντίληψη ότι οι ηλικιωμένοι έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο 

στη διάθεσή τους, στην πραγματικότητα αυτό δεν αληθεύει. Μάλιστα, πολλοί είναι 

εκείνοι που φροντίζουν άλλα μέλη της οικογένειάς τους (White et al., 2002). 

Χρησιμοποιούν υπολογιστή για διασκέδαση και πρακτικούς λόγους. Η εμπειρία 

και το πλαίσιο χρήσης επηρεάζεται από το αν έχουν συγγενείς σε απόσταση, οπότε 
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θέλουν να χρησιμοποιούν το skype για να επικοινωνούν μαζί τους (Guzzo et al., 

2014). 

Αν και σε κάποιες αντίστοιχες έρευνες το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αναφέρεται 

ως μία από τις κυριότερες χρήσεις των Τ.Π.Ε. (Dickinson & Hill, 2007; Hilt & 

Lipschultz, 2004; A. Morris et al., 2007; Olphert et al., 2005; Saunders, 2004; Selwyn 

et al., 2004), δεν διαπιστώθηκε στη δική μας έρευνα, πιθανό γιατί πλέον υπάρχουν 

πιο εξελιγμένοι τρόποι επικοινωνίας με συγγενείς και φίλους, που παρέχουν τη 

δυνατότητα σύγχρονης επικοινωνίας με εικόνα και ήχο, όπως το Skype. Το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη υπηρεσία 

(Žumárová, 2010). Οι συμμετέχοντες θεωρούν ευκολότερο να μάθουν να 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο από ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και φαίνεται να 

χρησιμοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο από ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(White et al., 2002). 

Παρόλα αυτά οι κυριότερες χρήσεις αφορούν την επικοινωνία με την 

οικογένεια, την πληροφόρηση για χόμπι, υγεία, ειδήσεις και τρέχοντα γεγονότα 

(Olphert et al., 2005). Οι ηλικιωμένοι χρήστες δεν συνηθίζουν να κάνουν 

ηλεκτρονικές αγορές κυρίως λόγω φόβων για απάτη (A. Morris et al., 2007). Αν και η 

πλειοψηφία δεν κάνει ηλεκτρονικές αγορές, πολλοί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για 

αναζήτηση προϊόντων που αγοράζονται με άλλους τρόπους (McMurtrey et al., 2011). 

Οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν κυρίως το διαδίκτυο, το οποίο συχνά θεωρούν 

συναρπαστικό για αναζήτηση πληροφοριών για τα χόμπι και τις δραστηριότητές τους. 

Συνήθως παρακολουθούν τις ειδήσεις, αναζήτηση ξένων λέξεων, πληροφορίες για 

τοποθεσίες, πολιτιστικά γεγονότα, συνταγές μαγειρικής, το skype για επικοινωνία με 

την οικογένειά τους. Λιγότερο ενδιαφέρον έχουν για παιχνίδια, τα οποία είναι κυρίως 

απλά και αποτελούν την ηλεκτρονική έκδοση των επιτραπέζιων (Žumárová, 2010). 

Το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει την αναζήτηση 

πληροφοριών κάθε είδους, την επικοινωνία με συγγενείς και την οργάνωση 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου (Guzzo et al., 2014). Όταν χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο, συνήθως αναζητούν πληροφορίες σχετικές με τα ενδιαφέροντά τους, 

κυρίως χρησιμοποιούν το Google για να βρουν ιστότοπους για τον καιρό, θέματα 

υγείας, παιχνίδια και διασκέδαση. Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να ενισχύσουν 

τους υπάρχοντες κοινωνικούς δεσμούς με την οικογένεια (White et al., 2002). 
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Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές, το διαδίκτυο χρησιμοποιείται για 

αναζήτηση πληροφοριών γύρω από ένα προϊόν και των τιμών του. Όσον αφορά τις 

ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, η χρήση είναι πολύ περιορισμένη. Δεν 

χρησιμοποιούν προηγμένες εφαρμογές, όπως τη δημιουργία ιστότοπου ή τη 

δημοσίευση περιεχομένου. Αυτό δεν φαίνεται να οφείλεται στην ηλικία, καθώς 

γενικά οι χρήστες του διαδικτύου, ούτως ή άλλως δεν ασχολούνται συχνά με τη 

δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου (Hill et al., 2008). 

Οι ηλικιωμένοι αναζητούν τρόπους να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. σχετικούς 

με τον τρόπο ζωής τους. Δεν ακολουθούν πιστά τα δημοφιλή ενδιαφέροντα των 

άλλων, αλλά μαθαίνουν δεξιότητες που έχουν νόημα για τη δική τους ζωή (Russell, 

2011).  

Οι περισσότεροι δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το 

facebook. Κάνουν περιορισμένη χρήση των κοινωνικών δικτύων καθώς προτιμούν τις 

πρόσωπο με πρόσωπο επαφές (Guzzo et al., 2014). Φαίνεται πως τα κοινωνικά δίκτυα 

δεν είναι ελκυστικά για αυτόν τον πληθυσμό και για να είναι σε επαφή με την 

οικογένειά τους χρησιμοποιούν άλλους τρόπους (McMurtrey et al., 2011).  

Πολύ συχνά εξισώνουν τη χρήση υπολογιστή με δραστηριότητα ελεύθερου 

χρόνου και όχι ως πολύτιμο εργαλείο ζωής (Selwyn et al., 2004). Δεν κάνουν 

εκτεταμένη χρήση, αλλά χρησιμοποιούν ένα περιορισμένο εύρος εφαρμογών με μία ή 

δύο συγκεκριμένες βασικές χρήσεις και για συγκεκριμένο σκοπό (Selwyn et al., 

2004). 

Η χρήση περιορίζεται κυρίως στην πλοήγηση στο διαδίκτυο και την ανάγνωση 

εφημερίδων, σε μέτριο βαθμό στην επικοινωνία πχ. μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ενώ ελάχιστοι χρησιμοποιούν υπηρεσίες υγείας, ηλεκτρονικών 

αγορών-τραπεζικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Δεν φαίνεται να έχουν κίνητρα 

να κάνουν χρήση του διαδικτύου με περισσότερο παραγωγικό τρόπο (Youn-Min, 

2008). 

Πολύ λίγοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για προηγμένες υπηρεσίες όπως για 

τραπεζικές συναλλαγές, αγορά αγαθών και υπηρεσιών, για εκπαίδευση, δωμάτια 

επικοινωνίας ή πίνακες ανακοινώσεων. Παρά τις υποσχέσεις για χρήση προηγμένων 

υπηρεσιών από τους ηλικιωμένους, οι περισσότεροι απλώς επικοινωνούν και 

μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή μέσα από την καθημερινή χρήση. Είναι 

γεγονός πως περιτριγυρίζονται από εξαγγελίες για εγγενώς ευεργετικές νέες 
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τεχνολογίες από κυβερνήσεις και μέσα επικοινωνίας, όταν την ίδια στιγμή βιώνουν 

περιορισμένη χρησιμότητα στην καθημερινότητά τους (Selwyn et al., 2004). 

Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ηλικιωμένοι δεν εμπιστεύονται τις 

online αγορές, αλλά προτιμούν την άμεση επαφή και προσωπική σχέση με τον 

πωλητή και φοβούνται πιθανές απάτες. Κάποιοι δεν το επιθυμούν γιατί προτιμούν να 

βλέπουν το προϊόν πριν το αγοράσουν (Guzzo et al., 2014). 

Γενικότερα, συναντούν δυσκολίες στην ορολογία (Carpenter & Buday, 2007; J. 

M. Morris, 1994), αναφέρουν ζητήματα ασφάλειας (Carpenter & Buday, 2007) και 

συχνά βρίσκονται εύκολα σε αδιέξοδο (Hilt & Lipschultz, 2004) και φοβούνται να 

συνεχίσουν όταν προκύψει πρόβλημα (Guzzo et al., 2014). Αναφέρονται ως φυσικός 

περιορισμός κάποια προβλήματα όρασης (Saunders, 2004). Αναφέρθηκαν επίσης 

δυσκολίες ως προς τα λάθη πληκτρολόγησης (Hill et al., 2008) και δυσκολίες όσον 

αφορά την αγγλική γλώσσα. 

Οι ηλικιωμένοι βρίσκουν υποστήριξη στη χρήση κυρίως από άλλα μέλη της 

οικογένειας και συγγενείς (Selwyn et al., 2004). Οι ηλικιωμένοι βρίσκουν στους 

νέους του περιβάλλοντός τους πχ στα εγγόνια τους, πολύτιμους συμμάχους που 

μπορούν να τους βοηθήσουν να χρησιμοποιούν υπολογιστές (Saunders, 2004). Οι 

ανθρώπινοι πόροι χρησιμοποιούνται συχνότερα ως μέσο υποστήριξης όταν 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και όχι βιβλία, εγχειρίδια ή άλλη βοήθεια. Γενικώς 

καταφέρνουν να ξεπερνούν τα εμπόδια που προκύπτουν (Hilt & Lipschultz, 2004; 

Rosenthal, 2008) με τη βοήθεια τρίτων και μάλιστα νεότερων ατόμων. 

Οι ηλικιωμένοι θέλουν να αντιλαμβάνονται το διαδίκτυο ως κάτι απλό και να 

έχουν αυτοπεποίθηση στις δεξιότητες και στην εμπειρία χρήσης του. Οι δυσκολίες 

κατανόησης τεχνικών όρων μπορεί να τους δώσει την αίσθηση ότι το διαδίκτυο είναι 

τεχνικά πολύπλοκο (Hill et al., 2008).  

 

6.5. Στάσεις 

Όσον αφορά τις στάσεις των ηλικιωμένων, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας 

συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν τον 

υπολογιστή κυρίως ως δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου αν και αντιλαμβάνονται 

πως σε μια ψηφιακή κοινωνία πρέπει να προσαρμοστούν αν δεν θέλουν να μείνουν 

πίσω ή να γίνουν βάρος σε άλλους. Η αίσθηση ότι μπορούν να κάνουν κάτι, να 
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μάθουν κάτι και να έχουν την ευκαιρία να δουν πιο συχνά την οικογένειά τους με 

αυτόν τον τρόπο, τους δίνει ικανοποίηση (Žumárová, 2010).  

Οι ηλικιωμένοι έμειναν ευχαριστημένοι από την ενασχόλησή τους με τον 

υπολογιστή και την προοπτική να τον χρησιμοποιήσουν μελλοντικά (Namazi & 

McClintic, 2003). Οι συμμετέχοντες ενθουσιάζονται από τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε. 

(J. M. Morris, 1994). Αναγνωρίζουν τις εκπληκτικές δυνατότητες των υπολογιστών 

(Selwyn et al., 2004). Εντυπωσιάζονται από την πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες 

πληροφορίας (Hilt & Lipschultz, 2004) 

Το μεγάλο πλήθος πηγών πληροφόρησης και η γρήγορη ανάκτηση 

πληροφοριών περιλαμβάνονται στα πλεονεκτήματα που αναγνωρίζουν, όπως και η 

χρήση υπηρεσιών επικοινωνίας περισσότερο από τις ηλεκτρονικές αγορές και τις 

τραπεζικές συναλλαγές. Επίσης τα οφέλη μετριάζονται από την αντίληψη που έχουν 

για τους κινδύνους και τις απόψεις τους για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (Hill et al., 

2008).  

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως η χρήση υπολογιστή διευκολύνει την 

καλύτερη επικοινωνία με άλλους και συγκεκριμένα τη σύνδεση με άλλα μέλη της 

οικογένειας. Κάποιοι αναφέρουν πως η δυνατότητα επικοινωνίας με τα εγγόνια τους 

είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Υπό αυτές τις συνθήκες οι Τ.Π.Ε. συντελούν στην 

ενίσχυση των κοινωνικών επαφών και μειώνουν το αίσθημα απομόνωσης 

(Richardson, 2005).  

Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την εύρεση 

πληροφοριών σχετικών με τα ενδιαφέροντά τους και την αίσθηση ότι είναι 

συνδεδεμένοι με τη σύγχρονη εποχή (Richardson, 2005). Τα συναισθήματα των 

συμμετεχόντων απέναντι στους υπολογιστές φαίνεται να είναι σημαντικός 

παράγοντας στην απόκτηση των σχετικών δεξιοτήτων (Shoemaker, 2003). 

Κάποιοι αναφέρουν πως η χρήση υπολογιστή από τους ηλικιωμένους θεωρείται 

ασυνήθιστη δραστηριότητα για τον κοινωνικό τους περίγυρο και μόνο σπάνια η 

χρήση υπολογιστή αντιμετωπίζεται ως μέρος των πολιτισμικών και κοινωνικών 

προσδοκιών για έναν συνταξιούχο (Selwyn et al., 2004). 

Οι ηλικιωμένοι ωφελούνται από τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς που 

παρέχουν τα άλλα μέλη της οικογένειας, που μπορεί να έχουν ένα σημαντικό ρόλο 

στο να πείσουν τους ηλικιωμένους να κάνουν χρήση του διαδικτύου και να τους 

ενθαρρύνουν σε αυτό (Hill et al., 2008). 
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Οι ηλικιωμένοι ανέφεραν πως απόλαυσαν τις δραστηριότητες με τις οποίες 

ασχολήθηκαν στον υπολογιστή και ιδιαίτερα την αναζήτηση πληροφοριών για τα 

ενδιαφέροντα και τις ασχολίες τους και είναι ικανοποιημένοι από την ποσότητα και 

το είδος των πληροφοριών στις οποίες έχουν πρόσβαση. Χρησιμοποιούν επίσης το 

διαδίκτυο για να βρουν πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες αλλού. Οι απαντήσεις 

τους έδειξαν πως νιώθουν περήφανοι που μπορούν και ασχολούνται με τους 

υπολογιστές και έχουν θετικές στάσεις απέναντι στις Τ.Π.Ε. Επίσης τα σχόλια για τον 

ρόλο των Τ.Π.Ε. στη ζωή τους ήταν θετικά, παρά τον διαφορετικό τρόπο χρήσης, το 

επίπεδο των δεξιοτήτων και τις εμπειρίες τους (Warren-Peace, Parrish, Peace, & Xu, 

2008). 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες φαίνεται πως απολαμβάνουν τα οφέλη της 

τεχνολογίας και είναι ικανοποιημένοι από τη χρήση, την άνεση, τις δεξιότητές τους 

και συμμετέχουν στα οφέλη των Τ.Π.Ε. (McMurtrey et al., 2011). Αντιλαμβάνονται 

τις νέες τεχνολογίες ως εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους. 

Αντιμετωπίζουν ευνοϊκά τις Τ.Π.Ε. ως εργαλείο υποστήριξης της καθημερινότητάς 

τους, αλλά εκφράζουν και ανησυχίες (Guzzo et al., 2014). Σε γενικές γραμμές 

πιστεύουν ότι το διαδίκτυο έχει θετική επίδραση στη ζωή τους (A. Morris et al., 2007; 

Olphert et al., 2005). 

Ένα μειονέκτημα που αναφέρουν συχνά είναι η υπερβολική ενασχόληση με τον 

υπολογιστή που οδηγεί στην παραμέληση άλλων δραστηριοτήτων ή ανθρώπων 

(Richardson, 2005). Στα μειονεκτήματα αναφέρουν τον κίνδυνο εθισμού (Guzzo et 

al., 2014). Σε γενικές γραμμές οι ίδιοι δεν περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στο 

διαδίκτυο αλλά εκφράζουν την ανησυχία τους για θέματα εθισμού (White et al., 

2002), όχι τόσο για τους ίδιους όσο ως γενικότερο κοινωνικό φαινόμενο, που 

επηρεάζει κυρίως τα παιδιά και τους νέους. 

Η ανησυχία τους για θέματα ασφάλειας τους αποτρέπει από το να κάνουν 

χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το να 

μη γνωρίζουν τι και ποιον να εμπιστευτούν αλλά και ο φόβος τους να δώσουν 

προσωπικές πληροφορίες ή στοιχεία μέσω διαδικτύου είναι σημαντικό μειονέκτημα 

της χρήσης των Τ.Π.Ε. για τους ηλικιωμένους (Richardson, 2005). 

Στο σημείο αυτό πιστεύουμε πως θα ήταν καλό να συμπληρώσουμε μία 

παρατήρηση όσον αφορά το συγκεκριμένο δείγμα των ηλικιωμένων. Αν και ένα 

σύνηθες χαρακτηριστικό της τρίτης ηλικίας είναι συναισθήματα έντονης θλίψης και 
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απαισιοδοξίας για τη ζωή που πλησιάζει στο τέλος, ως απόρροια της απώλειας 

συζύγου και φίλων και της φθίνουσας πορείας της δικής τους υγείας και των φυσικών 

τους ικανοτήτων (Feldman, 2009), οι ηλικιωμένοι της δικής μας έρευνας δεν φάνηκε 

να δείχνουν κάποια τέτοια στάση, συναίσθημα ή συμπεριφορά. Μάλιστα ενώ κάποιοι 

από αυτούς έχουν χάσει τον σύντροφό τους, φαίνεται πως παραμένουν ενεργοί, 

κοινωνικοί και εκφράζονται με ευχάριστα συναισθήματα για την καθημερινότητά 

τους, κάτι που είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό και αποτελεί, θα λέγαμε, μια νότα 

αισιοδοξίας. 

 

6.6. Σύνοψη συμπερασμάτων 

Όσον αφορά τα κίνητρα χρήσης του διαδικτύου, αυτά ποικίλουν, κάτι που 

συμφωνεί με αντίστοιχες έρευνες: να παραμείνουν ενεργοί και ανεξάρτητοι, να 

διατηρήσουν επαφή με εγγόνια και μέλη της οικογένειας, να νιώθουν νεότεροι και 

χρήσιμοι, να αναζητούν πληροφορίες. Για πολλούς οι σημαντικότεροι λόγοι χρήσης 

ήταν η επικοινωνία με την οικογένεια, η εύρεση πληροφοριών, η ενημέρωση για τις 

εξελίξεις και τα γεγονότα, η αναζήτηση προϊόντων και λιγότερο τα παιχνίδια, οι 

τραπεζικές συναλλαγές και η ενημέρωση για θέματα υγείας. 

Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες έχουν δικό τους υπολογιστή  στο 

σπίτι. Μπορεί να έχουν πρόσβαση από το σπίτι συγγενή, αν όχι από το δικό τους  και 

χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. από τα συγκεκριμένα μέρη. Στο δείγμα της δικής μας 

έρευνας κανένας ηλικιωμένος δεν χρησιμοποιεί υπολογιστή από δημόσιο χώρο όπως 

βιβλιοθήκες ή ασύρματα δίκτυα δημόσιων χώρων. 

Οι ηλικιωμένοι του δείγματός μας χρησιμοποιούν διαφορετικές ευκαιρίες 

εκμάθησης των Τ.Π.Ε. Κάποιοι παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, άλλοι 

μαθαίνουν από συγγενείς, κυρίως παιδιά, εγγόνια, κάποιοι είχαν μάθει στην εργασία 

τους. Η εκμάθηση υπολογιστή από τους συμμετέχοντες τους προκάλεσε ένα αίσθημα 

επίτευξης και ικανοποίησης και βοήθησε τους συμμετέχοντες να έχουν θετική οπτική 

του εαυτού τους ως εκπαιδευόμενους. 

Το μεγαλύτερο μέρος της χρήσης των Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει την αναζήτηση 

πληροφοριών κάθε είδους, την επικοινωνία με συγγενείς και αποτελεί δραστηριότητα 

ελεύθερου χρόνου. Όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, συνήθως αναζητούν 

πληροφορίες σχετικές με τα ενδιαφέροντά τους, συνήθως χρησιμοποιούν το Google 

για να βρουν ιστότοπους για τον καιρό, θέματα υγείας, παιχνίδια και διασκέδαση. 
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Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να ενισχύσουν τους υπάρχοντες κοινωνικούς 

δεσμούς με την οικογένεια και δεν χρησιμοποιούν ιδιαίτερα υπηρεσίες κοινωνικής 

δικτύωσης. Ελάχιστοι χρησιμοποιούν υπηρεσίες υγείας, ηλεκτρονικών αγορών-

τραπεζικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ελάχιστοι δημοσιεύουν 

περιεχόμενο. Συνήθως χρησιμοποιούν ένα περιορισμένο εύρος εφαρμογών με μία ή 

δύο συγκεκριμένες βασικές χρήσεις. Όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, βρίσκουν 

υποστήριξη στη χρήση κυρίως από νεότερα μέλη της οικογένειας και συγγενείς. 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες φαίνεται πως απολαμβάνουν τα οφέλη της 

τεχνολογίας και είναι ικανοποιημένοι από τη χρήση, την άνεση, τις δεξιότητές τους 

και συμμετέχουν στα οφέλη των Τ.Π.Ε. Αντιλαμβάνονται τις νέες τεχνολογίες ως 

εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Αντιμετωπίζουν ευνοϊκά τις 

Τ.Π.Ε. ως εργαλείο υποστήριξης της καθημερινότητάς τους, αλλά εκφράζουν και 

ανησυχίες κυρίως για την υπερβολική ενασχόληση με τον υπολογιστή από τους 

νέους. Σε γενικές γραμμές πιστεύουν ότι το διαδίκτυο έχει θετική επίδραση στη ζωή 

τους. 

 

7. Οι περιορισμοί της έρευνας 

Καθώς η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει ποιοτικά ένα μικρό δείγμα ατόμων 

τρίτης ηλικίας που χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., τα συμπεράσματα της έρευνας δεν είναι 

δυνατόν να γενικευθούν στον αντίστοιχο συνολικό πληθυσμό. Ένας από τους 

στόχους μας άλλωστε ήταν να αποτελέσει η έρευνα αυτή τη βάση αλλά και την 

αφορμή για νέες έρευνες με αντικείμενο τη σχέση των ηλικιωμένων με τις Τ.Π.Ε. 

Ένας ακόμη περιορισμός ήταν πως όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν από τους 

συμμετέχοντες προέρχονται από αυτοαναφορές τους και ως εκ τούτου δεν 

αξιολογήθηκαν με αντικειμενικές μετρήσεις. 

 

8. Προτάσεις και Επίλογος 

Ο υπολογιστής και το διαδίκτυο αποτελούν συναρπαστικές τεχνολογίες με 

δυνατότητες να εμπλουτίσουν τις ζωές πολλών ατόμων τρίτης ηλικίας. Ως πηγή 

πληροφόρησης, κοινωνικής δραστηριότητας, διαπροσωπικής επικοινωνίας, το 

διαδίκτυο μπορεί να ξεπεράσει φραγμούς που μπορεί να έχουν τα ηλικιωμένα άτομα 
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λόγω διαφόρων περιορισμών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω περισσότερων 

επαφών με την οικογένεια και τους φίλους, νέων ευκαιριών πρόσβασης στα 

ενδιαφέροντά τους, αλλά και τρόπων να βρεθούν σε μέρη που δε θα μπορούσαν να 

γνωρίσουν ποτέ διαφορετικά (White et al., 2002) και χρήσης υπηρεσιών που 

διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. 

Ένας αυξανόμενος αριθμός ηλικιωμένων αποκτούν άνεση με τους υπολογιστές 

και μιλούν για τα οφέλη από τη χρήση τους και αυτό μπορεί να διαδοθεί και να 

αποτελέσει κίνητρο για άλλους ώστε να εμπλακούν με τις νέες τεχνολογίες. Τα 

αποτελέσματα αυτά μπορούν να βρουν εφαρμογή σε μελλοντικά προγράμματα που 

θα ενισχύουν τη χρήση των Τ.Π.Ε. Ως συνέπεια της σύνδεσής τους οι ηλικιωμένοι 

μπορούν να έχουν ψυχοκοινωνικά οφέλη από τη χρήση υπολογιστή, να ωφεληθούν 

από την πληροφόρηση για θέματα υγείας και άλλα που μπορούν να βρουν μέσω του 

διαδικτύου και να αυξήσουν τις κοινωνικές τους επαφές με την οικογένεια και τους 

φίλους με ηλεκτρονικά μέσα (Saunders, 2004). 

Η χρήση του διαδικτύου δεν αφορά πια απλοϊκές δυικές διακρίσεις μεταξύ 

εκείνων που υιοθετούν, έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. και σε 

εκείνους που δεν κάνουν το ίδιο. Τα στάδια της ενασχόλησης με το διαδίκτυο 

μπορούν να διακριθούν περαιτέρω για να απεικονίσουν τη σημασία των 

διαφορετικών τρόπων υιοθέτησης, πρόσβασης και χρήσης των Τ.Π.Ε. Υπό αυτές τις 

συνθήκες οι ηλικιωμένοι δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα. Για παράδειγμα 

υπάρχουν ηλικιωμένοι που χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. αλλά περιορισμένα ως προς τη 

φύση και ποιότητα της χρήσης (Hill et al., 2008). Ακόμη, το να είναι κάποιος χρήστης 

των Τ.Π.Ε. δεν είναι μια μόνιμη ιδιότητα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι 

έχει μεγαλύτερη σημασία η έκταση και η ένταση της σχέσης που αναπτύσσουν οι 

άνθρωποι με τις νέες τεχνολογίες και η φύση των τρόπων χρήσης τους (Selwyn et al., 

2004). 

Μια ερμηνεία που δίνουν οι Carpenter & Buday (2007) για το γεγονός ότι οι 

ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν τον υπολογιστή με περιορισμένο εύρος εφαρμογών είναι 

πως δεν είναι ενήμεροι για τους τρόπους με τους οποίους ο υπολογιστής θα μπορούσε 

να αποδειχθεί χρήσιμος. Χωρίς να έχουν κάποιον να τους δείξει την πλήρη γκάμα των 

διαθέσιμων λειτουργιών, οι ηλικιωμένοι χρήστες, μπορεί να παραμείνουν 

περιορισμένοι σε μια μικρή ποικιλία εφαρμογών. Για αυτό θα ήταν χρήσιμο να 



 
 

74 
 

αναπτυχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που θα φέρνουν σε επαφή τους 

ηλικιωμένους και με άλλες προηγμένες λειτουργίες των Τ.Π.Ε. 

Για να ενθαρρυνθούν πιο αποτελεσματικά περισσότεροι ηλικιωμένοι να 

χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. είναι απαραίτητο να ενημερωθούν, να ξεπεράσουν 

λανθασμένες αντιλήψεις και να αντιληφθούν ότι οι Τ.Π.Ε. μπορούν να έχουν 

πρακτική εφαρμογή στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας. Τα κίνητρα για επικοινωνία 

και κοινωνική επαφή είναι ιδιαίτερης σημασίας. Είναι επίσης σημαντικό να μειωθούν 

τα εμπόδια χρήσης της τεχνολογίας. Οι κυριότερες εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι 

ηλικιωμένοι δίνουν μια ένδειξη για το τι βρίσκουν ενδιαφέρον και χρήσιμο και 

παρέχουν μια βάση για να προωθηθεί η χρησιμότητα των υπολογιστών σε αυτή τη 

μερίδα του πληθυσμού (A. Morris et al., 2007). 

Στο πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού των ηλικιωμένων θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν δραστηριότητες διαγενεακής μάθησης καθώς πολύ συχνά οι 

ηλικιωμένοι αντλούν βοήθεια από τις νεότερες γενιές. Στόχος τέτοιων προγραμμάτων 

είναι να βελτιώσουν τον διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές ανθρώπων μέσα 

από τη συμμετοχή των πολιτών και ταυτόχρονα να θεσπίσουν διαδικασίες άτυπης 

μάθησης μέσα από την απόκτηση σημαντικών δεξιοτήτων δια βίου μάθησης τόσο 

από τους ενήλικες όσο και από τα παιδιά. Ειδικά τα προγράμματα ψηφιακού 

γραμματισμού των ηλικιωμένων στοχεύουν στην προώθηση ψηφιακών δεξιοτήτων 

των ατόμων που κινδυνεύουν από ψηφιακό και κοινωνικό αποκλεισμό, ενισχύοντας 

τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία, κάνοντας τις Τ.Π.Ε. πιο 

προσβάσιμες και ελκυστικές για τους ηλικιωμένους, προωθώντας τα οφέλη τους στην 

ποιότητα ζωής και στην ανεξαρτησία των ατόμων. Άλλωστε η μάθηση είναι μία δια 

βίου προσπάθεια. Κατά τη γνώμη μας μπορούν νέοι και μεγαλύτεροι να κατανοούν 

μαζί γνώσεις, καταστάσεις και συμπεριφορές και διαφορετικές γενιές να 

αντιμετωπίζονται ως πηγές αμοιβαίας μάθησης. Προγράμματα που έχουν τη 

δυνατότητα να συνεισφέρουν στη δια βίου μάθηση πρέπει να αποτελούν 

προτεραιότητα της σύγχρονης κοινωνίας. 

Τα νέα στοιχεία που επιδιώκει να προσφέρει η παρούσα έρευνα στην 

κατανόηση του ψηφιακού γραμματισμού των ατόμων τρίτης ηλικίας πιστεύουμε πως 

μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να επιφέρουν πιθανές αλλαγές-βελτιώσεις σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα και μεθόδους διδασκαλίας ή παρέμβασης στα άτομα 

τρίτης ηλικίας και νέους τρόπους προσέγγισής τους, διερευνώντας παράλληλα το αν 
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και πώς η ηλεκτρονική ένταξη όλων των πολιτών μπορεί να οδηγήσει σε μια 

κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.  

Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι στην παρούσα τους μορφή οι Τ.Π.Ε. δεν είναι 

ούτε καθολικά ελκυστικές, ούτε καθολικά αναγκαίες από τα άτομα τρίτης ηλικίας 

(Selwyn et al., 2004). Άλλωστε η επίτευξή της ένταξης, δεν μπορεί απλώς να απαιτεί 

ή να θεωρεί δεδομένη την προσαρμογή των ατόμων στις νέες τεχνολογίες, αλλά 

κυρίως την προσαρμογή των νέων τεχνολογιών στις ανάγκες των ανθρώπων και της 

κοινωνίας. 

Οι Τ.Π.Ε. ήδη παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή των ηλικιωμένων ατόμων 

και μελλοντικά αυτό θα ενισχυθεί στις επόμενες γενιές, αλλά η πρόκληση είναι να 

χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες με τρόπους που θα βελτιώνουν ουσιαστικά την 

ποιότητα της ζωής τους. Τα εμπόδια μπορεί να είναι πρακτικά, ιδεολογικά, να 

προέρχονται από το περιβάλλον και τις συνθήκες ζωής, αλλά είναι δυνατόν να 

ξεπεραστούν, με προσεκτικά σχεδιασμένη εκπαίδευση και κατάρτιση. Το κλειδί είναι 

να αναπτυχθούν προγράμματα και υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις επιθυμίες, 

στις ανησυχίες, στις ανάγκες και στις ικανότητες των ηλικιωμένων ατόμων.  
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Ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους συμμετέχοντες - Ταυτότητα της έρευνας 

Η έρευνα στην οποία καλείστε να συμμετάσχετε εκπονείται στο πλαίσιο της 

μεταπτυχιακής μου εργασίας για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συγκεκριμένα για 

το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στην κατεύθυνση της Δια Βίου 

Μάθησης. Το θέμα της είναι «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας ως 

παράγοντας ένταξης: η περίπτωση της τρίτης ηλικίας» και σκοπός της είναι να 

εξετάσει πώς συσχετίζεται η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. με την ένταξη των ηλικιωμένων 

πολιτών στη σύγχρονη κοινωνία. Επιχειρείται να διερευνηθεί αν οι νέες τεχνολογίες 

αντιπροσωπεύουν μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, 

παρέχοντας πρόσβαση στους κοινωνικά αποκλεισμένους και δυνατότητες κοινωνικής 

συμμετοχής στα άτομα τρίτης ηλικίας.  

Το παρόν φυλλάδιο συνεπώς έχει για εσάς αφενός ενημερωτικό χαρακτήρα και 

αφετέρου αποσκοπεί να εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας για τη συμμετοχή σας στην 

έρευνα. Επιπλέον θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την απόλυτη εχεμύθεια ως προς 

τα στοιχεία ταυτότητάς σας –τα οποία δε θα σας ζητηθούν –και ότι τα μόνα 

προσωπικά στοιχεία που θα καταθέσετε είναι κάποια δημογραφικά όπως μορφωτικό 

επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία κ.α. Η συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη 

προσπάθεια είναι εθελοντική και η ειλικρίνειά σας θα συμβάλει πολύ στη 

διαμόρφωση μιας ουσιαστικής εικόνας για τη σχέση των ατόμων τρίτης ηλικίας με τις 

Τ.Π.Ε. 

Για τις ανάγκες της έρευνας θα πραγματοποιηθούν ημιδομημένες συνεντεύξεις. Η 

διαδικασία των συνεντεύξεων θα περιλαμβάνει την μαγνητοφώνηση των προσωπικών 

σας εμπειριών και απόψεων. Είσαστε απόλυτα ελεύθεροι να απαντήσετε σε όσες 

ερωτήσεις επιθυμείτε ή και να καταθέσετε εμπειρίες - δεδομένα που δεν έχουν 

προβλεφθεί από την ερευνήτρια αλλά θεωρείτε ότι συμπληρώνουν τις θεματικές 

περιοχές της έρευνας. 

Η ειλικρινής συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα θα συντελέσει στο να αναδειχθεί 

η σχέση των ατόμων τρίτης ηλικίας με τις νέες τεχνολογίες, ο ρόλος τους στη ζωή 

των ηλικιωμένων, ο βαθμός εξοικείωσης με αυτές, πιθανές ανάγκες για εκπαίδευση ή 

εκπαιδευτικές εμπειρίες και απόψεις για τον ρόλο των Τ.Π.Ε. στη ζωή των πολιτών 

στη σύγχρονη κοινωνία. Για αυτό θα επιθυμούσα τη συνεργασία σας στη διενέργεια 

των συνεντεύξεων 

 

Αναγνωρίζοντας ότι με την υποστήριξή σας θα συμβάλετε σημαντικά αφενός στην 

επιστημονική μελέτη αλλά και στην προσπάθεια να ενισχυθεί η συμμετοχή των 

ηλικιωμένων ατόμων στη σύγχρονη κοινωνία τόσο για τη βελτίωση της δικής τους 

ποιότητας ζωής όσο και προς όφελος του ευρύτερου συνόλου, σας ευχαριστώ εκ των 

προτέρων για την πολύτιμη βοήθειά σας. 

Με εκτίμηση 

Ευαγγελία Καμπακάκη 
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Εισήγηση εποπτεύοντος καθηγητή 

 

 

 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 

Η κ. Ευαγγελία Καμπακάκη, πτυχιούχος του Τμήματος Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι φοιτήτρια του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών της 

διεξάγει μία ποιοτική έρευνα σχετική με τις νέες τεχνολογίες και την τρίτη ηλικία. 

Το θέμα της έρευνας είναι: «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας ως 

παράγοντας ένταξης: η περίπτωση της τρίτης ηλικίας». 

Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει πώς σχετίζεται η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. με την 

ένταξη των ατόμων τρίτης ηλικίας στη σύγχρονη κοινωνία. Επιχειρείται να 

διερευνηθεί αν οι νέες τεχνολογίες αντιπροσωπεύουν μια ευκαιρία για την 

αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, παρέχοντας πρόσβαση στους κοινωνικά 

αποκλεισμένους και δυνατότητες κοινωνικής συμμετοχής σε ανθρώπους δύσκολα 

προσπελάσιμους με τους συμβατικούς τρόπους όπως είναι τα άτομα τρίτης ηλικίας. 

Συγκεκριμένα εξετάζεται η σχέση των ατόμων τρίτης ηλικίας με τις νέες τεχνολογίες, 

ο ρόλος των Τ.Π.Ε. στη ζωή των ηλικιωμένων, ο βαθμός εξοικείωσης με αυτές, 

πιθανές ανάγκες για εκπαίδευση και εμπειρίες συμμετοχής τους σε προγράμματα 

εκμάθησης των νέων τεχνολογιών. 

Σας παρακαλούμε να διευκολύνετε τη φοιτήτρια μας, επιτρέποντας να 

πραγματοποιήσει την έρευνα αυτή με τη διενέργεια συνεντεύξεων σε άτομα τρίτης 

ηλικίας που μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., παρακολουθώντας το 

πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία» των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 

(Κ.Δ.Β.Μ.) των Δήμων της χώρας και συγκεκριμένα στους νομούς Θεσσαλονίκης και 
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Ημαθίας. 

Αναγνωρίζοντας ότι με την υποστήριξή σας θα συμβάλετε σημαντικά αφενός στην 

επιστημονική μελέτη αλλά και στην προσπάθεια να ενισχυθεί η συμμετοχή των 

ηλικιωμένων ατόμων στη σύγχρονη κοινωνία τόσο για τη βελτίωση της δικής τους 

ποιότητας ζωής όσο και προς όφελος του ευρύτερου συνόλου, σας ευχαριστούμε εκ 

των προτέρων για την πολύτιμη βοήθειά σας. 

Με εκτίμηση 

 

Καθηγητής Δαγδιλέλης Βασίλειος 

Επόπτης της εργασίας 
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 Έγκριση αιτήματος διεξαγωγής έρευνας 
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Ερωτήσεις ημιδομημένης συνέντευξης για χρήστες Τ.Π.Ε. 

1. Ηλικία: ………………………. 

2. Φύλο: ………………………. 

3. Οικογενειακή κατάσταση: ………………………. 

4. Μορφωτικό επίπεδο: ………………………. 

5. Εργασία πριν τη συνταξιοδότηση: ………………………. 

6. Τόπος κατοικίας: ………………………. 

7. Έτη ενασχόλησης με τις Τ.Π.Ε.: ………………………. 

8. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

9. Έχετε πρόσβαση από το σπίτι ή άλλο μέρος; 

a. (πχ… Αν-Πώς αποκτήθηκε υπολογιστής στο σπίτι, κλπ) 

10. Πώς ξεκινήσατε/μάθατε να χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

a. (πχ. αν συμμετείχατε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τι χαρακτηριστικά 

είχε, περιγραφή εμπειρίας κλπ) 

b. Εξακολουθείτε να μαθαίνετε-πώς; 

11. Για ποιους λόγους μάθατε να τις χρησιμοποιείτε; 

12. Ανταποκρίνονται στις αρχικές σας προσδοκίες; 

13. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες-εμπόδια κατά την εκμάθησή τους; 

14. Έχετε ακόμη δυσκολίες-εμπόδια όταν χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

a. Τι κάνετε για να τα ξεπεράσετε; 

15. Χρειάζεστε βοήθεια όταν χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

a. Πού απευθύνεστε; 

16. Ποιες εφαρμογές-υπηρεσίες 

a. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε;  

b. χρησιμοποιείτε κυρίως και γιατί (ή τι σας αρέσει να κάνετε); 

c. με ποια θεματολογία-περιεχόμενο 

17. Υπάρχει κάτι στην ενασχόλησή σας με τις Τ.Π.Ε. 

a. Που σας εντυπωσιάζει/ευχαριστεί ιδιαίτερα; 

b. Που σας ενοχλεί ιδιαίτερα; 

18. Πώς νιώθετε  

a. όταν χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

b. που μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

19. Πώς θα αξιολογούσατε τις ικανότητές σας ως χρήστη Τ.Π.Ε.; 
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20. Πώς η χρήση των Τ.Π.Ε. επηρεάζει την καθημερινότητά σας; 

21. Θα θέλατε να αποκτήσετε περισσότερες γνώσεις-δεξιότητες στις Τ.Π.Ε.; 

a. Με ποιο τρόπο θα προτιμούσατε να γίνει αυτό; 

b. Γνωρίζετε αν υπάρχουν στην περιοχή σας προγράμματα εκμάθησης 

Τ.Π.Ε.; 

22. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που θα θέλατε να έχουν οι Τ.Π.Ε., ώστε να τις 

χρησιμοποιείτε περισσότερο/καλύτερα (και ως προς το περιεχόμενο-

θεματολογία); 

23. Θα συστήνατε σε συνομηλίκους σας να μάθουν/χρησιμοποιούν; 

24. Υπάρχουν  

a. συσκευές (πχ εκτυπωτής) 

b.  ή εφαρμογές-υπηρεσίες (πχ ηλεκτρονικές αγορές, συναλλαγές με 

δημόσιο, εφορία) που γνωρίζετε ότι υπάρχουν και θα θέλατε να 

χρησιμοποιείτε αλλά δεν το κάνετε; 

c. Γιατί; 

25. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε 

ότι χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη επιτυχία; 

26. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε 

ότι χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη δυσκολία; 

a. Ποια ήταν η δυσκολία; 

b. Τι δεν πήγε καλά; 

27. (Πώς) Πιστεύετε ότι οι Τ.Π.Ε. ωφελούν  

a. το άτομο-την κοινωνία; 

28. Πιστεύετε ότι οι Τ.Π.Ε. έχουν κινδύνους για  

a. το άτομο-την κοινωνία; 

29. Πώς αντιμετωπίζει το στενό σας περιβάλλον την ενασχόλησή σας με τις 

Τ.Π.Ε.; 

30. Πιστεύετε ότι επιβάλλεται από τις σύγχρονες εξελίξεις να χρησιμοποιείτε 

Τ.Π.Ε. ή είναι επιλογή σας; 

31. Πιστεύετε ότι το να χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε. σας φέρνει σε πλεονεκτικότερη 

θέση σε σχέση με αυτούς που δεν τις χρησιμοποιούν; 

32. Ποιος είναι ο ρόλος των Τ.Π.Ε. γενικά στη ζωή σας (ή έχει αλλάξει η ζωή 

σας); 
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33. Πώς θα αξιολογούσατε συνολικά την εμπειρία σας από τη χρήση των Τ.Π.Ε.; 

34. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε στη συζήτησή μας; 

Ερωτήσεις ημιδομημένης συνέντευξης για εκπαιδευόμενους στις Τ.Π.Ε. 

  

(πχ συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία» των 

Κ.Δ.Β.Μ.  

 

1. Ηλικία: ……………………….  

2. Φύλο: ……………………….  

3. Οικογενειακή κατάσταση: ……………………….  

4. Μορφωτικό επίπεδο: ……………………….  

5. Εργασία (πριν τη συνταξιοδότηση): ……………………….  

6. Τόπος κατοικίας: ……………………….  

7. Έτη ενασχόλησης με τις Τ.Π.Ε.: ……………………….  

8. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.;  

9. Για ποιους λόγους θέλατε να μάθετε να τις χρησιμοποιείτε (ποιο ήταν το κίνητρο);  

10. Ανταποκρίνονται στις αρχικές σας προσδοκίες;  

11. Έχετε πρόσβαση από το σπίτι ή άλλο μέρος;  

a. (πχ… Αν-Πώς αποκτήθηκε υπολογιστής στο σπίτι, κλπ)  

12. Πώς μάθατε για το πρόγραμμα «Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία» των 

Κ.Δ.Β.Μ.;  

13. Πώς θα περιγράφατε την εμπειρία συμμετοχής σας στο πρόγραμμα; 

(Χαρακτηριστικά του προγράμματος-Περιεχόμενο)  

14. Αντιμετωπίζετε δυσκολίες-εμπόδια κατά την εκμάθησή των Τ.Π.Ε.;  

a. Τι κάνετε για να τα ξεπεράσετε;  

15. Ποιες εφαρμογές-υπηρεσίες  

a. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε;  
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b. χρησιμοποιείτε κυρίως και γιατί (ή τι σας αρέσει να κάνετε);  

c. με ποια θεματολογία-περιεχόμενο  

16. Υπάρχει κάτι στην ενασχόλησή σας με τις Τ.Π.Ε.  

a. Που σας εντυπωσιάζει/ευχαριστεί ιδιαίτερα;  

b. Που σας ενοχλεί ιδιαίτερα;  

17. Πώς νιώθετε  

a. όταν χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.;  

b. που μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.;  

18. Πώς θα αξιολογούσατε τις ικανότητές σας ως χρήστη/εκπαιδευόμενο στις Τ.Π.Ε.;  

19. Πώς η χρήση-εκμάθηση των Τ.Π.Ε. επηρεάζει την καθημερινότητά σας;  

20. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που θα θέλατε να έχουν οι Τ.Π.Ε., ώστε να τις 

χρησιμοποιείτε περισσότερο/καλύτερα (ή να μπορείτε να μάθετε ευκολότερα);  

21. Θα συστήνατε σε συνομηλίκους σας να μάθουν να χρησιμοποιούν;  

22. Υπάρχουν  

a. συσκευές (πχ εκτυπωτής, tablet)  

b. ή εφαρμογές-υπηρεσίες (πχ ηλεκτρονικές αγορές, συναλλαγές με δημόσιο, 

εφορία) που γνωρίζετε ότι υπάρχουν (και θα θέλατε να χρησιμοποιείτε) αλλά δεν το 

κάνετε; Τι σας εμποδίζει;  

c. Θα θέλατε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες;  

23. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε ότι 

χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη επιτυχία;  

24. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε ότι 

χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη δυσκολία;  

a. Ποια ήταν η δυσκολία;  

b. Τι δεν πήγε καλά;  

25. Πιστεύετε ότι οι Τ.Π.Ε. ωφελούν  

a. το άτομο-την κοινωνία;  
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26. Πιστεύετε ότι οι Τ.Π.Ε. έχουν κινδύνους για  

a. το άτομο-την κοινωνία;  

27. Πώς αντιμετωπίζει το στενό σας περιβάλλον την ενασχόλησή σας με τις Τ.Π.Ε.;  

28. Πιστεύετε ότι επιβάλλεται από τις σύγχρονες εξελίξεις να χρησιμοποιείτε Τ.Π.Ε. 

ή είναι επιλογή σας;  

29. Πιστεύετε ότι το να χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε. σας φέρνει σε πλεονεκτικότερη 

θέση σε σχέση με αυτούς που δεν τις χρησιμοποιούν;  

30. Ποιος είναι ο ρόλος των Τ.Π.Ε. γενικά στη ζωή σας (ή έχει αλλάξει η ζωή σας);  

31. Πώς θα αξιολογούσατε συνολικά την εμπειρία σας από τη χρήση-εκμάθηση των 

Τ.Π.Ε.;  

32. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε στη συζήτησή μας;  
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Ενδεικτικές συνεντεύξεις 

Συνέντευξη #04 

1. Ηλικία:  

- 63 

2. Φύλο:  

- Γυναίκα 

3. Οικογενειακή κατάσταση:  

- Έγγαμη με παιδιά 

4. Μορφωτικό επίπεδο:  

- Εξατάξιο γυμνάσιο 

5. Εργασία πριν τη συνταξιοδότηση:  

- Ασφαλισμένη ΟΓΑ (αγρότισσα) 

6. Τόπος κατοικίας:  

- Κουφάλια Θεσσαλονίκης 

7. Έτη ενασχόλησης με τις Τ.Π.Ε.:  

- Από το 2011 όταν κάναμε το σεμινάριο 

8. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

- Τώρα δεν μπορώ να χρησιμοποιώ συχνά γιατί μένω στο χωριό όπου 

κοιτάω την εγγονή μου και μία φορά την εβδομάδα, πρώτα κάθε μέρα, 

τώρα δεν έχει εκεί υπολογιστή. 

9. Έχετε πρόσβαση από το σπίτι ή άλλο μέρος; Πώς αποκτήθηκε; 

- Υπάρχει στο σπίτι. Από τα παιδιά 

10. Πώς ξεκινήσατε/μάθατε να χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

- Με το σεμινάριο, ήθελα πιο μπροστά αλλά δεν μπορούσα να μάθω. 

Μου έδειχναν τα παιδιά αλλά με το σεμινάριο καλύτερα έμαθα. 

Παρακολούθησα ένα σεμινάριο πριν από αυτό. Μόλις τελείωσε 

εκείνο, συνέχισε αυτό. Δύο σεμινάρια στη σειρά πάνω στους 

υπολογιστές. Πήγαινα κάθε φορά σε σεμινάριο από το δήμο. Το έμαθα 

από μια φίλη. Έμαθα πολλά πράγματα, από κει έμαθα και 

χρησιμοποιώ τους υπολογιστές και από το πρώτο και από το δεύτερο. 

Από το δεύτερο καλύτερα εμπέδωσα, πιο καλά έμαθα μπορώ να πω. 

Τώρα δεν μπορώ να μαθαίνω, γιατί δεν έχω τον υπολογιστή κάθε 

μέρα. Και άμα το αφήνεις…! 
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11. Για ποιους λόγους μάθατε να τις χρησιμοποιείτε; 

- Κάτι καινούριο. Πρέπει να μαθαίνουμε καινούρια πράγματα. 

12. Ανταποκρίνονται στις αρχικές σας προσδοκίες; 

- Ναι. 

13. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες-εμπόδια κατά την εκμάθησή τους; 

- Ναι, αν ήξερα αγγλικά θα ήταν καλύτερα, δεν ξέρω τις ορολογίες στα 

αγγλικά και μερικές φορές ζορίζομαι εκεί, δεν ξέρω τι σημαίνει. 

14. Έχετε ακόμη δυσκολίες-εμπόδια όταν χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; Τι κάνετε 

για να τις ξεπεράσετε; 

- Ναι δεν ξέρω αγγλικά και καμιά φορά ρωτάω τα παιδιά. 

15. Χρειάζεστε βοήθεια όταν χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; Πού απευθύνεστε; 

- Απευθύνομαι στα παιδιά όταν χρειάζομαι βοήθεια. 

16. Ποιες εφαρμογές-υπηρεσίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε; χρησιμοποιείτε 

κυρίως και γιατί (ή τι σας αρέσει να κάνετε); με ποια θεματολογία-

περιεχόμενο 

- Internet, Google, αναζήτηση πληροφοριών, διάφορες σελίδες με 

ειδήσεις, συνταγές, κάνω τη φορολογική δήλωση, επιδότηση 

πετρελαίου, αυτά τα κάνω. Όχι για να επικοινωνώ. 

17. Υπάρχει κάτι στην ενασχόλησή σας με τις Τ.Π.Ε. που α. σας εντυπωσιάζει-

ευχαριστεί ιδιαίτερα;/ β. σας ενοχλεί ιδιαίτερα; 

- α. Ότι μπορείς να μάθεις τα πάντα, νομίζω. 

- β. Δεν ασχολούμαι πολύ. Δεν μου αρέσει το facebook. Δεν έχω σελίδα 

στο facebook γιατί δεν μου αρέσει να μπαίνεις στην ιδιωτική ζωή.  

18. Πώς νιώθετε που χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

- Μου αρέσει. 

19. Πώς θα αξιολογούσατε τις ικανότητές σας ως χρήστη Τ.Π.Ε.; 

- ¨όχι πολύ καλό επίπεδο. Τα βασικά ξέρω. Τι να πω ότι ξέρω πολλά 

πράγματα; Όχι. 

20. Πώς η χρήση των Τ.Π.Ε. επηρεάζει την καθημερινότητά σας; 

- Όχι δεν επηρεάζει. 

21. Θα θέλατε να αποκτήσετε περισσότερες γνώσεις-δεξιότητες στις Τ.Π.Ε.; 

- Ναι θα ήθελα, αλλά τώρα δεν μπορώ. Αν γινόταν σεμινάριο, θα 

μπορούσα. 
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22. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που θα θέλατε να έχουν οι Τ.Π.Ε., ώστε να τις 

χρησιμοποιείτε περισσότερο/καλύτερα (και ως προς το περιεχόμενο-

θεματολογία); 

- Αν ήταν στα ελληνικά θα ήταν καλύτερα. 

23. Θα συστήνατε σε συνομηλίκους σας να μάθουν/χρησιμοποιούν; 

- Φυσικά, είναι κάτι καλό, για να μάθει οτιδήποτε για την τρέχουσα 

κατάσταση και για οτιδήποτε. 

24. Υπάρχουν εφαρμογές-υπηρεσίες (πχ ηλεκτρονικές αγορές, συναλλαγές με 

δημόσιο, εφορία) που γνωρίζετε ότι υπάρχουν και θα θέλατε να 

χρησιμοποιείτε αλλά δεν το κάνετε; Γιατί; 

- Αγορές δεν κάνω γιατί δεν τις εμπιστεύομαι και πολύ. Skype θα 

μπορούσα, αλλά δεν το χρησιμοποιώ. Είναι και που λείπω από το 

σπίτι, μια δυο φορές είχα κάνει στην αρχή και μετά το άφησα και τώρα 

μου φαίνεται θα δυσκολευτώ. Πρέπει ξανά να μου δείξουν. 

25. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε 

ότι χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη επιτυχία; 

- Που μπορώ και μπαίνω στην εφορία. Μπαίνω στη σελίδα του ΟΓΑ και 

κάνω την αίτηση για εισιτήρια για διακοπές και τέτοια. Αυτά μπορώ 

και τα κάνω μόνη μου και μου αρέσει πολύ. 

26. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε 

ότι χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη δυσκολία; Ποια ήταν η δυσκολία; 

Τι δεν πήγε καλά; 

- Δεν θυμάμαι. 

27. (Πώς) Πιστεύετε ότι οι Τ.Π.Ε. ωφελούν το άτομο και την κοινωνία; 

- Ναι, ωφελούν γιατί μαθαίνεις πράγματα, αρκεί να μπορείς να 

αξιολογείς ποια είναι σωστά και ποια όχι. Όλα που λέει, δεν νομίζω να 

είναι όπως τα λέει. 

28. Πιστεύετε ότι οι Τ.Π.Ε. έχουν κινδύνους για το άτομο-την κοινωνία; 

- Κίνδυνοι, άμα κολλήσεις και είσαι πολλές ώρες, χάνεις χρόνο από 

άλλες δραστηριότητες. Για παιχνίδια, εγώ δεν παίζω. Αν κάποιοι 

παίζουν και κολλάνε κι αυτό δεν είναι ωραίο. 

29. Πώς αντιμετωπίζει το στενό σας περιβάλλον την ενασχόλησή σας με τις 

Τ.Π.Ε.; 
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- Τους αρέσει. 

30. Πιστεύετε ότι επιβάλλεται από τις σύγχρονες εξελίξεις να χρησιμοποιείτε 

Τ.Π.Ε. ή είναι επιλογή σας; 

- Επιβάλλεται νομίζω όλοι να ξέρουν. Αν δεν ξέρεις αγράμματος είσαι. 

31. Πιστεύετε ότι το να χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε. σας φέρνει σε πλεονεκτικότερη 

θέση σε σχέση με αυτούς που δεν τις χρησιμοποιούν; 

- Ναι. 

32. Ποιος είναι ο ρόλος των Τ.Π.Ε. γενικά στη ζωή σας (ή έχει αλλάξει η ζωή 

σας); 

- Μεγάλες αλλαγές δε νομίζω. Θα πήγαινα στην εφορία, δεν πάω. Θα 

πήγαινα στο Κ.Ε.Π., δεν πάω. Κάτι τέτοια που μπορώ και τα κάνω, 

αυτά είναι, τι άλλο; Αλλιώς δεν επηρεάζομαι. 

33. Πώς θα αξιολογούσατε συνολικά την εμπειρία σας από τη χρήση των Τ.Π.Ε.; 

- Θετικό για μένα. 

34. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε στη συζήτησή μας; 

- Όχι, αυτά. 
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Συνέντευξη #12 

1. Ηλικία:  

- 61 

2. Φύλο:  

- Άντρας 

3. Οικογενειακή κατάσταση:  

- Έγγαμος με 2 παιδιά 

4. Μορφωτικό επίπεδο:  

- Απόφοιτος τεχνικής σχολής 

5. Εργασία πριν τη συνταξιοδότηση:  

- Μηχανικός 

6. Τόπος κατοικίας:  

- Θεσσαλονίκη 

7. Έτη ενασχόλησης με τις Τ.Π.Ε.:  

- Γύρω στα τέσσερα 

8. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

- Μέρα παρά μέρα 

9. Έχετε πρόσβαση από το σπίτι ή άλλο μέρος; Πώς αποκτήθηκε; 

- Υπάρχει στο σπίτι. Από τα παιδιά 

10. Πώς ξεκινήσατε/μάθατε να χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

- Ξεκίνησα από την ανάγκη να πληροφορηθώ ορισμένα πράγματα τα 

οποία δεν μπορούσα να πληροφορηθώ από άλλα μέσα, όπως για 

αγορές, ειδήσεις, αθλητικά. Δεν συμμετείχα σε κάποιο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα, έμαθα μέσω των παιδιών. Μου έδειξαν τα παιδιά απλά 

πράγματα και στη συνέχεια από μόνος μου έψαξα και μπόρεσα να 

μάθω λίγα περισσότερα. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός οι γνώσεις 

μου εμπλουτίζονται. Από μόνος μου και ρωτώντας πάλι σε απορίες 

που έχω τα παιδιά μου. 

11. Για ποιους λόγους μάθατε να τις χρησιμοποιείτε; 

- Και για απασχόληση, δηλαδή να περνάω την ώρα μου, γιατί σαν 

συνταξιούχος που είμαι τώρα είναι ένα μέσο ασχολίας. 

12. Ανταποκρίνονται στις αρχικές σας προσδοκίες; 
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- Ναι είμαι ευχαριστημένος από αυτά που ψάχνω και από αυτά που 

βλέπω, που θέλω, που με ενδιαφέρουν, τα βρίσκω. 

13. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες-εμπόδια κατά την εκμάθησή τους; 

- Σίγουρα, αφού δεν είχα γνώσεις πάνω σε αυτό το αντικείμενο και 

σίγουρα είχα δυσκολίες τις οποίες μέσω των παιδιών, μου υποδείξανε 

τι θα κάνω και πώς θα ανταποκρίνομαι και έτσι συνεχίζω. 

14. Έχετε ακόμη δυσκολίες-εμπόδια όταν χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; Τι κάνετε 

για να τις ξεπεράσετε; 

- Ε βέβαια έχω ακόμα δυσκολίες και νομίζω είναι ένα πράγμα που δεν 

το μαθαίνεις και εύκολα, άμα δεν έχεις σχετικές γνώσεις, δεν μπορείς 

να ανταπεξέλθεις. Έχω, βέβαια έχω. Ας πούμε, δεν ξέρω, βγαίνουν 

διάφορα παράθυρα κι επειδή δεν ξέρω τη γλώσσα καλά, την αγγλική, 

δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πολλές φορές το αφήνω έτσι και ρωτάω 

τα παιδιά τι σημαίνει, γιατί βγήκε αυτό το παράθυρο. 

15. Χρειάζεστε βοήθεια όταν χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; Πού απευθύνεστε; 

- Με βοηθάνε τα παιδιά. Τα απλά πράγματα, τα οποία συνέχεια μπαίνω 

και ασχολούμαι, εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε άλλες περιπτώσεις 

έχω πρόβλημα και ζητάω βοήθεια. 

16. Ποιες εφαρμογές-υπηρεσίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε; χρησιμοποιείτε 

κυρίως και γιατί (ή τι σας αρέσει να κάνετε); με ποια θεματολογία-

περιεχόμενο 

- Μπαίνω στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΔ, κάνω φορολογική δήλωση, από 

ειδήσεις μέχρι και παιχνίδια για να περνάω την ώρα μου. 

Ηλεκτρονικές αγορές ακόμη δεν έχω κάνει. Βλέπω τιμές αλλά από 

μόνος μου δεν μπορώ να κάνω, δεν έχω προσωπική σελίδα, αγορές 

μέσω Internet δεν έχω κάνει όχι. Δεν έτυχε να κάνω και υπάρχει και 

μια καχυποψία, δεν εμπιστεύομαι μέσα από το Internet να κάνω 

αγορές, πρέπει να δω το προϊόν. Το βλέπω στη φωτογραφία, αλλά δεν 

μπορώ να κρίνω γιατί δεν έχω την άμεση επαφή με το μέγεθος κλπ, 

οπότε δυσκολεύομαι. Άμα δεν το δω χειροπιαστά αυτό που θέλω να 

παραγγείλω, διστάζω να παραγγείλω. Και μπορεί να υπάρχει κάτι 

ύποπτο, μπορεί να με ξεγελάσουν και να χάσω κάποια χρήματα. 
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17. Υπάρχει κάτι στην ενασχόλησή σας με τις Τ.Π.Ε. που α. σας εντυπωσιάζει-

ευχαριστεί ιδιαίτερα;/ β. σας ενοχλεί ιδιαίτερα; 

- α. για διασκέδαση μόνο, τα παιχνίδια, μου αρέσουν και μπορώ να πω 

ότι κάθε μέρα ή μέρα παρά μέρα ασχολούμαι με κάποια παιχνίδια. 

- β. όχι γιατί δεν έχω προσωπική επαφή. Μπαίνω, βλέπω, δεν μου 

αρέσει, το κλείνω  

18. Πώς νιώθετε που χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

- Αισθάνομαι καλά γιατί ξεφεύγω, με ικανοποιεί από την άποψη ότι 

περνάω την ώρα μου, τις ώρες στις οποίες δεν έχω άλλη ασχολία με 

ευχαριστεί. 

19. Πώς θα αξιολογούσατε τις ικανότητές σας ως χρήστη Τ.Π.Ε.; 

- Στο κατώτατο επίπεδο, δεν νομίζω ότι έχω τις γνώσεις τις πολλές. 

Ξέρω πέντε πράγματα, δέκα με τα οποία ασχολούμαι. Δεν έχω γνώσεις 

τόσο μεγάλες για να πάω παρακάτω. 

20. Πώς η χρήση των Τ.Π.Ε. επηρεάζει την καθημερινότητά σας; 

- Όχι δεν νομίζω να επηρεάζει. Εντάξει κάποιες ώρες που θα μπορούσα 

να τις αξιοποιήσω διαφορετικά, αλλά δεν νομίζω, με ευχαριστεί από 

την άποψη ότι περνάω την ώρα μου. Αν δεν έχω να κάνω κάτι άλλο, 

ασχολούμαι με αυτό και με ευχαριστεί. Αν έχω να κάνω κάτι άλλο που 

είναι πιο επείγον, δεν νομίζω ότι θα με συνεπάρει ο υπολογιστής, για 

να κάτσω εκεί να χάσω την ώρα μου. Απλώς τις νεκρές ώρες 

ασχολούμαι με τον υπολογιστή. Με διευκολύνει όσον αφορά τις 

αγορές, αλλά όχι μέσω Internet. Δηλαδή θέλω να αγοράσω κάτι, 

μπαίνω μέσα και παίρνω ιδέες, γνώμες, τιμές, δεν ξέρω πού να το βρω, 

θέλω ένα συγκεκριμένο προϊόν και δεν ξέρω πού υπάρχει να το 

αναζητήσω. Μπαίνω στο Internet και βρίσκω διευθύνσεις, 

καταστήματα, από εκεί επιλέγω και την περιοχή μου, ποια 

καταστήματα είναι αυτά από τα οποία μπορώ να πάρω ένα 

συγκεκριμένο προϊόν. Σε αυτό με εξυπηρετεί και με βοηθάει να κάνω 

πιο συγκεκριμένες αγορές και να κάνω και αναγνώριση τιμών, πόσο 

αξίζουν. 

21. Θα θέλατε να αποκτήσετε περισσότερες γνώσεις-δεξιότητες στις Τ.Π.Ε.; 
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- Δεν το θεωρώ απαραίτητο. Αφού με ικανοποιεί μέχρι εδώ που ξέρω 

για να περνάω την ώρα μου και τη διασκέδασή μου, δεν νομίζω ότι 

χρειάζομαι κάτι παραπάνω. 

22. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που θα θέλατε να έχουν οι Τ.Π.Ε., ώστε να τις 

χρησιμοποιείτε περισσότερο/καλύτερα (και ως προς το περιεχόμενο-

θεματολογία); 

- Αν ήταν στην ελληνική γλώσσα και μπορούσα να τα καταλάβω και να 

ξέρω θα μπορούσα να το χειριστώ και καλύτερα. Δεν ξέρω την 

αγγλική γλώσσα καλά, οπότε εκεί δυσκολεύομαι. 

23. Θα συστήνατε σε συνομηλίκους σας να μάθουν/χρησιμοποιούν; 

- Ναι, νομίζω ναι. 

24. Υπάρχουν εφαρμογές-υπηρεσίες (πχ ηλεκτρονικές αγορές, συναλλαγές με 

δημόσιο, εφορία) που γνωρίζετε ότι υπάρχουν και θα θέλατε να 

χρησιμοποιείτε αλλά δεν το κάνετε; Γιατί; 

- Αν είναι σίγουρο ότι οι αγορές είναι αξιόπιστες, ναι γιατί όχι; Δεν 

γνωρίζω τι άλλες υπηρεσίες θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μέσω 

διαδικτύου αλλά αυτές που ήδη σας είπα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι 

άλλο θα μπορούσα μέσω υπολογιστή να εξυπηρετηθώ. Δεν 

επικοινωνώ, δεν κάνω επαφές, δεν έχω προσωπική σελίδα, δεν κάνω 

συνομιλίες. Δεν το χρησιμοποιώ για επικοινωνία. Δεν νομίζω να ήθελα 

να το κάνω αυτό. Προτιμώ την προσωπική επαφή. 

25. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε 

ότι χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη επιτυχία; 

- Δεν υπάρχει κάτι που να μπορώ να θυμηθώ. Απλώς κρατάω κάποια 

αρχεία τα οποία με ευχαριστούν. Έχω περάσει μέσα τη συντήρηση του 

αυτοκινήτου, μέχρι και ζωγραφική έχω κάνει μέσω υπολογιστή. Είναι 

κάτι για τη διασκέδασή μου και για να περνάω ευχάριστα την ώρα 

μου. Κάτι πιο συγκεκριμένο που να με έχει ενθουσιάσει όχι. 

26. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε 

ότι χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη δυσκολία; Ποια ήταν η δυσκολία; 

Τι δεν πήγε καλά; 

- Πολλές φορές. Υπάρχουν περιπτώσεις, επειδή δεν ξέρω τον χειρισμό 

σωστά, δηλαδή όταν ήθελα να κάνω μια φόρμα για να καταγράψω 
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κάτι όπως τη συντήρηση του αυτοκινήτου, δεν μπορούσα να την κάνω 

εγώ, να μπω στο πρόγραμμα και να δημιουργήσω μια φόρμα. Αυτό το 

έκαναν τα παιδιά. Εγώ απλώς μπαίνω μέσα και καταγράφω. Ε, ναι 

δυσκολίες έχω σίγουρα, δεν μπορώ να κάνω τον υπολογιστή, να τον 

χειριστώ τόσο επιδέξια. 

27. (Πώς) Πιστεύετε ότι οι Τ.Π.Ε. ωφελούν το άτομο και την κοινωνία; 

- Αν δεν γίνεται κατάχρηση νομίζω ναι. Γιατί παρόλο που δεν κάθομαι 

εγώ, να κάτσω μία ώρα, μιάμιση, το πολύ δυο ώρες στον υπολογιστή, 

νομίζω ότι παραπάνω είναι κατάχρηση. Είναι αναλόγως πόση ώρα το 

χρησιμοποιείς, μετά από κει και πέρα νομίζω ότι ξεφεύγεις και 

απομονώνεσαι. 

28. Πιστεύετε ότι οι Τ.Π.Ε. έχουν κινδύνους για το άτομο-την κοινωνία; 

- Ναι γιατί χάνεις την προσωπική επαφή και όχι μόνο την εξωτερική 

αλλά και μέσα στην οικογένεια. Αν κάτσεις με τις ώρες μέσα εκεί και 

δεν κάθεσαι με την οικογένεια να μιλήσεις νομίζω ότι κάνει κακό. 

29. Πώς αντιμετωπίζει το στενό σας περιβάλλον την ενασχόλησή σας με τις 

Τ.Π.Ε.; 

- Όχι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το βλέπουν θετικά, εντάξει δεν το χουν 

συνηθίσει αλλά δεν βλέπω και αντιδράσεις. 

30. Πιστεύετε ότι επιβάλλεται από τις σύγχρονες εξελίξεις να χρησιμοποιείτε 

Τ.Π.Ε. ή είναι επιλογή σας; 

- Και επιβάλλεται. Νομίζω πως σιγά σιγά έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα 

πράγματα επιβάλλεται πλέον να κατέχεις κάποια πράγματα πάνω στον 

υπολογιστή, όχι επαγγελματικά, αλλά το να μπεις μέσα να πάρεις ένα 

πιστοποιητικό ή μπεις μέσα στο ΙΚΑ για να θεωρήσεις το βιβλιάριό 

σου, να πάρεις μια φωτοτυπία νομίζω είναι απαραίτητο. 

31. Πιστεύετε ότι το να χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε. σας φέρνει σε πλεονεκτικότερη 

θέση σε σχέση με αυτούς που δεν τις χρησιμοποιούν; 

- Κατά κάποιο τρόπο ναι. Είναι πλεονέκτημα. 

32. Ποιος είναι ο ρόλος των Τ.Π.Ε. γενικά στη ζωή σας (ή έχει αλλάξει η ζωή 

σας); 

- Όχι, έχει αλλάξει ως προς τη διασκέδασή μου κατά κάποιο τρόπο και 

τις ώρες απασχόλησής μου. Δηλαδή περνάω τις ελεύθερες ώρες μου. 
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Δεν μου έχει αλλάξει τη ζωή. Δηλαδή μου έχει αλλάξει τη ζωή ως 

προς το ότι με διευκολύνει σε αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες αντί 

να τρέχω να βγάλω προσωπικά, μέσω διαδικτύου, μπορώ να βγάλω 

οποιοδήποτε χαρτί σχεδόν. 

33. Πώς θα αξιολογούσατε συνολικά την εμπειρία σας από τη χρήση των Τ.Π.Ε.; 

- Θετικό. Είναι θετικό το να ξέρεις να χειρίζεσαι. Εντάξει αν ήμουν και 

νεότερος νομίζω ότι θα προσπαθούσα να μάθω περισσότερα. Η ηλικία 

είναι πλέον αυτή που δεν μου επιτρέπει να ασχοληθώ περισσότερο με 

τον υπολογιστή και να μάθω περισσότερα πράγματα και δεν με 

ενδιαφέρουν πλέον. 

34. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε στη συζήτησή μας; 

- Δεν νομίζω, τα είπα όλα. 
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Συνέντευξη #17 

1. Ηλικία: 

- 76 

2. Φύλο: 

- Άντρας 

3. Οικογενειακή κατάσταση: 

- Έγγαμος με παιδιά και εγγόνια 

4. Μορφωτικό επίπεδο: 

- Δημοτικό 

5. Εργασία (πριν τη συνταξιοδότηση): 

- Πολλές εργασίες, τελευταία αρτοποιός 

6. Τόπος κατοικίας: 

- Νησί (Αλεξάνδρειας) Ημαθίας 

7. Έτη ενασχόλησης με τις Τ.Π.Ε.: 

- Ένα χρόνο  

8. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

- Όταν είναι οι εγγονές, αλλιώς δεν τον χρησιμοποιώ 

9. Για ποιους λόγους θέλατε να μάθετε να τις χρησιμοποιείτε (ποιο ήταν το 

κίνητρο); 

- Πήγαμε (στα μαθήματα) για να βλέπουμε τι γίνεται μέσα και έξω από 

την Ελλάδα, να μαθαίνουμε τις καταστάσεις κι από άλλα κράτη. Ως 

επί το πλείστον για ενημέρωση, για τα νέα.  

10. Ανταποκρίνονται στις αρχικές σας προσδοκίες; 

- Ναι, πρώτα πρώτα εκεί που ήμασταν -έχω κάνει δέκα χρόνια στη 

Γερμανία- έπιασα την πόλη, βρήκα εκεί το ξενοδοχείο που δουλεύαμε, 

τους δρόμους, βρήκα το εργοστάσιο που πηγαίναμε. Είναι κάτι το 

οποίο σε ενθαρρύνει. Με τη διαφορά να το χρησιμοποιείς σωστά, να 

μην το χρησιμοποιείς παράλογα και να είναι για καλό. 
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11. Έχετε πρόσβαση από το σπίτι ή άλλο μέρος; 

- Ναι έχουμε. Ο γιος μου το πήρε για τα εγγόνια. 

12. Πώς μάθατε για το πρόγραμμα «Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία» των 

Κ.Δ.Β.Μ.;  

- Μας ενημέρωσε το Κ.Α.Π.Η. 

13. Πώς θα περιγράφατε την εμπειρία συμμετοχής σας στο πρόγραμμα; 

(Χαρακτηριστικά του προγράμματος-Περιεχόμενο) 

- Καλό, ωραίο το κλίμα. Και τα άτομα που ήμασταν εκεί, ήμασταν όλοι 

σε μεγάλη ηλικία. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ο δάσκαλος ήταν 

καλός, πολύ καλός, μας έλεγε πώς αρχίζουμε, πού σταματάμε, πώς 

ανοίγουμε παράθυρα, πώς βάζουμε φακέλους, δηλαδή μας έλεγε τα 

βασικά πράγματα να μάθουμε. Τι να μάθεις, πρέπει να εξασκείσαι 

κάθε μέρα για να μάθεις. 

14. Αντιμετωπίζετε δυσκολίες-εμπόδια κατά την εκμάθησή των Τ.Π.Ε.;  

- Εμπόδια, τι εμπόδια, αφού είχες τον δάσκαλο και του έλεγες «συτό 

πώς θα το κάνω;» και σου έλεγε «πάτα αυτό, πάτα εκείνο», εντάξει τα 

έφτιαχνες. 

15. Ποιες εφαρμογές-υπηρεσίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιείτε 

κυρίως και γιατί (ή τι σας αρέσει να κάνετε) και με ποια θεματολογία-

περιεχόμενο; 

- Μπορείς να χρησιμοποιείς και μαθηματικά άμα θες στον υπολογιστή, 

μπορείς να χρησιμοποιείς αν θες να αγοράσεις κάτι ή πρέπει να βρεις 

κάποιο ανταλλακτικό, κάτι που δεν μπορείς να το βρεις εδώ, υπάρχουν 

πολλά που μπορείς να βρεις. Δεν χρησιμοποιώ αγορές, αλλά θέλω να 

πω ότι μπορείς να βρεις. Μας τα έδειξε (ο δάσκαλος) και μας είπε πώς 

μπορούμε να τα ψάξουμε να τα βρούμε. Ποιο παράθυρο να φέρουμε.  

16. Υπάρχει κάτι στην ενασχόλησή σας με τις Τ.Π.Ε. α. Που σας 

εντυπωσιάζει/ευχαριστεί ιδιαίτερα; β. Που σας ενοχλεί ιδιαίτερα; 

- α. Όχι κάτι που να με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. 
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- β. αν δεν τον χειριστείς σωστά ενοχλεί τους πάντες. Μπορείς να 

χρησιμοποιείς πολλές εφαρμογές, αρκεί να χρησιμοποιείς σωστές και 

όχι λανθασμένες γιατί υπάρχουν και οι λανθασμένες που μας έδειξε ο 

δάσκαλος και εκεί είναι τα δύσκολα. 

17. Πώς νιώθετε που χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

- Αν βλέπεις πράγματα τα οποία είναι άγνωστα, είναι κάτι με το οποίο 

γεμίζεις τον εαυτό σου, το κεφάλι και λες «τι γίνεται εκεί;», δηλαδή 

πράγματα που αν δεν τον χρησιμοποιούσες δεν θα τα έβλεπες. 

18. Πώς θα αξιολογούσατε τις ικανότητές σας ως χρήστη/εκπαιδευόμενο στις 

Τ.Π.Ε.;  

- Να σου πω τώρα, αν πας ένα μήνα μόνο και κάνεις δέκα-είκοσι 

μαθήματα είσαι αρχάριος. Μαθαίνεις πολύ λίγα πράγματα. Πολύ λίγα 

πράγματα μαθαίνεις. Μαθαίνεις πώς να ανοίγεις τον υπολογιστή, πώς 

ανοίγεις τα παράθυρα, πώς ανοίγεις τους φακέλους, πώς θα γράψεις 

μερικές συνταγές. Είσαι αρχάριος. 

19. Η χρήση-εκμάθηση των Τ.Π.Ε. επηρεάζει την καθημερινότητά σας; 

- Όχι. Όχι. 

20. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που θα θέλατε να έχουν οι Τ.Π.Ε., ώστε να τις 

χρησιμοποιείτε περισσότερο/καλύτερα (ή να μπορείτε να μάθετε ευκολότερα); 

- Όχι, άμα είχες δυσκολία λέγαμε τον δάσκαλο και μας το διόρθωνε. 

Δυσκολία βρίσκεις όταν σε μια δουλειά είσαι μόνος. Άμα έχεις τον 

άλλο δίπλα που ξέρει και λες ότι «αυτό εδώ δεν το ξέρω, πώς θα το 

κάνω;», δεν έχεις δυσκολία. 

21. Θα συστήνατε σε συνομηλίκους σας να μάθουν να χρησιμοποιούν; 

- Ναι, έχω πει σε μερικά άτομα, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν. Ναι εγώ τους 

είπα. Γραφτήκαμε να πάμε και για δεύτερη φορά, αλλά δεν μας ήρθε. 

Φαίνεται δεν υπάρχει κονδύλι. 

22. Υπάρχουν εφαρμογές-υπηρεσίες (πχ ηλεκτρονικές αγορές, συναλλαγές με 

δημόσιο, εφορία) που γνωρίζετε ότι υπάρχουν (και θα θέλατε να 

χρησιμοποιείτε) αλλά δεν το κάνετε; Τι σας εμποδίζει; 
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- Μας έδειξε πώς μπορούμε να κάνουμε τη φορολογική δήλωση, αλλά 

εδώ δεν την κάνουν αυτοί που ξέρουν πολλά γράμματα, θα την 

κάνουμε εμείς που είμαστε του δημοτικού; Αποκλείεται. Όχι, σε αυτή 

την ηλικία, τι να μάθεις, φορολογία και τέτοια; Πάμε μια φορά 

πληρώνουμε τον λογιστή, μας τα κάνει και τελειώνουμε. Ηλεκτρονικές 

αγορές όχι, όχι. Όχι γιατί δεν εμπιστεύομαι, αλλά δεν έχουμε καμία 

τέτοια εργασία, που να πεις ότι πρέπει να το κάνουμε. 

23. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε 

ότι χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη επιτυχία; 

- Όχι, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Το μόνο, που λέω τον δάσκαλο «θέλω 

να βρω στη Γερμανία το τάδε μέρος», μου λέει «Πάτα εδώ αυτά τα 

νούμερα και γράψε τν πόλη, τον αριθμό, θα τα βρεις». Πάτησα, τα 

βρήκα και πήγα εκεί στο μέρος. 

24. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε 

ότι χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη δυσκολία;  

- Άμα είχαμε δυσκολία λέγαμε τον δάσκαλο, «αυτό εδώ δεν μπορούμε 

να το κάνουμε, πώς, τι πατάμε;». Μας πατούσε αυτός, μας έλεγε 

«πατάτε αυτό, σβήστε το, ξαναγράψτε το». Η δυσκολία είναι όταν 

είσαι μόνος. Άμα έχω εσένα δίπλα μου που ξέρεις, τι δυσκολία να έχω; 

25. Πιστεύετε ότι οι Τ.Π.Ε. ωφελούν το άτομο και την κοινωνία; Έχουν 

κινδύνους; 

- Ναι αν το χρησιμοποιείς σωστά ωφελεί. Αν το χρησιμοποιείς λάθος 

είναι η μεγαλύτερη κατάχρηση που λέμε, σαν το ναρκωτικό. 

Υπάρχουν κι αυτά, που γίνεται πολλή κατάχρηση και ο κόσμος φτάνει 

και σε αυτοκτονία ακόμη. 

26. Πώς αντιμετωπίζει το στενό σας περιβάλλον την ενασχόλησή σας με τις 

Τ.Π.Ε.; 

- Η οικογένεια δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν τους κάνει καμία 

εντύπωση. Οι εγγονές λένε «παππού, πάτα αυτό, κάνε εκείνο». 

27. Πιστεύετε ότι επιβάλλεται από τις σύγχρονες εξελίξεις να χρησιμοποιείτε 

Τ.Π.Ε. ή είναι επιλογή σας; 
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- Κοίτα όταν είσαι νέος χρειάζεται οπωσδήποτε να το μάθεις για να το 

χρησιμοποιείς. Τώρα αν είσαι σε αυτή την ηλικία, τι να το 

χρησιμοποιείς; Δεν έχεις να λύσεις πρόβλημα, στο λύνουν οι άλλοι. 

28. Πιστεύετε ότι το να χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε. σας φέρνει σε πλεονεκτικότερη 

θέση σε σχέση με αυτούς που δεν τις χρησιμοποιούν; 

- Σε αυτή την ηλικία ο υπολογιστής είναι για να βλέπεις μερικά 

πράγματα, ακούς μερικά πράγματα, τα οποία δεν μπορείς να βρεις 

αλλού, λες «ας πατήσω στον υπολογιστή να δω τι γίνεται τώρα στην 

Αμερική, στην Αυστραλία τι γίνεται». Αλλιώς σε μεγάλη ηλικία δεν 

βλέπω εγώ που να κάνει και μεγάλη χρήση ο υπολογιστής. Τώρα τι να 

κάνει; Άμα είσαι σε αυτή την ηλικία, από τα 70 και πάνω, δεν είναι και 

πολύ απαραίτητος, δηλαδή τι κάνεις; Θα κάνεις επιχειρήσεις; 

29. Ποιος είναι ο ρόλος των Τ.Π.Ε. γενικά στη ζωή σας (ή έχει αλλάξει η ζωή 

σας);  

- Όχι, εδώ στα χωριά δεν μας αλλάζει τίποτα. 

30. Πώς θα αξιολογούσατε συνολικά την εμπειρία σας από τη χρήση-εκμάθηση 

των Τ.Π.Ε.;  

- Ε, ναι, είναι θετικός ο υπολογιστής, γιατί μαθαίνεις πολλά πράγματα, 

αρκεί να το χρησιμοποιείς σωστά. 

31. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε στη συζήτησή μας;  

- Όχι. 
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Συνέντευξη #18 

32. Ηλικία: 

- 64 

33. Φύλο: 

- Γυναίκα 

34. Οικογενειακή κατάσταση: 

- Έγγαμη με παιδιά και εγγόνια 

35. Μορφωτικό επίπεδο: 

- Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

36. Εργασία (πριν τη συνταξιοδότηση): 

- Οδοντίατρος 

37. Τόπος κατοικίας: 

- Αλεξάνδρεια Ημαθίας 

38. Έτη ενασχόλησης με τις Τ.Π.Ε.: 

- Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο  

39. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

- Από μία φορά την ημέρα μέχρι μία φορά το μήνα 

40. Για ποιους λόγους θέλατε να μάθετε να τις χρησιμοποιείτε (ποιο ήταν το 

κίνητρο); 

- Για να μπορώ να επικοινωνώ με το εξωτερικό  

41. Ανταποκρίνονται στις αρχικές σας προσδοκίες; 

- Ναι βέβαια 

42. Έχετε πρόσβαση από το σπίτι ή άλλο μέρος; 

- Από το σπίτι, απέκτησα υπολογιστή με δική μου πρωτοβουλία 

43. Πώς μάθατε για το πρόγραμμα «Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία» των 

Κ.Δ.Β.Μ.;  
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- Από άλλους οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει προηγούμενα 

προγράμματα. 

44. Πώς θα περιγράφατε την εμπειρία συμμετοχής σας στο πρόγραμμα; 

(Χαρακτηριστικά του προγράμματος-Περιεχόμενο) 

- Ενδιαφέρουσα, ευχάριστη. Δύο φορές την εβδομάδα ήταν και είχαμε 

μια πάρα πολύ καλή εκπαιδεύτρια. Έμαθα πράγματα αλλά δεν με 

βοηθούσαν με τον δικό μου υπολογιστή, γιατί ήταν το πρόγραμμά του 

παλιότερο από το δικό μου. Και πάλι ήταν ενδιαφέρον. Κατά πρώτον 

μας έμαθαν να μπαίνουμε στο Google, youtube, δεν ήταν κάτι σαν 

σχολικό πρόγραμμα. 

45. Αντιμετωπίζετε δυσκολίες-εμπόδια κατά την εκμάθησή των Τ.Π.Ε.;  

- Όχι γιατί η εμπειρία μου ήταν προηγούμενη από τα μαθήματα στο 

Κ.Δ.Β.Μ.. Όχι στη δουλειά αλλά στα πλαίσια της ανάγκης μου να το 

χρησιμοποιώ και με βοήθησαν σε αυτό τα παιδιά μου. Για να πω την 

αλήθεια στην αρχή δεν μου ήταν και δεδομένο ότι ήξερα και 

μπορούσα να τον χειρίζομαι όπως ήθελα, αλλά με το πέρασμα του 

χρόνου εντάξει, προσαρμόστηκα.  

46. Ποιες εφαρμογές-υπηρεσίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιείτε 

κυρίως και γιατί (ή τι σας αρέσει να κάνετε) και με ποια θεματολογία-

περιεχόμενο; 

- Google, youtube, skype να βλέπω ειδήσεις, τον καιρό, να βλέπω τα 

νέα της Αλεξάνδρειας και οπουδήποτε αλλού με ενδιαφέρει. 

Ενημέρωση και επικοινωνία.  

47. Υπάρχει κάτι στην ενασχόλησή σας με τις Τ.Π.Ε. α. Που σας 

εντυπωσιάζει/ευχαριστεί ιδιαίτερα; β. Που σας ενοχλεί ιδιαίτερα; 

- α. τον χρησιμοποιώ σαν εργαλείο, όχι για να διασκεδάζω και να 

εντυπωσιάζομαι. 

- β. δεν είναι ότι με ενοχλεί, αλλά επειδή δεν γνωρίζω καλά αγγλικά 

μερικές φορές δεν μπορώ να ανταποκριθώ στα μηνύματα που 

έρχονται. 
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48. Πώς νιώθετε που χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

- (γέλια) όχι κάτι ιδιαίτερο 

49. Πώς θα αξιολογούσατε τις ικανότητές σας ως χρήστη/εκπαιδευόμενο στις 

Τ.Π.Ε.;  

- Μέτριες έως κάτω του μετρίου 

50. Η χρήση-εκμάθηση των Τ.Π.Ε. επηρεάζει την καθημερινότητά σας; 

- Όχι. 

51. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που θα θέλατε να έχουν οι Τ.Π.Ε., ώστε να τις 

χρησιμοποιείτε περισσότερο/καλύτερα (ή να μπορείτε να μάθετε ευκολότερα); 

- Αν ήταν στα ελληνικά ναι, γιατί θα καταλάβαινα τι θέλει όταν έρχεται 

το κάθε μήνυμα και δεν θα έπρεπε να επικοινωνώ με κάποιο τρόπο με 

κάποιο από τα παιδιά μου για να μου πει να το ανοίξω, να μην το 

ανοίξω, να το πειράξω, να το σβήσω, τι να κάνω. 

52. Θα συστήνατε σε συνομηλίκους σας να μάθουν να χρησιμοποιούν; 

- Ναι, γιατί όχι, ποτέ δεν είναι αργά. 

53. Υπάρχουν εφαρμογές-υπηρεσίες (πχ ηλεκτρονικές αγορές, συναλλαγές με 

δημόσιο, εφορία) που γνωρίζετε ότι υπάρχουν (και θα θέλατε να 

χρησιμοποιείτε) αλλά δεν το κάνετε; Τι σας εμποδίζει; 

- Ηλεκτρονικές αγορές δεν κάνω. Σχετικά με όχι ακριβώς φορολογικά 

θέματα, με τα συνταξιοδοτικά μου το χρησιμοποιώ κάπου κάπου. Τη 

φορολογική δήλωση δεν τη κάνω, δεν βασίζομαι τόσο πολύ στον 

εαυτό μου. Δεν είναι ότι φοβάμαι αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν θέματα 

ασφάλειας, φοβάμαι μήπως αντί να καταχωρήσω τα σωστά δεδομένα 

στις σωστές θέσεις κάνω καμιά πατάτα και πάω φυλακή από βλακεία.  

54. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε 

ότι χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη επιτυχία; 

- Περισσότερη ικανοποίηση ένιωσα όταν μπόρεσα να δω στον 

υπολογιστή πού ακριβώς δουλεύει ο γιος μου. 



 
 

120 
 

55. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε 

ότι χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη δυσκολία;  

- Δεν μπορώ να πω γιατί δεν προσπαθώ να κάνω δύσκολα πράγματα, 

οπότε δεν έχω κάποιο παράδειγμα υπόψη αυτή τη στιγμή. 

56. Πιστεύετε ότι οι Τ.Π.Ε. ωφελούν το άτομο και την κοινωνία; Έχουν 

κινδύνους; 

- Ωφελούν όταν δεν γίνεται κατάχρηση και ειδικά από ανθρώπους που 

δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και από άτομα που εθίζονται.  

57. Πώς αντιμετωπίζει το στενό σας περιβάλλον την ενασχόλησή σας με τις 

Τ.Π.Ε.; 

- Φυσιολογικά γιατί οι ίδιοι μου το πρότειναν. 

58. Πιστεύετε ότι επιβάλλεται από τις σύγχρονες εξελίξεις να χρησιμοποιείτε 

Τ.Π.Ε. ή είναι επιλογή σας; 

- Μπορώ να πω ότι επιβάλλεται σε όσους δεν μπορούν να αντισταθούν. 

Δηλαδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι οπωσδήποτε να χρησιμοποιούμε 

υπολογιστή γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτόν, αλλά από 

την άλλη πλευρά όλοι προσπαθούν να μας βάλουν όσο το δυνατόν στο 

παιχνίδι. Και αυτοί που κατευθύνουν αυτά τα προγράμματα και αυτοί 

που εμπορεύονται τα σχετικά είδη. 

59. Πιστεύετε ότι το να χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε. σας φέρνει σε πλεονεκτικότερη 

θέση σε σχέση με αυτούς που δεν τις χρησιμοποιούν; 

- Κοιτάξτε ουσιαστικά δεν μπορώ να πω ότι είναι έτσι γιατί πράγματα 

τα οποία θα θεωρούσα ότι είμαι σε πλεονεκτική θέση σε σύγκριση με 

άλλους δεν τα κάνω εγώ. Ας πούμε δεν θα κάνω τη δήλωσή μου, θα 

πάω σε λογιστή να την κάνω, ενώ αν την έκανα μόνη μου θα ήμουν σε 

πλεονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλους της ηλικίας μου ή πάνω 

κάτω. Δεν είναι θέμα ευχαρίστησης, είναι θέμα ότι όταν θέλω να κάνω 

κάτι που μπορώ να κάνω στον υπολογιστή, κάνω τη δουλειά μου και 

τελειώσαμε. 
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60. Ποιος είναι ο ρόλος των Τ.Π.Ε. γενικά στη ζωή σας (ή έχει αλλάξει η ζωή 

σας);  

- Όχι ιδιαίτερα 

61. Πώς θα αξιολογούσατε συνολικά την εμπειρία σας από τη χρήση-εκμάθηση 

των Τ.Π.Ε.;  

- Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, ουδέτερη προς το θετικό 

62. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε στη συζήτησή μας;  

- Όχι. 
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Συνέντευξη #22 

1. Ηλικία:  

- 82 

2. Φύλο:  

- Άντρας 

3. Οικογενειακή κατάσταση:  

- Έγγαμος με παιδιά και εγγόνια 

4. Μορφωτικό επίπεδο:  

- Α΄ Γυμνασίου 

5. Εργασία πριν τη συνταξιοδότηση:  

- Ελαιοχρωματιστής. Διετέλεσα και πολλά χρόνια πρόεδρος της 

κοινότητας εδώ στον Αυγερινό. 

6. Τόπος κατοικίας:  

- Αυγερινός Κοζάνης 

7. Έτη ενασχόλησης με τις Τ.Π.Ε.:  

- Εμείς έχουμε κάποια ηλικία τώρα, δεν ασχολούμαστε πολύ με τους 

υπολογιστές. Χρησιμοποιώ κινητό και tablet, όχι πολλά πράγματα, 

είπαμε έχουμε κάποια ηλικία, δεν μπορούμε να φτάσουμε την 

καινούρια γενιά τώρα που το παίζει στα δάχτυλα. 

8. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

- Με τα παιδιά, με τον εγγονό μου που είναι στη Γαλλία, μιλάω τακτικά. 

Με την εγγονή μου που είναι στην Αθήνα και γενικά με τα εγγονάκια 

μου, με τα παιδιά μου μιλάω τακτικά. Και δύο φορές τη μέρα. 

9. Έχετε πρόσβαση από το σπίτι ή άλλο μέρος; Πώς αποκτήθηκε; 

- Είπα τα παιδιά «θέλω να μου πάρετε ένα tablet για να μιλάω μαζί σας, 

γιατί βλέπω ότι η τεχνολογία έφτασε στο κατακόρυφο. Για μας 

φαίνεται πάρα πολύ μυστήρια η τεχνολογία η σημερινή. Τα χρόνια που 

ζήσαμε εμείς ούτε τηλέφωνο είχαμε εκείνη την εποχή ούτε τίποτα. 

Μας εντυπωσιάζει αυτή η κατάσταση. Και πού θα πάει δεν ξέρουμε. 

10. Πώς ξεκινήσατε/μάθατε να χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 

- Το tablet μου το έδειξαν τα παιδιά. Βέβαια δεν είχα καμία εμπειρία, 

αλλά μου έδειξαν τα παιδιά και σιγά σιγά το χειρίζομαι πάρα πολύ 

καλά. 
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11. Για ποιους λόγους μάθατε να τις χρησιμοποιείτε; 

- Για να επικοινωνώ με τα παιδιά. Δεν έχω άλλες δραστηριότητες να 

μου χρειάζεται, να μιλάω με τα παιδιά μου. Μόνο γι αυτό. Κάτι άλλο, 

απλώς ψάχνω, διαβάζω εφημερίδες από το tablet, διαβάζω τον τύπο 

όλο και παρακολουθώ και διάφορα άλλα, όπως είπα με εντυπωσιάζουν 

όλα και λέω «κοίτα η τεχνολογία πού έχει φτάσει σήμερα». Εκείνα τα 

χρόνια δεν ξέραμε τέτοια πράγματα εμείς. Τις εφημερίδες διαβάζω, 

τους τίτλους στο tablet, διαβάζω διάφορα πράγματα. Έχω τις κόρες 

μου που με καθοδηγούν. 

12. Ανταποκρίνονται στις αρχικές σας προσδοκίες; 

- Δεν μπορούσα να το πιστέψω, μου φαίνεται τόσο περίεργο. Η 

τεχνολογία προχωρεί συνεχώς, πού θα πάει δεν ξέρουμε. Και αυτά όλα 

μας φαίνονται πολύ παράξενα. 

13. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες-εμπόδια κατά την εκμάθησή τους; 

- Όχι καθόλου, έχω εξοικειωθεί. 

14. Έχετε ακόμη δυσκολίες-εμπόδια όταν χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; Τι κάνετε 

για να τις ξεπεράσετε; 

- Όχι καθόλου, έχω εξοικειωθεί. 

15. Χρειάζεστε βοήθεια όταν χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; Πού απευθύνεστε; 

- Κάπου κάπου ρωτάω τα κορίτσια «το τάδε μήπως κάνω λάθος;» και με 

διορθώνουν, με καθοδηγούν, αλλά σπανίως θα κάνω λάθη. Όλοι μου 

λένε «σ’ αυτή την ηλικία χειρίζεσαι το tablet;» Κι όμως, το χειρίζομαι. 

16. Ποιες εφαρμογές-υπηρεσίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε; χρησιμοποιείτε 

κυρίως και γιατί (ή τι σας αρέσει να κάνετε); με ποια θεματολογία-

περιεχόμενο 

- Skype και εφημερίδες. Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. 

17. Υπάρχει κάτι στην ενασχόλησή σας με τις Τ.Π.Ε. που α. σας εντυπωσιάζει-

ευχαριστεί ιδιαίτερα;/ β. σας ενοχλεί ιδιαίτερα; 

- α. Η τεχνολογία η σημερινή. Οι δυνατότητες μας εντυπωσιάζουν και 

λέμε πού έφτασε η επιστήμη και η τεχνολογία σήμερα και πού θα πάει 

αυτή η κατάσταση. 

- β. όχι, όχι, τίποτα. 

18. Πώς νιώθετε που χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε.; 
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- Ευχάριστα, ευχάριστα. Μου αρέσει να παρακολουθώ, διαβάζω 

διάφορα πράγματα, ενημερώνομαι, βλέπω πολύ ωραία πράγματα και 

μου κινούν την περιέργεια. 

19. Πώς θα αξιολογούσατε τις ικανότητές σας ως χρήστη Τ.Π.Ε.; 

- Όπως είπα, δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Λίγο με κατατόπισαν τα 

παιδιά και προχωράω κανονικά σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

20. Πώς η χρήση των Τ.Π.Ε. επηρεάζει την καθημερινότητά σας; 

- Όχι συνταξιούχος είμαι, τις ώρες που έχω ευχέρεια, περνάω την ώρα 

μου ευχάριστα. Και μου λένε «πάλι μ’ αυτό είσαι;», «μ’ αυτό», λέω, 

«μ’ αρέσει». Δεν λέω ότι το βαρέθηκα, δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει. 

21. Θα θέλατε να αποκτήσετε περισσότερες γνώσεις-δεξιότητες στις Τ.Π.Ε.; 

- Όχι, όχι, μου αρκούν αυτά. Λόγω ηλικίας δεν μας χρειάζονται άλλα. 

Πού θα πάω παραπάνω; Δεν με ενδιαφέρει. 

22. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που θα θέλατε να έχουν οι Τ.Π.Ε., ώστε να τις 

χρησιμοποιείτε περισσότερο/καλύτερα (και ως προς το περιεχόμενο-

θεματολογία); 

- Όχι, δεν με δυσκολεύει τίποτα, τα διαβάζω ευχάριστα. 

23. Θα συστήνατε σε συνομηλίκους σας να μάθουν/χρησιμοποιούν; 

- Όλοι μου λένε «μπράβο, πώς τα κατάφερες, εσύ το παρακολουθείς και 

το δουλεύεις», τους φαίνεται παράξενο, λόγω ηλικίας. Πολλοί μου 

λένε «δύσκολο να μάθουμε, εσύ πώς το έμαθες;» Λέω «μου έδειξαν κι 

εμένα, άμα δεν μου έδειχναν, δεν μπορούσα μόνος μου να ξεκινήσω, 

δεν είχα κάποια εμπειρία». 

24. Υπάρχουν εφαρμογές-υπηρεσίες (πχ ηλεκτρονικές αγορές, συναλλαγές με 

δημόσιο, εφορία) που γνωρίζετε ότι υπάρχουν και θα θέλατε να 

χρησιμοποιείτε αλλά δεν το κάνετε; Γιατί; 

- Ηλεκτρονικές αγορές, όχι, τα κορίτσια μου. Φορολογική δήλωση δεν 

έχω δυνατότητες, δεν μπορώ, δεν έχω ασχοληθεί. Είναι τα παιδιά, με 

βοηθούν τα παιδιά. Το κάνουν αυτοί, δεν ασχολήθηκα. Είπα μήπως 

ζοριστώ και λόγω γραμματικών γνώσεων, μπορεί να ζοριστώ. Αλλά σε 

αυτά δεν ασχολήθηκα καθόλου. Πρέπει να χεις υπολογιστή να κάνεις 

τέτοια πράγματα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου. Φοβάμαι μη κάνω 

κάνα λάθος. 
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25. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε 

ότι χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη επιτυχία; 

- Όχι, όχι. 

26. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα/περιστατικό κατά το οποίο πιστεύετε 

ότι χρησιμοποιήσατε τις Τ.Π.Ε. με ιδιαίτερη δυσκολία; Ποια ήταν η δυσκολία; 

Τι δεν πήγε καλά; 

- Υπήρχαν δυσκολίες οπωσδήποτε και έκανα λάθη πολλά. Μου έδειξαν 

τα παιδιά και το χω μάθει καλά 

27. (Πώς) Πιστεύετε ότι οι Τ.Π.Ε. ωφελούν το άτομο και την κοινωνία; 

- Με τους υπολογιστές τα βρίσκεις όλα στη στιγμή. Θέλουμε, ας πούμε, 

ένα πιστοποιητικό, παίρνουμε τηλέφωνο στον δήμο, αμέσως το 

στέλνει. Σήμερα η τεχνολογία αυτά τα έχει με ευκολία. 

28. Πιστεύετε ότι οι Τ.Π.Ε. έχουν κινδύνους για το άτομο-την κοινωνία; 

- Κινδύνους καθόλου κι ούτε λάθη γίνονται. Το παραμικρό το βρίσκεις. 

Δεν νομίζω. 

29. Πώς αντιμετωπίζει το στενό σας περιβάλλον την ενασχόλησή σας με τις 

Τ.Π.Ε.; 

- Η γυναίκα μου με πειράζει. Μου λέει «πάλι μ’ αυτό ασχολείσαι;». 

Λέω «μ’ αρέσει, πώς να το κάνουμε;» Και η γυναίκα μου άρχισε να 

ασχολείται κι αυτή. Της αρέσει και αυτή ασχολείται, τις ώρες που έχει 

την ευχέρεια. 

30. Πιστεύετε ότι επιβάλλεται από τις σύγχρονες εξελίξεις να χρησιμοποιείτε 

Τ.Π.Ε. ή είναι επιλογή σας; 

- Για αυτούς που τους χρειάζεται επιβάλλεται. Για μένα ο υπολογιστής 

δεν θα με χρειαστεί, απλώς κάθομαι και χαζεύω. Ήταν επιλογή το 

tablet. 

31. Πιστεύετε ότι το να χρησιμοποιείτε τις Τ.Π.Ε. σας φέρνει σε πλεονεκτικότερη 

θέση σε σχέση με αυτούς που δεν τις χρησιμοποιούν; 

- Αυτοί που τους είναι απαραίτητο. Ο εγγονός μου στη Γαλλία 

ασχολείται με τους υπολογιστές. Για αυτούς είναι παιχνίδι. Για μας 

τώρα είναι δυσκολία μεγάλη. Για αυτούς που το χρειάζονται στη 

δουλειά τους, για αυτούς και μόνο. 
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32. Ποιος είναι ο ρόλος των Τ.Π.Ε. γενικά στη ζωή σας (ή έχει αλλάξει η ζωή 

σας); 

- Ε βέβαια έχει αλλάξει. Ενημερώνεσαι καλύτερα, διαβάζω τις 

εφημερίδες, τους τίτλους βέβαια και περνάω την ώρα μου και μαθαίνω 

τα νέα. Τα έχει και η τηλεόραση αλλά με το tablet τα βλέπω καλύτερα. 

33. Πώς θα αξιολογούσατε συνολικά την εμπειρία σας από τη χρήση των Τ.Π.Ε.; 

- Καλό είναι περνάω την ώρα μου ευχάριστα, τις ώρες που δεν έχω 

δουλειά. 

34. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε στη συζήτησή μας; 

- Όχι. 
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Πίνακες θεματικών κατηγοριών  
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Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία 

Α/Α Ηλ

ικί

α 

Φύλο Οικογενειακή 

κατάσταση 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

Εργασία πριν τη 

συνταξιοδότηση 

Τόπος 

κατοικίας 

Χρονικό διάστημα 

ενασχόλησης με 

τις Τ.Π.Ε. 

Συχνότητα 

χρήσης Τ.Π.Ε. 

Πρόσβα

ση 

Τρόπος 

απόκτηση

ς/ λόγοι 

μη 

απόκτηση

ς 

Προηγούμεν

η εμπειρία 

1 65 Α Έγγαμος, 

παιδιά, εγγόνια 

5η (6-τάξιου) 

Γυμνασίου 

Οικοδόμος, 

υπάλληλος 

μεταφορικής 

εταιρείας, 

χαρτοποιίας 

Ν. 

Μεσημβρία 

Θεσσαλονίκη

ς 

Περίπου 1 έτος  Όταν έχω χρόνο 

Ερασιτεχνικά, 

σαν χόμπι 

Laptop 

στο σπίτι 

Το 

αγόρασα 

μόνος μου 

παλαιότερα 

στην εργασία, 

ένα 

συγκεκριμένο 

λογισμικό για 

τη διαχείριση 

της αποθήκης 

μεταφορικής 

εταιρείας 

2 64 Α Έγγαμος, 

παιδιά, εγγόνια 

ΑΕΙ Εκπαιδευτικός Σίνδος 

Θεσσαλονίκη

ς 

Περίπου 20 έτη Σχεδόν 

καθημερινά, 

μισή-1 ώρα/μέρα 

Δεν ασχολούμαι 

πολύ, δεν 

κάθομαι με τις 

ώρες 

Υπολογι

στής στο 

σπίτι 

Με 

πρωτοβου

λία δική 

μου και 

της 

συζύγου 

Από τη 

δουλειά 

(σχολείο)  
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3 66 Γ Σε διάσταση,  

παιδιά, εγγόνια 

3
η
 Γυμνασίου, 

τώρα μαθήτρια 

Εσπερινού 

πολλές Κορνός 

Λήμνου 

8 έτη Καθημερινά, από 

4 ώρες και πάνω 

Το χρησιμοποιώ 

πάρα πολύ 

Σπίτι: 

Laptop, 

netbook, 

desktop, 

tablet 

Από εμένα Καμία σχέση 

με 

υπολογιστές, 

ούτε από πού 

ανοίγουν δεν 

ήξερα 

4 65 Γ Έγγαμη με 2 

παιδιά 

ΑΕΙ Δασκάλα Κουφάλια 

Θεσσαλονίκη

ς 

15 έτη 2-3 φορές την 

εβδομάδα Ως 

χόμπι, όσο 

μπορώ 

ασχολούμαι 

Υπολογι

στής στο 

σπίτι 

Μαζί με 

τον γιο 

μου 

Σεμινάρια για 

εκπαιδευτικού

ς 

5 64 Γ Έγγαμη, παιδιά, 

εγγόνια 

Απόφοιτη 

Λυκείου 

Υπάλληλος 

Λογιστικού 

γραφείου 

Κουφάλια 

Θεσσαλονίκη

ς 

4 έτη 2-3 φορές την 

εβδομάδα όποτε 

έχω χρόνο 

Υπολογι

στής στο 

σπίτι και 

tablet 

Με την 

κόρη μου 

όχι 

6 67 Γ Χήρα, μία κόρη 

(έχει πεθάνει ο 

γιος), εγγόνια 

Απόφοιτη 

Δημοτικού 

Ανθοπώλης Κουφάλια 

Θεσσαλονίκη

ς 

4 έτη καθημερινά 

Περνά η ώρα μου 

Υπολογι

στής στο 

σπίτι 

Λόγω των 

παιδιών 

όχι 

7 63 Γ Έγγαμη με 

παιδιά, εγγόνια 

Απόφοιτη 6-

τάξιου 

Γυμνασίου 

Ασφαλ. ΟΓΑ Κουφάλια 

Θεσσαλονίκη

ς 

4 έτη 1 φορά την 

εβδομάδα (λόγω 

φροντίδας της 

εγγονής σε άλλο 

σπίτι) 

Υπολογι

στής στο 

σπίτι 

Από τα 

παιδιά 

όχι 

8 66 Γ Έγγαμη με 

παιδιά, εγγόνια 

Απόφοιτη 

ΚΑΤΕ 

(σημερινά ΤΕΙ) 

Βοηθός Χημικού Κουφάλια 

Θεσσαλονίκη

ς 

4 έτη Σχεδόν κάθε 

μέρα 

Στο 

σπίτι 

των 

παιδιών 

Επειδή 

πηγαίνω 

κάθε μέρα 

στα 

παιδιά, 

ασχολούμ

αι εκεί 

όχι 
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9 65 Γ Έγγαμη με 

παιδιά 

Απόφοιτη 6-

τάξιου 

Γυμνασίου 

Υπάλληλος 

Εθνικής Τράπεζας 

Κουφάλια 

Θεσσαλονίκη

ς 

10 έτη Σχεδόν κάθε 

μέρα 

Υπολογι

στής στο 

σπίτι 

Αποκτήθη

κε από τα 

παιδιά 

Από τη 

δουλειά 

10 67 Γ Έγγαμη με 

παιδιά, εγγόνια 

Απόφοιτη 

Δημοτικού, 

τώρα μαθήτρια 

Α Γυμνασίου 

Σ.Δ.Ε. 

ΟΓΑ Διαβατά 

Θεσσαλονίκη

ς 

Μήνες (τώρα 

μαθαίνει) 

Κάθε μέρα Υπολογι

στής στο 

σπίτι 

Με δική 

μου 

πρωτοβου

λία 

όχι 

11 77 Γ Χήρα, 1 γιο Απόφοιτη 

Γυμνασίου 

έμπορος Θεσσαλονίκη 1,5-2 μήνες Τώρα 

μαθαίνει 

Κάθε μέρα, μέχρι 

που δεν κοιμάμαι 

και το βράδυ 

Υπολογι

στής στο 

σπίτι 

Με δική 

μου 

πρωτοβου

λία 

όχι 

12 61 Α Έγγαμος με 

παιδιά 

Απόφοιτος 

τεχνικής 

σχολής 

Μηχανικός Θεσσαλονίκη Περίπου 4 έτη Μέρα παρά μέρα Υπολογι

στής στο 

σπίτι 

Από τα 

παιδιά 

όχι 

13 70 Γ Έγγαμη με 

παιδιά, εγγόνια 

Απόφοιτη 

Δημοτικού 

Καθαρίστρια Αλεξάνδρεια 

Ημαθίας 

1 έτος Κάθε μέρα, πάρα 

πολύ, είναι η 

παρέα μου, ειδικά 

τώρα που έμεινα 

μόνη (θάνατος 

συζύγου) 

Υπολογι

στής στο 

σπίτι 

Από εμένα όχι 

14 75 Α Έγγαμος με 

παιδιά 

Τριτοβάθμια Συμβολαιογράφος Αλεξάνδρεια 

Ημαθίας 

6-7 έτη περίπου 2-3 φορές την 

εβδομάδα 

Υπολογι

στής στο 

σπίτι 

Με 

πρωτοβου

λία των 

παιδιών 

μου 

Είχα πολλά 

χρόνια στο 

σπίτι και στο 

γραφείο, αλλά 

δεν τον 

χρησιμοποιού

σα 

15 67 Α Έγγαμος με 

παιδιά, εγγόνια 

Απόφοιτος 

Δημοτικού 

Ιδ. υπάλληλος Αλεξάνδρεια 

Ημαθίας 

μήνες Όχι συχνά, κάθε 

μήνα 

Υπολογι

στής στο 

σπίτι 

Είχαν τα 

εγγόνια 

μου και 

παρασύρθ

ηκα 

όχι 
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16 60 Γ Χήρα, παιδιά, 

εγγόνια 

Β΄ Γυμνασίου οικιακά Αλεξάνδρεια 

Ημαθίας 

2 μήνες καθόλου όχι Λέω να 

πάρα τώρα 

αφού 

παρακολο

ύθησα το 

πρόγραμμ

α 

όχι 

17 76 Α Έγγαμος, με 

παιδιά εγγόνια 

Απόφοιτος 

Δημοτικού 

αρτοποιός Νησί 

Αλεξάνδρειας 

Ημαθίας 

1 έτος Όταν είναι τα 

εγγόνια στο σπίτι 

Υπολογι

στής στο 

σπίτι 

Από τον 

γιο μου, 

το πήρε 

για τα 

εγγόνια 

όχι 

18 64 Γ Έγγαμη, με 

παιδιά εγγόνια 

Τριτοβάθμια Οδοντίατρος Αλεξάνδρεια 

Ημαθίας 

Λίγο περισσότερο 

από 1 έτος 

1 φορά τη μέρα-1 

φορά το μήνα 

Υπολογι

στής στο 

σπίτι 

Με δική 

μου 

πρωτοβου

λία 

Είχα 

ασχοληθεί με 

τη βοήθεια 

των παιδιών 

19 75 Α Έγγαμος, με 

παιδιά εγγόνια 

Απόφοιτος 6-

τάξιου 

Γυμνασίου 

ΟΓΑ Αλεξάνδρεια 

Ημαθίας 

1 έτος Κάθε μέρα Στο 

μαγαζί 

των 

παιδιών 

Σκέφτηκα 

να πάρω, 

αλλά 

απασχολο

ύμαι στο 

μαγαζί 

των 

παιδιών 

για αυτό 

δεν το 

θεωρώ 

απαραίτητ

ο 

όχι 

20 71 Γ Χήρα, παιδιά, 

εγγόνια 

Απόφοιτος 8-

τάξιου 

Γυμνασίου 

εξωτερικού 

Μαγείρισσα Αλεξάνδρεια 

Ημαθίας 

1 έτος Τώρα όχι, καμιά 

φορά στα παιδιά 

μου 

Δεν 

απέκτησ

α  

δεν ήθελα 

να 

ασχοληθώ 

πολύ 

όχι 



 
 

132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 

 

 

Πίνακας 2: Λόγοι, κίνητρα εκμάθησης-χρήσης 

1 Για να πλουτίσω τις γνώσεις μου 

2 Από τη δουλειά 

3 Μια απόφαση της στιγμής, επειδή κάποιο διάστημα δεν είχα τι να κάνω, αποφάσισα να παρακολουθήσω κάποια σεμινάρια. Εκείνη την 

περίοδο, δεν υπήρχε άλλο σεμινάριο ΔΒΜ, εκτός από υπολογιστές κι αποφάσισα να πάω για να σκοτώσω την ώρα μου. 

4 Παρακολουθούσαμε τα σεμινάρια της ΔΒΜ για διάφορα θέματα και κάποια στιγμή είδαμε ότι γίνονταν και για υπολογιστές, οπότε λέμε, 

αφού κάνουμε τόσα ας κάνουμε και για τους υπολογιστές 

5 Για να γεμίσω τον χρόνο μου, να μάθω ορισμένα πράγματα που δεν μπορούσα να βρω αλλού, είναι πιο εύκολο, εύχρηστο, γρήγορο 

21 72 Α Έγγαμος, με 

παιδιά εγγόνια 

Απόφοιτος 

τεχνικής 

σχολής, 

ισότιμης με 

Γυμνάσιο 

Ηλεκτρολόγος, 

ηλεκτρονικός 

Αλεξάνδρεια 

Ημαθίας 

1 έτος Δεν ασχολούμαι 

πολύ, δεν έχω 

χρόνο, 

υπολογιστή 

Είχα στο 

σπίτι 

αλλά τον 

πήρε η 

εγγονή 

μου, που 

σπουδάζ

ει και 

χάλασε 

ο δικός 

της.  

Θα ήθελα 

να έχω 

αλλά είναι 

δύσκολα 

τα 

πράγματα 

λόγω 

κόστους, 

κοιτάμε 

άλλα 

πράγματα 

τώρα 

όχι 

22 82 Α Έγγαμος, με 

παιδιά εγγόνια 

Α΄ Γυμνασίου Ελαιοχρωματιστής, 

πρόεδρος τοπικής 

κοινότητας 

Αυγερινός 

Κοζάνης 

2-3 μήνες καθημερινά tablet Με δική 

μου 

πρωτοβου

λία 

όχι 
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6 Για να μαθαίνω τα νέα, να βρίσκω συνταγές, για την υγεία, κυρίως για να ενημερώνομαι και να επικοινωνώ με την εγγονή μου 

7 Ως κάτι καινούριο. Πρέπει να μαθαίνουμε καινούρια πράγματα 

8 Έβλεπα τον γιο μου που ασχολούνταν κι έλεγα κάποια μέρα θα τα μάθω κι εγώ. Ήταν η τεχνολογία. Ήθελα να μάθω κάτι περισσότερο 

από αυτά που ξέρω. 

9 Για να μπορώ να έχω πληροφορίες  

10 Όχι επειδή είναι μάθημα του σχολείου, αλλά μου αρέσει κι εμένα τώρα. Πιο πολύ ήθελα να μαθαίνω και ήταν αφορμή να μπαίνω να 

βλέπω το γιο και τον εγγονό μου που ζουν μακριά. 

11 Για ενημέρωση, για να βλέπω εικόνες 

12 Από την ανάγκη να πληροφορηθώ για πράγματα που δε μπορούσα διαφορετικά, όπως αγορές, ειδήσεις, αθλητικά και για να περνάω την 

ώρα μου 

13 Μου αρέσει η μάθηση. Η δική μας γενιά δεν είχε ευκαιρίες. Κι εμένα μου άρεσαν πολύ τα γράμματα και το διάβασμα. Ήθελα να έχω ένα 

υπολογιστή μόνη μου γιατί έβλεπα τα παιδιά που έχουν κι έβλεπαν ό,τι ήθελαν και αφού μου δόθηκε η ευκαιρία από τα ΚΑΠΗ, πήγα. 

14 Για να βρίσκω πληροφορίες και για ενημέρωση από το διαδίκτυο 

15 Απασχόληση για τον ελεύθερο χρόνο 

16 Να περνά η ώρα, για τον ελεύθερο χρόνο 

17 Για να μαθαίνουμε τις καταστάσεις μέσα και έξω από την Ελλάδα 

18 Για να μπορώ να επικοινωνώ με το εξωτερικό 

19 Για να διαβάζω εφημερίδες, ειδήσεις, καιρό, περισσότερο για ενημέρωση. Τα παιδιά στο μαγαζί έχουν υπολογιστή και ήθελα να βλέπω 

καμιά είδηση 

20 Πήγα να μάθω να ξέρω τι μου γίνεται 

21 Ήθελα να μπαίνω στο Internet για πληροφόρηση σχετικά με την ειδικότητά μου και για τα νέα. 

22 Για να μιλάω με τα παιδιά μου. Γιατί βλέπω ότι η τεχνολογία έφτασε στο αποκορύφωμα. Στην αρχή έλεγα αποκλείεται αυτό το πράγμα 

να το πάρω και μόλις ήρθε το Internet στο χωριό είπα στα παιδιά να μου πάρουν ένα tablet και είπα «εδώ μαθαίνουν άλλοι, δε θα 

μάθουμε εμείς να το δουλέψουμε;» 

Πίνακας 2: Λόγοι, κίνητρα εκμάθησης-χρήσης 
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Πίνακας 3: Τρόπος εκμάθησης 

1 Μου δείξανε λίγο τα παιδιά και τα εγγόνια μου στην αρχή τον χειρισμό αλλά προσπαθώ κι εγώ και ασχολούμαι από μόνος μου και 

βλέποντας, μαθαίνεις 

2 Συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς, ρωτώντας κάποιους που ξέρουν περισσότερα πράγματα από μένα, φίλους 

συγγενείς, τα παιδιά μου 

3 Παρακολούθησα 5 σεμινάρια ΔΒΜ, πήρα 5 διπλώματα. Τα νέα πράγματα που μαθαίνω πηγάζουν από βιβλία, από σημειώσεις γνωστών 

και φίλων και από καθημερινό ψάξιμο για κάτι καινούριο που θα παρουσιαστεί. Κάθε μέρα κάτι προκύπτει και εξελίσσομαι.  (Δήμου) 

4 Στα σεμινάρια που παρακολούθησα στην υπηρεσία μου (σχολείο), πέρα από το να γράφω κάποιο κείμενο, δεν είχα προχωρήσει σε κάτι 

παραπάνω και δεν με ικανοποίησε. Όταν όμως ασχολήθηκα με τη ΔΒΜ (σεμινάρια), έμαθα να χειρίζομαι περισσότερο τους υπολογιστές. 

Τώρα ρωτάω το γιο μου, που είναι εδώ, όταν έχει διάθεση και χρόνο και αυτός και μαθαίνω από κει. (Δήμου) 

5 Σεμινάριο του Δήμου και σιγά σιγά μόνη μου πάνω στη χρήση 

6 Παρακολούθησα σεμινάριο και με τη βοήθεια των παιδιών συνέχισα λίγο περισσότερο (Δήμου) 

7 Με 2 σεμινάρια του Δήμου. Ήθελα πιο μπροστά, αλλά δε μπορούσα να μάθω. Μου έδειχναν τα παιδιά αλλά με το σεμινάριο καλύτερα 

έμαθα. Τώρα δε μπορώ να μαθαίνω γιατί δεν έχω τον υπολογιστή κάθε μέρα. Κι άμα το αφήνεις… 

8 Σεμινάριο του Δήμου. Τώρα αν κάποια στιγμή έχω χρόνο μπορεί να πάρω τις σημειώσεις και να αρχίσω να διαβάζω λίγο. Φυσικά αν δεν 

κάνεις εξάσκηση… για αυτό θέλω να ξαναπάω. 

9 Στη δουλειά ασχολήθηκα πολύ λίγο.  Από το σεμινάριο και μετά (Δήμου) 

10 Στο σχολείο (Σ.Δ.Ε.) 

11 Μόνη μου, χωρίς να μου δείξει κανένας, πατώντας κουμπιά 

12 Μου έδειξαν τα παιδιά απλά πράγματα και στη συνέχεια από μόνος μου 

13 Πήγα στο Κ.Δ.Β.Μ., είδα την ανακοίνωση στα ΚΑΠΗ και γράφτηκα απ’ τους πρώτους (Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία) 

14 Κ.Δ.Β.Μ. (Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία) 

15 Κ.Δ.Β.Μ. (Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία) 

16 Κ.Δ.Β.Μ. (Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία) 

17 Κ.Δ.Β.Μ. (Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία) 

18 Κ.Δ.Β.Μ. (Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία) 

19 Κ.Δ.Β.Μ. (Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία) 
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20 Κ.Δ.Β.Μ. (Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία) 

21 Κ.Δ.Β.Μ. (Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία) 

22 Μου έδειξαν τα παιδιά 

Πίνακας 3: Τρόπος εκμάθησης 

 

Πίνακας 4: Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

1 Βεβαίως, αλλά δεν έχω και απαιτήσεις πολλές, για αυτά που θέλω να βλέπω είμαι ευχαριστημένος 

2 Ναι 

3 Τις έχουν ξεπεράσει. Δεν περίμενα ποτέ ότι μπορώ να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. 

4 Ναι ως το σημείο που ξέρω. 

5 Ναι  

6 Ναι  

7 Ναι 

8 Ναι  

9 βεβαίως 

10 Ναι, αν και δεν μπήκα σε πολλά πράγματα ακόμη. Δεν είναι και πολύ δύσκολο όμως. Βέβαια είναι απύθμενη η γνώση. 

11 Ήμουν πολύ άσχετη, αλλά οπωσδήποτε με ικανοποιεί αυτή τη στιγμή και βλέπω ότι έχει πολλές δυνατότητες, αλλά δε θέλω να ζορίζω το 

μυαλό μου. 

12 Ναι είμαι ευχαριστημένος από αυτά που ψάχνω, βλέπω, θέλω, βρίσκω, που με ενδιαφέρουν. 

13 Το μόνο που δεν είμαι ευχαριστημένη είναι που ο δικός μου υπολογιστής δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας και αργεί 

14 Ναι βέβαια 

15 Λίγο δύσκολο ήταν 

16 Ναι μου άρεσε πάρα πολύ 

17 Ναι αν το χρησιμοποιείς σωστά 

18 Ναι, βέβαια 

19 Ναι, βρίσκω τις εφημερίδες που διαβάζω 

20 Ναι εντάξει, καλά ήταν 
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21 Ναι 

22 Δε μπορούσα να το πιστέψω, μου φαίνεται τόσο περίεργο. Η τεχνολογία προχωρεί συνεχώς και όλα αυτά μας φαίνονται πολύ παράξενα 

Πίνακας 4: Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

Πίνακας 5: Δυσκολίες-εμπόδια 

1 Δε νομίζω ότι είναι τόσο πολύ δύσκολο, αν σ’ αρέσει να ασχοληθείς. Βέβαια πάντα υπάρχουν δυσκολίες και δεν μπορούμε να πούμε ότι 

τα ξέρουμε όλα. Για έναν άπειρο είναι λιγάκι δύσκολο. Θα μπορούσε να είναι πιο εύχρηστο, ώστε κάποιος που δεν γνωρίζει να βρίσκει 

κάτι πιο εύκολα. Κι εγώ δυσκολεύομαι ακόμη, τουλάχιστον προσπαθώ. 

2 Πάντα υπάρχουν, τα καινούρια δεν τα πιάνω. Εγώ ασχολούμαι με τα εύκολα. Για αυτά που θέλω να δω, δεν χρειάζομαι βοήθεια.  

Εξαιτίας του μεγέθους των γραμμάτων και λόγω πρεσβυωπίας, πρέπει να χω πάντα γυαλιά. 

3 Αυτό που με δυσκόλεψε, με δυσκολεύει και δεν υπάρχει περίπτωση να το μάθω είναι το πρόγραμμα Access. Ίσως γιατί δεν ήταν κάτι 

που με ενδιέφερε ιδιαίτερα. Δεν έδωσα προσοχή, δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα και δεν κατάφερα να το μάθω. Και μικρά προβλήματα 

καθημερινά που παρουσιάζονται. Κάτι που με δυσκολεύει αρκετά είναι η γλώσσα, δηλαδή αγγλικά ξέρω ελάχιστα. Δυσκολεύομαι γιατί 

τα πιο ενδιαφέροντα site είναι στα αγγλικά και είναι πολύ κουραστικό να έχω ένα λεξικό συνεχώς δίπλα μου και να προσπαθώ να 

μεταφράσω τις λέξεις. Κάποια στιγμή με κουράζει και τα παρατάω. Η γλώσσα είναι μεγάλο εμπόδιο. Στα άλλα δεν έχω πρόβλημα. Για 

ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας που ήθελα να κατεβάσω, παιδεύτηκα 20 μέρες μέχρι να μεταφράσω τις οδηγίες. Μια φορά 

προσπάθησα να κάνω κανονική ιστοσελίδα, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν το πάλεψα περισσότερο και τελείωσε το άφησα εκεί. 

4 Στην αρχή ήταν κάτι πολύ δύσκολο, γιατί για μας αυτής της ηλικίας, ήταν κάτι που δεν το είχαμε στην εποχή μας και ήταν επόμενο να 

έχουμε δυσκολίες. Έπρεπε να επαναλάβουμε πολλές φορές το αντικείμενο για να γίνει κτήμα μας. Χωρίς πρεσβυωπικά γυαλιά δεν 

μπορώ να δω κάτι.  

5 Στην αρχή λιγάκι ώσπου να μπω στο πνεύμα. Καμιά φορά μπερδεύω και πάω αλλού από κει που θέλω να πάω, αλλά τα ξαναβρίσκω. 

6 Τα αγγλικά που δεν ήξερα, ό,τι με δυσκολεύει δεν επιμένω να το ψάξω περισσότερο 

7 Αν ήξερα αγγλικά θα ήταν καλύτερα, δεν ξέρω τις ορολογίες στα αγγλικά και μερικές φορές ζορίζομαι. 

8 Στην αρχή υπήρχαν. Αλλά μετά ήρθαν όλα ομαλά. Λίγο με το google δεν τα θυμόμουν καλά κι εκεί λίγο δυσκολεύτηκα. Πρέπει να χω 

κάποιον από πάνω μου να μου τα δείχνει. Ότι πρέπει να είμαι μπροστά στην οθόνη με δυσκολεύει λόγω προβλήματος υγείας 

9 Στην αρχή μέχρι να τα μάθουμε 

10 Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζω. Στην αρχή δεν ήξερα καθόλου 

11 Είχα δυσκολίες στο να βρω κάτι που ήθελα, είμαι περισσότερο τύπος να μου τα δείξεις. Όταν τα βρίσκω μόνη μου δεν τα ξεχνώ. Τα 
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αγγλικά με δυσκολεύουν. Με δυσκόλεψε το να σβήνω και να γράφω όταν έκανα λάθος. 

12 Βέβαια είχα, αφού δεν είχα γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. νομίζω είναι κάτι που δεν το μαθαίνεις και εύκολα αν δεν έχεις σχετικές 

γνώσεις. Για παράδειγμα βγαίνουν διάφορα παράθυρα κι επειδή δε ξέρω καλά αγγλικά, δε ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πολλές φορές τα 

αφήνω έτσι και ρωτάω τα παιδιά 

13 Όχι ιδιαίτερα, έχω εξοικειωθεί. Θα προτιμούσα να είναι στα ελληνικά κάποια πράγματα. Δύο φορές έστειλα mail δεν τα κατάφερα, τα 

παράτησα και δε με ενδιαφέρει κιόλας. 

14 Όχι, είναι απλά τα πράγματα αλλά και δεν προχώρησα να μάθω περισσότερα 

15 Σαν πρώτη φορά, φυσικά είναι δύσκολο. Με τόσο μικρό διάστημα δε μπορείς να τα μάθεις όλα και πολύ λίγο χρόνο έχω για να 

ασχοληθώ 

16 Με δυσκόλεψαν τα αγγλικά και το να δημιουργήσουμε φακέλους, δεν το θυμάμαι 

17 Όχι αφού έχεις τον δάσκαλο. Δυσκολία βρίσκεις όταν σε μια δουλειά είσαι μόνος. Αν έχεις δίπλα σου κάποιον που ξέρει, δεν έχεις 

δυσκολία 

18 Δεν προσπαθώ να κάνω δύσκολα πράγματα. Επειδή δε γνωρίζω καλά αγγλικά, μερικές φορές δε μπορώ να ανταποκριθώ στα μηνύματα 

που έρχονται 

19 Όταν είσαι τελείως άβγαλτος μπορεί να σου φανεί βουνό. Τα αγγλικά με δυσκολεύουν 

20 Είναι λίγο δύσκολο για να μάθεις πρώτη φορά. Πρέπει να χεις και στο σπίτι, να εξασκηθείς για να μάθεις. Αφού δεν πήρα να έχω στο 

σπίτι, ξέχασα και αυτά που έμαθα. Με το ποντίκι ζοριζόμουν. Τι να πατήσεις, τι σημαίνει αυτό, δε μπορούσα να καταλάβω τις λέξεις. 

21 Όχι, αυτά που μας έλεγε ο διδάσκων, τα έχω αντιληφθεί και δεν με ενδιέφεραν άλλα πράγματα όπως να φτιάξω φακέλους δικούς μου, να 

καταχωρήσω στοιχεία ή να κόψω αεροπορικά εισιτήρια. Δε θέλησα, δε μου χρειάζονται αυτά, για αυτό και τα παραμέλησα. 

22 Υπήρχαν δυσκολίες και έκανα λάθη. Τώρα όχι καθόλου, έχω εξοικειωθεί 

Πίνακας 5: Δυσκολίες-εμπόδια 

 

Πίνακας 6: Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών 

1 Ενημερώνομαι από τα παιδιά, τα ρωτάω όταν έρχονται σπίτι,  παίρνω τηλέφωνο την κόρη μου 

2 Αν προκύψει τεχνικό πρόβλημα πηγαίνω σε τεχνικό. 

3 Έχω επαφές με έναν από τους καθηγητές που μας έκαναν σεμινάριο και τον παίρνω τηλέφωνο και τον ρωτάω. 

4 Απευθύνομαι στα παιδιά μου 
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5 Η κόρη και η εγγονή με βοηθάνε συνήθως 

6 Με βοηθά η κόρη μου 

7 Απευθύνομαι στα παιδιά όταν χρειάζομαι βοήθεια 

8 Ζητάω τη βοήθεια του γιου μου, αλλά όσο μπορώ προσπαθώ και μόνη μου 

9 Φωνάζω τα παιδιά μου. 

10 Θα πω κάποιον να μου δείξει, όπως τον γιο μου. Τα γράφω για να τα θυμάμαι ώσπου να τα συνηθίσω. 

11 Έχω μια φίλη, έρχεται με βοηθάει, όταν έχω μια απορία μου τη δείχνει. 

12 Με βοηθάνε τα παιδιά 

13 Παρακολουθώ σεμινάριο Αγγλικών για να μπορώ να διαβάζω στον υπολογιστή τα αγγλικά 

14 - 

15 Οι εγγονές βοήθησαν πολύ 

16 Τώρα προσπαθώ να μάθω αγγλικά για να μπορώ να το χειριστώ πιο καλά 

17 Έχω δίπλα μου κάποιον που ξέρει 

18 Επικοινωνώ με κάποιο από τα παιδιά μου για να μου πει τι να κάνω 

19 Βλέπω τα παιδιά που το χειρίζονται 

20 - 

21 Αν θελήσω κάτι απευθύνομαι στην εγγονή μου 

22 Κάπου κάπου ρωτάω τα παιδιά μου μήπως κάνω λάθος και με διορθώνουν, με καθοδηγούν, αλλά σπανίως κάνω λάθη 

Πίνακας 6: Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών 

 

Πίνακας 7: Συνομήλικοι (αν θα τους παρότρυναν) 

1 Θα το σύστηνα, μακάρι όλοι να μπορούνε, είναι καλό, δεν είναι κακό. 

2 Σίγουρα θα σύστηνα, έστω μερικά βασικά πράγματα, να μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο για ενημέρωση, σχεδόν όπως εγώ. 

3 Το έχω ήδη συστήσει σε φίλους μου, αλλά το θεωρούν ότι είναι πολύ αστείο να το ξεκινήσουν τώρα. Είναι αρνητικοί οι περισσότεροι. 

Έχω όμως κι άλλους που δεν είχαν κανένα πρόβλημα. 

4 Ναι 

5 Βέβαια, ό,τι μαθαίνεις καλό είναι 
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6 Ναι, είναι κάτι που ξεχνιέσαι 

7 Φυσικά, είναι κάτι καλό, για να μάθουν οτιδήποτε για την τρέχουσα κατάσταση και για οτιδήποτε 

8 βεβαίως 

9 βεβαίως 

10 Ναι βέβαια, είναι καλό, μαθαίνεις, μιλάς με το παιδί σου, βλέπεις εικόνες 

11 Ναι, το λέω κιόλας 

12 Ναι  

13 Πάντα εγώ το λέω αλλά πρέπει να έχει και διάθεση κανείς για να μάθει, δεν είναι μόνο να του το πεις. 

14 βεβαίως 

15 βέβαια 

16 Βεβαίως, οι φίλες μου ήταν κι αυτές εκεί. 

17 Ναι έχω πει σε μερικά άτομα, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν 

18 Ναι γιατί όχι, ποτέ δεν είναι αργά 

19 Ναι , συζητώντας το λέω 

20 Ναι, πολλές πηγαίνουν 

21 Ναι βέβαια, θα πρέπει να το αγαπήσουν, να το θέλουν με την ψυχή τους για να μάθουν, όχι με το ζόρι 

22 Πολλοί μου λένε «δύσκολο να μάθουμε, εσύ πώς το έμαθες;», λέω «μου έδειξαν κι εμένα, αλλιώς δε μπορούσα μόνος μου να ξεκινήσω» 

Πίνακας 7: Συνομήλικοι (αν θα τους παρότρυναν) 

 

Πίνακας 8: Χρήση εφαρμογών 

Εφαρμογές-υπηρεσίες που χρησιμοποιούν Περιεχόμενο-θεματολογία 

1 Διαδίκτυο, αναζήτηση πληροφοριών, παρακολούθηση βίντεο, 

αγγελίες 

Ψαλτική, αγροτικά 

2 Ενημέρωση,  e-mail, τραπεζικές συναλλαγές, αγορές αεροπορικών 

εισιτηρίων, 

ειδήσεις 

3 Word, Excel, PowerPoint, skype, viber, dropbox, προγράμματα 

επεξεργασίας φωτογραφίας και βίντεο, αναζήτηση πληροφοριών, 

Επικοινωνία με παιδί στο εξωτερικό. Θέματα ανάλογα με την 

περίπτωση. Μπορεί να είναι για το σχολείο, εργασίες, 
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ενημέρωση, εφορία, παιχνίδια, κατέβασμα ταινιών, ηλεκτρονικές 

αγορές μόνο με αντικαταβολή, δημιουργία blog 

πληροφορίες για να μην αναγκάζομαι να χρεώνομαι από τις 

πληροφορίες του ΟΤΕ, εφημερίδες 

4 e-mail, skype, πληροφορίες, παρακολούθηση τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, συγγραφή κειμένων, ενημέρωση, αγορές 

Skype για επικοινωνία με τον γιο, γνωστούς και συγγενείς 

5 Διαδίκτυο, παιχνίδια για την εγγονή, πληροφορίες, ενημέρωση, 

skype, αυτά που χρησιμοποιώ είναι αρκετά, δε θέλω κάτι ιδιαίτερο 

Φαγητά, μόδα 

6 Skype, Facebook, ενημέρωση, επικοινωνία, πασιέντζα Επικοινωνία με την εγγονή, συνταγές, υγεία 

7 Διαδίκτυο, Google αναζήτηση πληροφοριών, ειδήσεις, εφορία, ΟΓΑ Συνταγές, φορολογική δήλωση, επιδότηση πετρελαίου, αίτηση 

εισιτήρια για διακοπές (ΟΓΑ) 

8 Διαδίκτυο, βίντεο Συνταγές, θέματα υγείας 

9 Google, youtube/ Skype Για οτιδήποτε, πληροφορίες, για κατασκευές, ψυχολογία, 

συνταγές, φρεσκάρω τα αγγλικά/ επικοινωνία με τα παιδιά μου 

10 Επικοινωνία-viber/ ενημέρωση Μιλάω με τον εγγονό μου/ Για τα μαθήματα του σχολείου, για να 

βρίσκω την ορθογραφία λέξεων 

11 Facebook/ενημέρωση/παιχνίδια Επαφές, ανέβασμα φωτογραφιών, επικοινωνία 

12 Υπηρεσίες Δημοσίου/ ειδήσεις/ παιχνίδια/ αρχεία για προσωπική 

χρήση/ζωγραφική 

ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, φορολογική δήλωση 

13 Google/ skype Ενημέρωση, πληροφόρηση, , συνταγές, εφημερίδες /επικοινωνία 

με την κόρη μου που είναι στο εξωτερικό 

14 Διαδίκτυο, e-mail Πληροφόρηση, ενημέρωση 

15 διαδίκτυο Βίντεο, ειδήσεις πληροφορίες, αγορές 

16 Facebook, e-mail, πληροφορίες, δημιουργία φακέλων (έμαθα στο Κ.Δ.Β.Μ.- δεν έχω στο σπίτι να ασχοληθώ) 

17 ενημέρωση Ειδήσεις, καιρός, ενημέρωση και επικοινωνία, συνταξιοδοτικά 

18 Google/ youtube/skype  

19 ενημέρωση Ειδήσεις, καιρός, αγροτικά 

20 διαδίκτυο Πληροφορίες, δραστηριότητες του τόπου μου 

21 διαδίκτυο Πληροφορίες, βίντεο 

22 Skype/ εφημερίδες Επικοινωνία με τα παιδιά-εγγόνια που βρίσκονται 

μακριά/ενημέρωση 
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Πίνακας 8: Χρήση εφαρμογών 

 

Πίνακας 9: Τι τους εντυπωσιάζει 

1 Απορώ καμιά φορά πώς είναι δυνατόν να βλέπεις τόσο γρήγορα τα πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Είναι το εργαλείο που 

μπορεί να σε βγάλει από πολλά προβλήματα, αρκεί να μη γίνεται κατάχρηση 

2 Πως αν συμβεί κάτι τώρα το μαθαίνω αμέσως 

3 Μ’ αρέσει πολύ να παίζω παιχνίδια με άλλους, οτιδήποτε ακονίζει το μυαλό και να κατεβάζω παλιές ταινίες 

4 Το skype γιατί όταν θες να δεις και το παιδί σου είναι πιο καλό και ενδιαφέρον 

5 Το National Geographic που βρίσκω πολλά πράγματα 

6 Βλέπω πολλά πράγματα 

7 Το ότι μπορείς να μάθεις τα πάντα 

8 Όταν βρήκα κάτι που έψαχνα 

9 Που μιλούσα με το γιο μου μέσω skype και αυτός ταυτόχρονα οδηγούσε ή ταξίδευε 

10 Όχι κάτι, δεν ασχολήθηκα και πολύ 

11 Η επικοινωνία, που έρχεσαι σε επαφή με άγνωστους, βλέπεις τις προθέσεις, τα όνειρα, τις φωτογραφίες τους και μπορείς να καταλάβεις 

τον χαρακτήρα τους. 

12 Τα παιχνίδια 

13 Μου αρέσει πολύ το skype. Που μιλάμε και βλέπω. Όλα και οι εφημερίδες που διαβάζω, τα βίντεο, τα νέα που βλέπω από όλο τον 

κόσμο.  

14 Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο εκτός από την πληροφορία 

15 Όχι κάτι ιδιαίτερο 

16 Μου άρεσε το facebook, που βρίσκω φίλους που μπορώ να μιλήσω 

17 Όχι κάτι πάρα πολύ 

18 Όχι, τον χρησιμοποιώ σαν εργαλείο 

19 Όλα εντυπωσιακά είναι. Που κατόρθωσα να διαβάζω τις εφημερίδες που θέλω και ψάχνω διάφορα πράγματα. 

20 τίποτα 

21 ότι πληροφορία ήθελα έβρισκα. Αντί να ψάχνουμε σε εγκυκλοπαίδειες, αυτά είναι πιο ωραία τώρα και βιντεοσκοπημένα και γραπτά 
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22 Οι δυνατότητες της τεχνολογίας, πού έφτασε η επιστήμη και η τεχνολογία και πού θα πάει. 

Πίνακας 9: Τι τους εντυπωσιάζει 

 

Πίνακας 10: Τι τους ενοχλεί 

1 Η κατάχρηση που γίνεται από τη νεολαία, που απορροφάται. Θα αρχίσει να μη μιλάει ο ένας στον άλλο μέσα στα σπίτια. 

2 Με ενοχλούν οι διαφημίσεις 

3 Αν κάτι με ενοχλεί, δηλαδή δε μπορώ να ανταπεξέλθω, το σταματάω και ξαναπροσπαθώ και μπαίνω στο διαδίκτυο και αναζητώ 

πληροφορίες για το πώς θα λύσω αυτό το πρόβλημα. Επίσης με εκνευρίζουν στο facebook ορισμένες αναρτήσεις, γιατί θεωρώ πως είναι 

ένα μέσο επικοινωνίας, όπου γράφεις τις απόψεις σου χωρίς να θίγεις κανέναν. 

4 Η περίπτωση του να πέσεις κάπου που να είναι επικίνδυνο. Οι πληροφορίες που δεν είναι όλες αληθείς. 

5 Τίποτα  

6 Τίποτα  

7 Δε μου αρέσει το facebook γιατί δε μου αρέσει να μπαίνεις στην ιδιωτική ζωή. 

8 - 

9 Όταν χάνω το χρόνο μου 

10 Που ο εγγονός μου με βλέπει αλλά δε μπορεί να με αγγίξει. 

11 Τα σχόλια όταν είναι άσχημα και προσβάλλουν 

12 Αν κάτι δε μου αρέσει το κλείνω 

13 Με εκνευρίζει που ο υπολογιστής μου δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας και κολλάει, αλλά έχω συνηθίσει 

14 Δεν με ενοχλεί κάτι. Αν με ενοχλεί δεν το ανοίγω 

15 Τα διαφημιστικά μηνύματα 

16 τίποτα 

17 Αν δεν τον χειριστείς σωστά ενοχλεί τους πάντες 

18 - 

19 - 

20 τίποτα 

21 τίποτα 
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22 τίποτα 

Πίνακας 10: Τι τους ενοχλεί 

 

Πίνακας 11: Τι νιώθουν 

1 Πολύ καλά, νομίζω ότι έχω κατακτήσει κάτι. Πλουτίζω τη σκέψη μου 

2 Δε νιώθω κάτι ιδιαίτερο, το θεωρώ φυσιολογικό. Νομίζω ότι πρέπει να ασχολείται κάθε άνθρωπος της ηλικίας μου ή του μορφωτικού 

μου επιπέδου 

3 Αυτή τη στιγμή δε νιώθω περίεργα, δε νιώθω κάτι ιδιαίτερο, γιατί έχει γίνει κομμάτι του εαυτού μου. Στην αρχή όμως ένιωθα πολύ 

περίεργα, πολύ ωραία και μπορώ να πω και περήφανη. Την πρώτη φορά που δημιούργησα το πρώτο μου blog ένιωσα πραγματικά 

περήφανη γιατί είχα κάνει πάρα πολλή δουλειά. 

4 Δεν ένιωσα κάτι ιδιαίτερο. Όταν εκτύπωσα κάτι  μόνη, αφού περίμενα  να έρθει ο γιος μου, ένιωσα πως τελικά τα κατάφερα 

5 Πολύ ωραία, αισθάνομαι σαν να έγινα πάλι 20 χρονών. Όσο μεγαλώνω μαθαίνω καινούρια πράγματα. 

6 Ξεκουράζομαι, με ευχαριστεί 

7 Μου αρέσει. 

8 Πάρα πολύ καλά, πολύ ωραία 

9 Νιώθω ότι κάπου ακουμπάω, έχω μια σιγουριά. Δε χρειάζεται πουθενά αλλού να ρωτήσω 

10 Ωραία νιώθω, προσπαθώ να κάνω σημαντικά πράγματα, όχι να κάθομαι άσκοπα. 

11 Λίγο πιο έξυπνη 

12 Αισθάνομαι καλά γιατί ξεφεύγω, με ευχαριστεί γιατί περνάω την ώρα μου 

13 Κατενθουσιασμένη είμαι για το πώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Εμένα με ευχαριστεί 

14 Είναι η εποχή μας που θεωρείσαι αγράμματος αν τουλάχιστον δεν ξέρεις να τον χρησιμοποιείς έστω και στα βασικά που κάνω εγώ. 

15 Οπωσδήποτε μου αρέσει, νιώθω περήφανος 

16 Οι υπολογιστές μου αρέσουν πάρα πολύ, θέλω να μάθω κι άλλα πράγματα, να ασχολούμαι. αν θα πάρω θα μου δείξουν και τα παιδιά. 

Είναι ευχάριστο, μ αρέσει πάρα πολύ. Μου άρεσε στο facebook που μπήκα και κατάλαβα ότι τα κατάφερα και έκανα πολλούς φίλους 

17 Αν βλέπεις άγνωστα πράγματα, γεμίζεις τον εαυτό σου. Αν δεν τον χρησιμοποιούσες δεν θα τα έβλεπες. 

18 Όχι κάτι ιδιαίτερο 

19 Επειδή αυτά που κάνω και ξέρω είναι πολύ βασικά, δε νιώθω κάτι ιδιαίτερο. 
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20 Είναι ωραίο πράγμα να ξέρεις, να μαθαίνεις πολλά πράγματα 

21 Ευχάριστα, μου αρέσει πολύ 

22 Ευχάριστα. Μου αρέσει να παρακολουθώ, να διαβάζω διάφορα πράγματα, να ενημερώνομαι και όλα αυτά μου κινούν την περιέργεια. 

Πίνακας 11: Τι νιώθουν 

 

Πίνακας 12: Επίδραση στην καθημερινότητα-ρόλος των Τ.Π.Ε. στη ζωή 

1 Όχι δεν επηρεάζομαι, μπορεί να κάνω να τον ανοίξω και τρεις μέρες αν δεν έχω να κάνω κάτι. Όταν είμαι ξεκούραστος θα ασχοληθώ, θα 

δω πράγματα που με ενδιαφέρουν και με βοηθάει στις ασχολίες της επόμενης μέρας. 

2 Όχι πάρα πολύ, στο θέμα της ενημέρωσης με επηρεάζει. Δεν έχει αλλάξει η ζωή μου, με διευκολύνει σε κάποια θέματα, έχω ενημέρωση 

για κάποια θέματα που θέλω. Μέσω Internet τα βρίσκεις πιο εύκολα. 

3 Αρκετά . έχει αλλάξει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν αρχίσω να ασχολούμαι με το διαδίκτυο, η πληροφόρηση που είχα για ό,τι 

συνέβαινε στον κόσμο ήταν από την τηλεόραση. Τώρα κάθε πρωί θα διαβάσω ηλεκτρονικά εφημερίδα, οπότε έχω και από εκεί 

ενημέρωση. Κάνω εγώ τη δική μου επιλογή, τι θα κρατήσω και τι όχι 

4 Δεν το άφησα να με επηρεάζει, απλώς το χρησιμοποιώ σαν εργαλείο που θέλω να με εξυπηρετήσει σε κάτι, με ωφελεί σε κάποιους 

τομείς. Όχι όμως ότι χωρίς αυτό δε θα μπορούσα να ζήσω. Εξαρτημένη δεν είμαι καθόλου 

5 Δεν επηρεάζει. Απλώς με έχει καλύψει ορισμένες ώρες που δεν έχω άλλη ασχολία, να μαθαίνω διάφορα πράγματα. 

6 Ναι σε θέματα επικοινωνίας. Πολλές φορές μένω μόνη και κάθομαι εκεί (στον υπολογιστή) και βρίσκομαι με παρέα. Περνάει η ώρα μου 

7 Όχι. Μεγάλες αλλαγές δε νομίζω. Δεν επηρεάζομαι. Θα πήγαινα στην εφορία ή στα Κ.Ε.Π., δεν πάω. Κάτι τέτοια που μπορώ και κάνω 

8 Δεν επηρεάζει επειδή δεν με βγάζουν από το πρόγραμμα. Νομίζω πως έχω γίνει καλύτερη. Γιατί έχω μάθει ορισμένα πράγματα, που δεν 

ήξερα, συγκεκριμένα στο θέμα της υγείας μου, έχω μάθει πάρα πολλά εκτός από αυτά που μου λέει ο γιατρός, τώρα βλέπω και μόνη μου 

και σε φωτογραφίες. 

9 Βεβαίως, πάρα πολύ. Για οτιδήποτε παίρνω αμέσως πληροφορίες. Νιώθω πιο σιγουριά 

10 Την επηρεάζει μπορώ να πω προς το καλύτερο, κάτι καινούριο, αλλά για καλή χρήση. Δε νομίζω να έχει αλλάξει η ζωή μου 

11 Ναι, μου κάλυψε πάρα πολλές ώρες και με έκανε να ξεχνάω. Το χρόνο γεμίζει 

12 Όχι, αν έχω να κάνω κάτι άλλο, πιο επείγον δε νομίζω ότι θα με συνεπάρει ο υπολογιστής. Με διευκολύνει σε αγορές να πάρω ιδέες, 

γνώμες, τιμές, να αναζητήσω το κοντινό κατάστημα. Δε μου έχει αλλάξει τη ζωή, περνώ τις ελεύθερες ώρες μου, με διευκολύνει να 

βγάλω ένα χαρτί αντί να τρέχω σε κάποια υπηρεσία. 
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13 Επηρεάζει το ότι παρατάω κάτι άλλο. Το απόγευμα συνήθως διάβαζα ένα βιβλίο. Τώρα το έχω παραμελήσει και ασχολούμαι πιο πολύ με 

τον υπολογιστή. Έχει αλλάξει η ζωή μου γιατί ό,τι μαθαίνεις μπροστά σου το βρίσκεις. 

14 Όχι δεν την επηρεάζει 

15 Λιγάκι ναι, αλλά δεν άλλαξε τη ζωή μου 

16 Όχι ακόμη γιατί δεν ασχολήθηκα. Είμαι καλύτερα γιατί χαίρομαι που έμαθα κάτι. 

17 Όχι, δεν επηρεάζει. Εδώ στα χωριά δεν αλλάζει τη ζωή μας 

18 όχι 

19 Όχι δεν επηρεάζει. Όταν δω κάτι που θέλω και περάσει λίγη ώρα τον κλείνω και τελείωσε. Δεν είμαι απορροφημένος 

20 Όχι, αν είχα στο σπίτι μπορεί να καθόμουν, αλλά δε θέλω να κάθομαι πολλές ώρες, προτιμώ να κάνω άλλα πράγματα 

21 Όχι δεν με επηρεάζει. Εκτός από τη διευκόλυνση που μου παρέχει, έστω και ένα τραγούδι που θα ακούσω με ευχαριστεί. 

22 Δεν με επηρεάζει, συνταξιούχος είμαι, τις ώρες που έχω ευχέρεια, περνάω την ώρα μου ευχάριστα. Η ζωή μου έχει αλλάξει, 

ενημερώνομαι καλύτερα, διαβάζω τις εφημερίδες. 

Πίνακας 12: Επίδραση στην καθημερινότητα-ρόλος των Τ.Π.Ε. στη ζωή 

 

Πίνακας 13: Άποψη για τα οφέλη 

1 Ωφελούν πάρα πολύ αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Να μη γίνεται κατάχρηση. Βελτιώθηκε η ζωή των ανθρώπων πάρα πολύ. Αυτομάτως 

ενημερώνεται ο κόσμος για όλα τα θέματα 

2 Γρήγορη ενημέρωση, εύκολη εξυπηρέτηση σε υπηρεσίες όπως εφορίες, ΙΚΑ, τράπεζες, κάποιες δουλειές τις κάνεις από το σπίτι με 

ευκολία και ταχύτητα. Εξυπηρετείται το κράτος και η καθημερινότητα των πολιτών. 

3 Εξαρτάται από τη χρήση. Κι αν είσαι ενήλικας ή ανήλικος. Δεν είναι επικίνδυνο αν υπάρχει επίβλεψη. Κάνει καλό, είναι ωφέλιμο, δίνει 

διεξόδους και γνώσεις πολλές, αλλά απ’ την άλλη θέλει και πολλή προσοχή. 

4 Όταν γίνει λογική χρήση έχει οφέλη. 

5 Διευρύνονται οι ορίζοντες των ανθρώπων σε πολλά θέματα 

6 Βέβαια ωφελούν 

7 Ωφελούν γιατί μαθαίνεις πράγματα, αρκεί να μπορείς να αξιολογείς ποια είναι σωστά και ποια όχι 

8 Ωφελούν πάρα πολύ 

9 Βεβαίως ωφελούν 
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10 Ωφελούν για καλή χρήση 

11 Εξαρτάται. Για ανθρώπους που δουλεύουν, που είναι εργαλείο ή απασχόληση το επικροτώ. 

12 Ωφελεί αν δε γίνεται κατάχρηση.  

13 Εμένα τουλάχιστον με ωφέλησε πάρα πολύ. Παίρνεις γνώσεις που δε μπορείς από αλλού να πάρεις 

14 Ωφελεί γιατί έχει προχωρήσει η τεχνολογική εξέλιξη και δε μπορείς να το αγνοήσεις 

15 Όχι (δεν ωφελούν) 

16 Ναι το πιστεύω είναι πάρα πολύ καλό. Ό,τι μάθεις νομίζω καλό είναι 

17 Αν το χρησιμοποιείς σωστά ωφελεί 

18 Ωφελεί όταν δε γίνεται κατάχρηση 

19 Ωφελεί ναι βέβαια 

20 Δε θα έλεγα ότι ωφελούν 

21 Ωφελούν όταν είναι προσεκτικοί (οι χρήστες) 

22 Με τους υπολογιστές τα βρίσκεις όλα γρήγορα και εύκολα 

Πίνακας 13: Άποψη για τα οφέλη 

 

Πίνακας 14: Άποψη για τους κινδύνους 

1 Η κατάχρηση κυρίως από τους νέους. Το σπίτι είναι βουβό. Οι τηλεοράσεις λένε κάθε μέρα τι γίνεται με το διαδίκτυο και με το facebook.  

2 Για μένα δεν υπάρχουν αλλά για τη νεολαία ναι, ακούμε διάφορα για το facebook, γίνονται πολλά. Εγώ είμαι σε ηλικία που μπορώ να 

κρίνω. 

3 Αν είσαι ανήλικος θέλει μεγάλη προσοχή και επίβλεψη, ώστε να μη βρεθεί ο νέος σε site που δεν πρέπει. Έχει κινδύνους αν δε γίνεται 

σωστή χρήση. Πάντα δε γίνεται αυτό σε όλα τα πράγματα; 

4 Όταν υπερβάλλουμε στη χρήση, δεν είναι πολύ ωφέλιμο. Τα άκρα σε αυτά τα θέματα είναι λίγο δύσκολα και επικίνδυνα. 

5 Αν είναι σε μικρή ηλικία (οι χρήστες) οπωσδήποτε εγκυμονεί κινδύνους. Πρέπει να ξέρεις πού θα πας, πού θα μπεις, τι θα δεις. 

6 Η επικοινωνία με αγνώστους 

7 Αν κολλήσεις και είσαι πολλές ώρες, χάνεις χρόνο από άλλες δραστηριότητες 

8 Είναι πολλοί, ακούω στην τηλεόραση που λένε για το facebook, με τόσες αυτοκτονίες που γίνονται και εξαφανίσεις φοβάμαι πάρα πολύ 

9 Τα παιδιά παρασύρονται και εθίζονται, θέλει μέτρο 
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10 Είναι κίνδυνος οι πολλές ώρες για τα παιδιά. Διότι το παιδί θέλει να παίξει, να μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο. Και με τόσα που 

συμβαίνουν, που βλέπουμε και ακούμε. 

11 Και οι μεγάλοι και οι νέοι έγιναν αντικοινωνικοί. Γίνεται κατάχρηση, μπορούν να περάσουν μηνύματα στα παιδιά. μιλάνε με το 

κομπιούτερ, δεν βλέπουν στα μάτια το φίλο τους, να πιαστούν χέρι χέρι και να κουβεντιάσουν. Είναι λυπηρό. 

12 Είναι αναλόγως πόση ώρα το χρησιμοποιείς. Από κει και πέρα νομίζω ξεφεύγεις και απομονώνεσαι και χάνεις την προσωπική επαφή 

ακόμη και μέσα στην οικογένεια 

13 Υπάρχουν ειδικά για τα παιδιά οι επιτήδειοι, από ότι ακούω 

14 Το άτομο πια στην εποχή μας παρακολουθείται από παντού. Φοβόμαστε ή δε φοβόμαστε, πρέπει να καταλάβουμε σε ποια εποχή ζούμε 

15 Τους περισσότερους τους αποβλακώνει 

16 Έχει και κινδύνους, θέλει μεγάλη προσοχή, ακούω ότι γίνονται πάρα πολλά και σε μικρά παιδιά, τα παρασύρουν 

17 Αν το χρησιμοποιείς λάθος  είναι η μεγαλύτερη κατάχρηση σαν το ναρκωτικό, όταν γίνεται κατάχρηση ο κόσμος φτάνει και σε 

αυτοκτονία ακόμη 

18 Η κατάχρηση από ανθρώπους που δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και από άτομα που εθίζονται 

19 Ακούω ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τα μικρά παιδιά ειδικά, που παίζουν, που τα αφήνουν οι γονείς. Ακούμε στο διαδίκτυο συνέβη αυτό, 

συνέβη εκείνο. Εγώ δε μπαίνω σε τέτοιες διαδικασίες. 

20 Πολλούς, όχι λίγους. Αυτά που βλέπουμε και ακούμε έχουν πολλούς κινδύνους. Φοβάμαι τα παιδιά, τα εγγόνια μας μη πατήσουν κάτι 

και κάτι γίνει χωρίς να το καταλάβουν. 

21 Όταν δεν είναι προσεκτικοί (οι χρήστες) είναι καταστροφικά. Ακούμε συνέχεια με τα παιδιά, τους νέους που παραπλανούνται, δίνουν 

ραντεβού, κορίτσια φεύγουν από το σπίτι, κάνουν γνωριμίες και καταλήγουν σε εκβιασμούς και αναλαμβάνει η δίωξη ηλεκτρονικού 

εγκλήματος. Για αυτό χρειάζεται προσοχή. 

22 καθόλου 

Πίνακας 14: Άποψη για τους κινδύνους 

 

Πίνακας 15: Αυτοαξιολόγηση ικανότητας στη χρήση των Τ.Π.Ε. 

1 Από τη μέση και κάτω 

2 Μέτρια  

3 Αρκετά ικανοποιητική 
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4 Με άριστα το 10 θα έλεγα 5 

5 Δεν έχω πρόβλημα, μπορώ και τα καταφέρνω καλά. 

6 Πολύ αρχάρια. Είναι πράγματα που μπορώ να μάθω, αλλά δεν ξανοίγομαι να τα μάθω γιατί δεν είμαι σίγουρη αν είναι σωστά. 

7 Όχι πολύ καλό, τα βασικά ξέρω. 

8 Καλή, προς το καλό 

9 Καλή, αφού ικανοποιούμαι εγώ. 

10 Τώρα μαθαίνω, αλλά νομίζω καλά τα πάω 

11 αρχάρια 

12 Στο κατώτατο επίπεδο 

13 μεσαία 

14 Μέτρια, αλλά δεν το χρειάζομαι για τίποτε περισσότερο 

15 Πολύ χαμηλό 

16 μέτριο 

17 Αρχάριος 

18 Μέτρια έως κάτω του μετρίου 

19 Ένα μέτριο επίπεδο και πιο κάτω 

20 Δε μπορώ να πω. Πρέπει να κάθεσαι να ασχολείσαι όλη μέρα με αυτό για να μάθεις 

21 Όχι άριστα, αλλά όχι και κάτω κάτω. Πιστεύω πως αν έχω υπολογιστή θα είναι πιο εύκολο, σαν πρακτική εξάσκηση 

22 Το χειρίζομαι πάρα πολύ καλά, σε ικανοποιητικό επίπεδο 

Πίνακας 15: Αυτοαξιολόγηση ικανότητας στη χρήση των Τ.Π.Ε. 

 

Πίνακας 16: Μη χρήση εφαρμογών 

Εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούν Αιτίες μη χρήσης 

1 Συναλλαγές με την εφορία για να μην πληρώνω λογιστή, αφού 

γίνονται ηλεκτρονικά όλες οι δηλώσεις στις εφορίες και στις 

τράπεζες.   

(Δεν γνωρίζω πώς γίνεται), θα ήθελα κάποια στιγμή να το μάθω 

και θα το κάνω, θα μου δείξουν τα παιδιά, θα παιδευτούμε λίγο 

αλλά θα το κάνουμε. 

2 Αποστολή βίντεο, facebook Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ και δε θα ήθελα. 
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3 Προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφίας, βίντεο, ταινίες και βιβλία 

που είναι επί πληρωμή 

Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να τα πληρώσω και παίρνω 

μόνο όσα είναι δωρεάν αν και δεν είναι οι καλύτερες επιλογές. 

4 Συναλλαγές με τράπεζες, εφορία 

Την εφορία θα ήθελα μόνη μου 

facebook 

Δεν ξέρω πόσο σίγουρα είναι. Τα παιδιά το κάνουν. 

Αλλά το βρίσκω λίγο δύσκολο. 

Δε με αφήνουν τα παιδιά, μου λένε ότι έχει παγίδες 

5 Αγορές, συναλλαγές Προτιμώ αυτά που αγοράζω να τα βλέπω, δεν εμπιστεύομαι 

6 Αγορές, συναλλαγές Δεν εμπιστεύομαι, τα κάνει η κόρη μου 

7 Facebook/ skype/αγορές Δεν μου αρέσει να μπαίνεις στην ιδιωτική ζωή/ το άφησα και τώρα 

μου φαίνεται θα δυσκολευτώ, πρέπει ξανά να μου δείξουν/ δεν τις 

εμπιστεύομαι 

8 Αγορές, συναλλαγές Δεν βασίζομαι μήπως κάνω κάποιο λάθος, τα κάνει ο γιος μου 

9 Facebook/συναλλαγές Δεν το θέλω/ Δεν ασχολήθηκα και δεν γνωρίζω, προσπάθησα μια 

φορά και δεν τα κατάφερα 

10 Ηλεκτρονικές αγορές-συναλλαγές Τα φοβάμαι λίγο, νιώθω ότι δεν είναι ασφαλείς, δε θέλω να 

μπλέκω με χρήματα 

11 Ηλεκτρονικές αγορές/ εφορία Είμαι κατά αυτών, μου αρέσει να βλέπω το προϊόν, να αποφασίζω 

εγώ/θα μπορούσα να μάθω αλλά δεν θέλω για να μην κάνω λάθος 

και στενοχωρηθώ 

12 Ηλεκτρονικές αγορές/ επικοινωνία Υπάρχει μια καχυποψία, δεν έχω άμεση επαφή με το προϊόν. Και 

μπορεί να υπάρχει κάτι ύποπτο και να χάσω κάποια χρήματα/ 

προτιμώ την προσωπική επαφή 

13 Ηλεκτρονικές αγορές/ εφορία Φοβάμαι μήπως κάνω λάθος, τα δίνω στα παιδιά και τα κάνουν 

14 Ηλεκτρονικές αγορές/ εφορία Δεν με ενδιαφέρουν, Δεν έχω πολλή εμπιστοσύνη, έχω το χρόνο να 

κάνω τις αγορές όπως τις έκανα/τη φορολογική δήλωση την κάνει 

ο λογιστής 

15 Επικοινωνία/ εφορία /τα κάνει ο γιος μου, τόσο προχωρημένος δεν είμαι 

16 Ηλεκτρονικές αγορές/skype Δεν το ξέρω ακόμα, θα προσπαθήσω να το μάθω/ δε μάθαμε 

17 Ηλεκτρονικές αγορές/ εφορία Όχι ότι δεν εμπιστεύομαι, αλλά δεν χρειάζεται/πληρώνουμε το 

λογιστή μας τα κάνει, τη φορολογική δήλωση δεν την κάνουν ούτε 
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αυτοί που ξέρουν πολλά γράμματα, θα την κάνουμε εμείς που 

είμαστε του δημοτικού; αποκλείεται 

18 Ηλεκτρονικές αγορές/ εφορία Δε βασίζομαι τόσο πολύ στον εαυτό μου. Δεν είναι ότι φοβάμαι αν 

υπάρχουν θέματα ασφάλειας, αλλά μήπως δεν καταχωρήσω τα 

σωστά δεδομένα στις σωστές θέσεις και κάνω λάθος. 

19 Αποστολή δικαιολογητικών/εφορία/αγορές Δε μπορώ αν δε μου τα δείξει κανείς και δεν ενδιαφέρθηκα να 

μάθω/έχουμε λογιστή/δεν έχω εμπιστοσύνη δηλαδή δε μπορώ να 

επιβεβαιώσω ότι το έκανα σωστά 

20 Ηλεκτρονικές αγορές/ εφορία Τέτοια πράγματα δεν κάνω εγώ, δεν ξέρεις τι θα βρεις, τι θα είναι, 

αν σου αρέσει/θα ήταν καλό να μάθεις αλλά ας μου το κάνουν 

άλλοι που ξέρουν καλύτερα 

21 Skype/mail/facebook/ Ηλεκτρονικές αγορές/ εφορία Εφορία: έχω λογιστή, μια φορά το χρόνο είναι. Γιατί να 

κουράζομαι εγώ, να γίνει και κανένα λάθος ή μπέρδεμα 

22 Ηλεκτρονικές αγορές/ εφορία Δεν έχω δυνατότητες, δε μπορώ δεν έχω ασχοληθεί. Τα κάνουν τα 

παιδιά, είπα μήπως ζοριστώ και λόγω γραμματικών γνώσεων. 

Φοβάμαι μη κάνω λάθος 

Πίνακας 16: Μη χρήση εφαρμογών 

 

Πίνακας 17: Στάσεις του στενού περιβάλλοντος 

1 Τα παιδιά μου και η γυναίκα μου πιστεύω ότι χαίρονται. Πιστεύω δεν τους ενοχλώ, το έχω μέσα στο δωμάτιο. Η γυναίκα μου ζητάει να 

βρούμε κάποιο φάρμακο, το ψάχνουμε και το βρίσκουμε. Στα εγγόνια στην αρχή τους φάνηκε παράξενο και πιστεύω καμαρώνουν. 

2 Φυσιολογικό το θεωρούν, το έκανα και συνεχίζω και το κάνω ως προέκταση της δουλειάς μου. 

3 Είναι πολύ περήφανοι όλοι τους γιατί γενικώς κάνω πράγματα που δεν συμβαδίζουν με την ηλικία μου. Όλοι οι δικοί μου με στηρίζουν 

πάρα πολύ. 

4 Τα παιδιά μου χαίρονται πάρα πολύ που ασχολούμαι και μαθαίνω 

5 Πολύ ωραία, τους αρέσει πολύ 

6 Ο γιος μου με καμάρωνε που με έβλεπε στον υπολογιστή 

7 Τους αρέσει 



 
 

151 
 

8 Τώρα τους αρέσει πάρα πολύ, ενώ στην αρχή αντιδρούσαν 

9 Τους αρέσει. Από τη γειτονιά έρχονται εδώ για να μάθουν πληροφορίες 

10 Χαίρονται και με πειράζουν 

11 Το επικροτούν. Δεν περίμεναν να ασχοληθώ γιατί ήμουν αρνητική. 

12 Το βλέπουν θετικά, δεν το χουν συνηθίσει αλλά δε βλέπω και αντιδράσεις 

13 Όταν τους λέω ότι μπαίνω στο skype εντυπωσιάζονται, τους φαίνεται παράξενο 

14 Τους είναι κάτι φυσιολογικό 

15 Τους αρέσει 

16 Τα παιδιά χαίρονται 

17 Η οικογένεια δεν έχει κανένα πρόβλημα. δεν τους κάνει καμιά εντύπωση 

18 Φυσιολογικά γιατί οι ίδιοι μου το πρότειναν 

19 Στην οικογένειά μου το βλέπουν με καλό μάτι, τους εντυπωσίαζε στην αρχή. Η γυναίκα μου με ρωτάει τι είδα, τι διάβασα.  

20 Τους φαινόταν αστείο σε αυτή την ηλικία να πάω να μάθω υπολογιστές. Στα ίδια τα παιδιά μας τους φάνηκε παράξενο. 

21 Το βλέπουν θετικά 

22 Η γυναίκα μου με πειράζει αλλά άρχισε να ασχολείται και αυτή και της αρέσει 

Πίνακας 17: Στάσεις του στενού περιβάλλοντος 

 

Πίνακας 18: Ανάγκη ή επιλογή 

1 Δεν επιβάλλεται, όποιον δεν τον ενδιαφέρει δεν ασχολείται. Εγώ ψάχνομαι για αυτό και θέλω να μάθω, να γίνω καλύτερος, αν μπορώ 

όσο μπορώ. Είναι πολύ χρήσιμος για όλους 

2 Νομίζω επιβάλλεται για διευκόλυνση κυρίως δική μου. 

3 Ήταν επιλογή μου, αλλά όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε απόλυτα ότι είναι πλέον ανάγκη. Όταν όλες 

οι συναλλαγές, αιτήσεις, εφορία γίνονται μέσω υπολογιστή. Άρα κάποια στιγμή όλοι δεν πρέπει να μάθουμε; 

4 Δεν μου το επέβαλλε κανείς. Ήρθε η συγκυρία έτσι και είπα ας το δοκιμάσω. Είναι κάτι που νομίζω μπορεί να με ωφελήσει. 

5 Σίγουρα επιβάλλεται έτσι όπως προχωρούν τα πράγματα πρέπει κι εμείς να εξελιχθούμε. 

6 Χρειάζεται, αλλά είναι πολυτέλεια, όχι ανάγκη, μπορούμε και χωρίς αυτό για την ηλικία μας 

7 Επιβάλλεται νομίζω όλοι να ξέρουν. Αν δεν ξέρεις αγράμματος είσαι. 
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8 Ήταν επιλογή, αλλά νομίζω ότι όλοι πρέπει να μάθουν. 

9 Επιβάλλεται σήμερα. Αν δεν ξέρεις είσαι αγράμματος 

10 Νομίζω είναι επιλογή μου. Και χωρίς υπολογιστή μια χαρά ήμουν, αλλά μου αρέσει αυτό που κάνω τώρα. Αλλά τελείως απαραίτητο δε 

νομίζω ότι είναι. 

11 Θα μπορούσα και χωρίς αυτό, ήταν η συγκυρίες τέτοιες. 

12 Και επιβάλλεται. Νομίζω πως σιγά σιγά έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα επιβάλλεται πλέον να κατέχεις κάποια πράγματα πάνω 

στον υπολογιστή, όχι επαγγελματικά, αλλά να μπορείς να πάρεις ένα πιστοποιητικό, να θεωρήσεις το βιβλιάριό σου, να βγάλεις μια 

φωτοτυπία. 

13 Δε μπορείς να πεις ότι επιβάλλεται, πρέπει να το νιώθεις, να το θέλεις, μιλάω για την ηλικία μου, όχι για τα νέα παιδιά. 

14 Είναι ένα εργαλείο που έχει μπει στη ζωή μας, δε μπορείς να κάνεις χωρίς αυτό. Επιβάλλεται 

15 Είναι του καθενός η επιλογή, δεν είναι απαραίτητο 

16 Επιλογή είναι του καθενός. Είναι αναλόγως το άτομο. Εγώ επειδή είμαι μόνη μου, θέλω να μάθω να ασχολούμαι λίγο το βράδυ 

17 Όταν είσαι νέος χρειάζεται οπωσδήποτε να το μάθεις για να το χρησιμοποιείς. Τώρα αν είσαι σε αυτή την ηλικία, τι να το χρησιμοποιείς; 

18 Δεν είμαστε υποχρεωμένοι οπωσδήποτε να χρησιμοποιούμε υπολογιστή, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό, αλλά όλοι προσπαθούν 

να μας βάλουν στο παιχνίδι. Και αυτοί που κατευθύνουν τα πράγματα και αυτοί που εμπορεύονται τα σχετικά είδη 

19 Το να μην είσαι επαγγελματίας και να τον χρησιμοποιείς είναι επιλογή σου, αλλά όταν είσαι επαγγελματίας επιβάλλεται. 

20 Τώρα έτσι όπως πάνε τα πράγματα, σε κάθε σπίτι κάθε άτομο έχει ένα υπολογιστή, αλλά εγώ νομίζω δεν είναι καλό, είναι περιττά έξοδα. 

21 Επιβάλλεται, αν δε γνωρίζεις υπολογιστή σήμερα είσαι ηλεκτρονικά αναλφάβητος 

22 Για αυτούς που τον χρειάζονται επιβάλλεται. Για μένα ήταν επιλογή. 

Πίνακας 18: Ανάγκη ή επιλογή 

 

Πίνακας 19: Σε πλεονεκτικότερη θέση ο χρήστης; 

1 Μη θεωρούμε ότι μάθαμε κάτι περισσότερο. Δε θεωρώ ότι είμαι παντογνώστης, απλώς έτυχε να ασχολούμαι και τα ξέρω. 

2 Αν δε χρησιμοποιούσα θα ένιωθα μειονεκτικά, σαν αγράμματος. 

3 Λογικό είναι, εγώ έτσι νιώθω. 

4 Ναι 

5 Ναι σίγουρα 
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6 Είναι ένα πλεονέκτημα, βέβαια 

7 Ναι  

8 Δε μπορώ να το πω γιατί δεν είμαι πολύ προχωρημένη 

9 Βεβαίως 

10 Δε νομίζω 

11 όχι 

12 Κατά κάποιο τρόπο ναι, είναι πλεονέκτημα 

13 Σίγουρα, ναι 

14 Δεν είμαι τόσο προχωρημένος, αλλά πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να τον χρησιμοποιεί έστω και στις απλές του διαδικασίες. Είναι 

φυσιολογικό πια στην εποχή μας να χρησιμοποιεί κανείς τους υπολογιστές. Και να ήθελε να μην τους χρησιμοποιήσει, δεν θα κέρδιζε 

κάτι, απεναντίας 

15 Κατά κάποιο τρόπο ναι 

16 Όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Εμένα μου αρέσει. 

17 Αν είσαι σε αυτή την ηλικία, από τα 70 και πάνω δεν είναι πολύ απαραίτητος. Βλέπεις μερικά πράγματα που δε μπορείς να βρεις αλλού 

18 Δε μπορώ να πω ότι είναι έτσι, γιατί για πράγματα τα οποία θα θεωρούσα ότι είμαι σε πλεονεκτικότερη θέση, σε σύγκριση με άλλους δεν 

τα κάνω. Για παράδειγμα δε θα κάνω τη φορολογική μου δήλωση, θα πάω σε λογιστή. Αν την έκανα μόνη μου θα ήμουν σε 

πλεονεκτικότερη θέση σε σύγκριση με άλλους της ηλικίας μου. 

19 Ναι έστω και αυτό που κάνω, που βρίσκω και διαβάζω 

20 Όχι δε νομίζω 

21 Βέβαια. Σου ανεβάζει κάπως το επίπεδο της μόρφωσης 

22 Μόνο για αυτούς που τον χρειάζονται στη δουλειά τους. 

Πίνακας 19: Σε πλεονεκτικότερη θέση ο χρήστης; 

 

Πίνακας 20: Αξιολόγηση της εμπειρίας χρήσης 

1 Είναι καταπληκτική για μένα, εφόσον μπορώ και ασχολούμαι και έμαθα κάποια πράγματα 

2 Θετική  

3 Πάρα πολύ θετική 
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4 Θετική, ωφελήθηκα με τους υπολογιστές 

5 Θετικά, από τότε που έμαθα έγινα άλλος άνθρωπος, έμαθα περισσότερα, γενικά εξελίχθηκα κι εγώ. 

6 Θετική  

7 Θετική για μένα 

8 Καλή  

9 θετική 

10 Μια καλή εμπειρία, μια εξέλιξη προς το καλύτερο,  ο άνθρωπος προχωράει, δοκιμάζει, να μην είναι στάσιμος, αλλά για καλή χρήση 

11 Καλή, μου αρέσει 

12 Είναι θετικό το να ξέρεις να χειρίζεσαι. 

13 Είναι καλό. Αυτά που ξέρω είναι καλά, αρκετά. Βέβαια ό,τι μαθαίνεις παραπάνω καλύτερα είναι 

14 Σαφώς θετική 

15 Κάτι λίγα που έμαθα, φυσικά θετικό 

16 Ευχάριστη, χαίρομαι για αυτό που έκανα 

17 Θετική γιατί μαθαίνεις πολλά πράγματα, αρκεί να τον χρησιμοποιείς σωστά. 

18 Ουδέτερο προς το θετικό 

19 Για μένα θετικό 

20 Είναι καλό αλλά δε θα το προτιμούσα, προτιμώ να κάνω άλλα πράγματα 

21 Ήταν κάτι θετικό αλλά θέλει προσοχή 

22 Καλό είναι, περνάω την ώρα μου ευχάριστα, τις ώρες που δεν έχω δουλειά 

Πίνακας 20: Αξιολόγηση της εμπειρίας χρήσης 

 

Πίνακας 21: Εμπειρία από συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα 

1 - 

2 - 

3 Στο πρώτο σεμινάριο έμαθα απλώς να το χειρίζομαι, ήταν για ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με το αντικείμενο. η πρώτη 

εμπειρία ήταν μόνο στο word και παρακολούθησα 5 σεμινάρια. Την εμπειρία την αξιολογώ υπερ-θετικά 

4 Ήταν μια χαρούμενη παρέα. Η επιμορφώτρια ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Μας είχε μάθει με πολύ πρακτικό τρόπο, ότι θα ήταν 
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απαραίτητο σε ένα επιμορφούμενο. Το είχαμε κάνει παρεΐστικο και όταν σταμάτησε ξέραμε να χρησιμοποιούμε υπολογιστή.  

5 Ήταν πολύ ευχάριστα, μου άρεσε πάρα πολύ, έμαθα πολλά πράγματα 

6 Ήταν καλό, μια φίλη με προέτρεψε να πάω, αν και δεν ήμουν γραμμένη, επέμεινα και πήγα 

7 Έμαθα πολλά πράγματα. Έμαθα να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή 

8 Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, πήγαινα με χαρά, ήθελα πολύ να πάω να μάθω 

9 Τέλεια, έχω καλές αναμνήσεις και από την εκπαιδεύτρια 

10 Καλή, η καθηγήτρια είναι πολύ καλή, γίνεται μεγάλη προσπάθεια, κατανοητά είναι. Στον καθένα πηγαίνει δίπλα, του δείχνει, πολύ 

ευχαριστημένη είμαι (Σ.Δ.Ε.). 

11 - 

12 - 

13 Πάρα πολύ καλή, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Εγώ δεν ήξερα καθόλου, άλλοι ήταν πιο εξοικειωμένοι από μένα. Έμαθα τα βασικά. Είχαμε 

ένα πολύ καλό παιδί που μας βοηθούσε πάρα πολύ. Τα έγραφα για να τα θυμάμαι. 

14 Πολύ καλή εμπειρία, εκτός από την απασχόληση εκείνες τις μέρες, μαθαίνεις αρκετά για να μπορείς να το χρησιμοποιείς. 

15 Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλή η εκπαιδεύτρια. Από τα ΚΑΠΗ μας ειδοποίησαν και γραφτήκαμε και εγώ και η σύζυγος. 

16 Μου άρεσε πάρα πολύ, ο εκπαιδευτής ήταν πάρα πολύ καλός, μας έδειξε, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μια φίλη μου είπε ότι έχει 

πολλά προγράμματα στο δήμο, πηγαίναμε και σε άλλα  και γραφτήκαμε να περάσει λίγο η ώρα και ό,τι μπορούμε να μάθουμε, να 

ασχολούμαστε. 

17 Καλό, ωραίο το κλίμα. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, ο δάσκαλος ήταν πολύ καλός. Μας έλεγε τα βασικά πράγματα να μάθουμε. Πρέπει 

να εξασκείσαι κάθε μέρα για να μάθεις. Μας ενημέρωσε το ΚΑΠΗ 

18 Ενδιαφέρουσα, ευχάριστη, πάρα πολύ καλή εκπαιδεύτρια, έμαθα πράγματα. Το έμαθα από άλλους που είχαν παρακολουθήσει παρόμοια 

προγράμματα 

19 Ήσυχα ήταν, ο εκπαιδευτής ήταν ένα καλό παιδί, μας τα έλεγε κάπως αναλυτικά. Μια σχετικά απλή εκπαίδευση την οποία αν ήθελες και 

παρακολουθούσες με ζήλο, έπαιρνες κάτι. Ήταν καλά. 

20 Ένα ωραίο πρόγραμμα. Είχαμε το δάσκαλο να μας μαθαίνει, όπως μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, μόνο έτσι μπορούμε να τα μάθουμε 

καλά. Μέσω ΚΑΠΗ μας ενημέρωσαν ότι κάνουν τέτοια προγράμματα. αυτά τα προγράμματα είναι πολύ ωραία για την τρίτη ηλικία 

21 Για μένα ήταν πάρα πολύ καλή και ευχάριστη. Όταν αγαπάς κάτι έχεις και απόδοση 

22 - 

Πίνακας 21: Εμπειρία από συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα 
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Πίνακας 22: Επιθυμία για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα 

1 Έτσι από μόνος μου να προσπαθώ, να ρωτάω, αλλά για να πάω σε κάποιο πρόγραμμα δε θέλω, δεν έχω το κουράγιο τώρα. Αν υπήρχε  

κάποιο πρόγραμμα στο χωριό για ηλικιωμένους, να πάω να μάθω κάτι περισσότερο θα πήγαινα. Σε τέτοια προγράμματα κάτι παίρνεις. 

2 Αν είχα χρόνο θα πήγαινα σε πρόγραμμα, θα θελα κάποια θέματα που με ενδιαφέρουν να μάθω, όχι περισσότερα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν 

στην περιοχή μου προγράμματα. 

3 Θα ήθελα, αλλά δεν υπάρχουν άλλα προγράμματα, πρέπει να πληρώσεις πλέον. Το έχω ψάξει. Θα ήθελα γιατί υπάρχουν κάποια 

πράγματα, που θα μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω αλλά δεν έχω τις γνώσεις. 

4 Ξαναετοιμάσαμε τα δικαιολογητικά, αλλά δυστυχώς δεν μας έκαναν τα μαθήματα. 

5 Σίγουρα, όσο πιο πολλά ξέρεις τόσο καλύτερα. Με σεμινάρια αυτοί που διδάσκουν είναι πιο έμπειροι. 

6 Αν γίνει κάποιο σεμινάριο ναι 

7 Αν γινόταν σεμινάριο θα μπορούσα 

8 Αν ξαναγίνει πολύ ευχαρίστως. Θα αφήσω και εγγόνια για να πάω 

9 Αυτή τη στιγμή με ικανοποιούν αυτά, αλλά αν δημιουργηθεί κάποιο σεμινάριο, για να μάθω να στέλνω μηνύματα, θα πάω. Θέλω πολύ 

να ξαναπαρακολουθήσω γιατί τα έχω ξεχάσει. Για να μάθω πρέπει να πάω σε κάποιο σεμινάριο, για να είμαι υποχρεωμένη να πάω στο 

μάθημα. 

10 - (μαθαίνει τώρα) 

11 Περνώ μια φάση κάπως άσχημη τώρα, δε μπορώ να είμαι συνεπής στις ώρες μου 

12 Δεν το θεωρώ απαραίτητο. Με ικανοποιεί μέχρι εδώ που ξέρω για να περνάω την ώρα μου και τη διασκέδασή μου. Δε νομίζω ότι 

χρειάζομαι κάτι παραπάνω. 

13 - 

14 - 

15 - 

16 Πάλι θα ήθελα να ξαναπαρακολουθήσω. Αν θα έχει του χρόνου ξανά και μπορούν να με πάρουν θα το επιχειρήσω να ξαναπάω 

17 Γραφτήκαμε να πάμε και για 2
η
 φορά αλλά φαίνεται δεν υπάρχει κονδύλι. 

18 - 

19 - 

20 Μπορούσα να ξαναπάω, αλλά προτίμησα να πάω γυμναστική. Καλό είναι κι αυτό αλλά όταν δεν έχεις υπολογιστή σπίτι λες «και που δεν 
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πήγα, δε χάλασε και ο κόσμος». 

21 - 

22 Όχι, μου αρκούν αυτά 

Πίνακας 22: Επιθυμία για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα 

 

Πίνακας 23: Αντιλήψεις-στερεότυπα για τη σχέση των ατόμων τρίτης ηλικίας-μάθησης-Τ.Π.Ε. 

1 Είναι πολύ χρήσιμο για όλους ακόμη και για τη δική μας ηλικία. Παρόλο που είμαι 65 ετών, όσο καλύτερα κι όσο περισσότερο μαθαίνεις 

είναι καλύτερα 

2 Ίσως και λόγω ηλικίας, δεν μας παίρνει πλέον να μαθαίνουμε πολλά μαζί. 

3 Δεν δέχομαι να πληρώνω μέσω υπολογιστή γιατί, ίσως είναι χαρακτηριστικό της ηλικίας μου, αλλά νιώθω ότι δεν είναι ασφαλής ο 

τρόπος αυτός. 

Ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που για την ηλικία μου ασχολούμαι με πράγματα που δε θεωρούνται συνηθισμένα, να μάθω 

υπολογιστές, να πάω σε εσπερινό σχολείο. 

4 Για μας αυτής της ηλικίας, ήταν κάτι που δεν είχαμε στην εποχή μας και ήταν επόμενο να έχουμε δυσκολίες. 

5 - 

6 μπορούμε και χωρίς αυτό για την ηλικία μας 

7  

8 Ήθελα να πάω να μάθω και είχα αντιδράσεις από το σπίτι: «πού θα πάς τώρα, σε αυτή την ηλικία;», γιος: «θα μου χαλάσεις τον 

υπολογιστή, δε χρειάζεται, είσαι μεγάλη» 

9 Στη δουλειά οι νεότεροι χρησιμοποιούσαν τους υπολογιστές που στροφάρουν περισσότερο. Είναι η ηλικία τέτοια που δεν κρατάς 

(μνήμη). 

10 Όταν είσαι και πιο νέος, τα παίρνεις και πιο καλά, στην Πληροφορική τουλάχιστον. Εμείς σε αυτή την ηλικία και να μη 

χρησιμοποιήσουμε, δεν είναι απαραίτητο. 

11 Είναι η ηλικία μου τέτοια που ορισμένα πράγματα, δε θέλω να ζοριστώ 

12 Αν ήμουν νεότερος νομίζω ότι θα προσπαθούσα να μάθω περισσότερα. Η ηλικία είναι πλέον αυτή που δε μου επιτρέπει να ασχοληθώ 

περισσότερο με τον υπολογιστή και να μάθω περισσότερα και δε με ενδιαφέρουν πλέον 

13 Τώρα είμαστε κι εμείς σε μια ηλικία που ξεχνάμε εύκολα. 
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14 - 

15 - 

16 - 

17 Να κάνω τη φορολογική μου δήλωση δεν θα ήθελα να μάθω. Σ αυτή την ηλικία, τι να μάθεις; Τώρα αν είσαι σε αυτή την ηλικία, τι να το 

χρησιμοποιείς; Δεν έχεις να λύσεις πρόβλημα, στο λύνουν οι άλλοι 

18 - 

19 - 

20 Σε μια ηλικία είναι πράγματα πολλά που δε μπορούμε να τα καταλάβουμε εμείς οι ηλικιωμένοι. Θέλει να κάτσεις πολλές ώρες για να 

μάθεις υπολογιστή σε αυτή την ηλικία. Σε μια ηλικία δε μαθαίνεις εύκολα, έτσι δεν είναι; 

21 Αυτά είναι για τα παιδιά τώρα (facebook) 

22 Εμείς έχουμε κάποια ηλικία τώρα, δεν ασχολούμαστε πολύ με τους υπολογιστές. Δεν μπορούμε να φτάσουμε την καινούρια γενιά που 

τους παίζει στα δάχτυλα. Όλοι μου λένε «σε αυτή την ηλικία χειρίζεσαι το tablet;» κι όμως το χειρίζομαι. Λόγω ηλικίας δε χρειάζομαι 

άλλα (περισσότερες γνώσεις) 

Πίνακας 23: Αντιλήψεις-στερεότυπα για τη σχέση των ατόμων τρίτης ηλικίας-μάθησης-Τ.Π.Ε. 

 


