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Πρόλογος
Το θέμα της διπλωματικής εργασίας το διακρίνω σε δύο μέρη, το θεωρητικό
και το εμπειρικό. Στο πρώτο μέρος γίνεται η απαραίτητη, αλλά και σύντομη,
θεωρητική αναφορά στην ιστορία των υπολογιστών, την κοινωνία της πληροφορίας
(ΕΕ, Ελλάδα και στατιστικά στοιχεία) και παρουσιάζεται μια ανάλυση και άποψη για
την τεχνοφοβία. Στο δεύτερο και εκτενέστερο εμπειρικό μέρος επικεντρωνόμαστε
στους δήμους και στους Ψυχοκοινωνικούς Παράγοντες Προσαρμογής στη χρήση
Νέων Τεχνολογιών από τους εργαζομένους τους. Συγκεκριμένα η εμπειρική μας
έρευνα επικεντρώνεται μέσα από τη χρήση ερωτηματολογίου σε εργαζόμενους στους
Δήμους Θεσσαλονίκης, Πανοράματος και Θέρμης. Η έρευνα δεν επεκτείνεται σε
βάθος και πλάτος ψυχολογικού προβληματισμού που θα ήταν απαραίτητος για μια
μεταπτυχιακή εργασία σε ένα τμήμα ψυχολογίας αλλά το πλήθος των στατιστικών
στοιχείων που παρέχονται και η ανάλυσή τους από διάφορες οπτικές γωνίες
ευελπιστώ ότι δίνουν στην εργασία το απαραίτητο ακαδημαϊκό-επιστημονικό προφίλ.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα άτομα που με προθυμία
συμμετείχαν στην έρευνά μας και φυσικά τους αρμοδίους προϊσταμένους των τριών
Δήμων που επέτρεψαν τη διενέργεια της έρευνας και την παροχή και συλλογή των
σχετικών ερωτηματολογίων. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη της
οικογένειάς μου, την σύζυγό μου Σοφία για την υπομονή και την συναισθηματική της
συμπαράσταση και τους γονείς μου Ματθαίο και Ελισάβετ για την ηθική τους
συμπαράσταση και, φυσικά, τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ Γιώργο Πιπερόπουλο,
Πρόεδρο του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας για την ενθάρρυνση, τις κατευθυντήριες συμβουλές και την ενεργό
συμμετοχή του στην προσπάθειά μου αποτέλεσμα της οποίας είναι το παρόν έργο.
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Μέρος Α’
Το Θεωρητικό Μέρος
(Ιστορία των Η/Υ – Κοινωνία της
Πληροφορίας – Τεχνοφοβία)

-6-

Σύντομη Ιστορία των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ Η/Υ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Όταν λέμε προϊστορία των Η/Υ εννοούμε την εξιστόρηση όλων εκείνων των
υπολογιστικών εργαλείων και συσκευών που κατά καιρούς χρησιμοποίησε ο
άνθρωπος για να τον διευκολύνουν στους υπολογισμούς του πριν από την εμφάνιση
του πρώτου υπολογιστή, του Eniac, το 1947.
Οι συσκευές αυτές είναι οι εξής :

1) Ο Άβακας ή Αριθμητήριο
Θεωρείται σαν η πρώτη υπολογιστική μηχανή που κατασκεύασε ο άνθρωπος
και χρησιμοποιήθηκε πριν από το 4.000 π.Χ. στην κοιλάδα της Μεσοποταμίας και
στη σημερινή του μορφή το 2.600 π.Χ. από τους Κινέζους. Έχει χάντρες σε δύο
τμήματα με τιμές αντίστοιχα 1, 10, 100, 1000 και 5, 50, 500, 5000. Μπορεί να κάνει
και τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις και κάποιος που είναι εξοικειωμένος με τη
χρήση του μπορεί να κάνει πολύ γρήγορα υπολογισμούς.

2) Ο Υπολογιστής των Αντικυθήρων
Βρέθηκε το 1900 κοντά στο
ομώνυμο νησί από σφουγγαράδες και
είναι γνωστός και σαν «Αστρολάβος των
Αντικυθήρων». Οι αστρολάβοι ήταν
όργανα που χρησιμοποιήθηκαν στην
αρχαιότητα
για
αστρονομικές
παρατηρήσεις. Ο αστρολάβος αυτός
αποτελείται από πολλούς οδοντωτούς
τροχούς, κίνησε το ενδιαφέρον Άγγλων
κυρίως επιστημόνων και γράφτηκαν
μελέτες και βιβλία για τον τρόπο
κατασκευής
και
λειτουργίας
του.
Θεωρείται σαν ένα είδος «αρχαίου
υπολογιστή».

3) Η Μηχανή του Pascal
Την κατασκεύασε το 1642 σε ηλικία 19 ετών για να βοηθήσει τον πατέρα του
που ήταν φοροεισπράκτορας. Η μηχανή του, που ονομάστηκε «Πασχαλίνα», έκανε
προσθέσεις και αφαιρέσεις με συστήματα γραναζιών. Ήταν η πρώτη αθροιστική
μηχανή και μπορούσε να κάνει αυτόματη μεταφορά στις δεκάδες.

-7-

4) Η Μηχανή του Leibniz
Τελειοποίησε τη μηχανή του Pascal το 1674 για να μπορεί να κάνει
πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις.

5) Η Μηχανή του Jacquard
Την
κατασκεύασε
το
1820
και
χρησιμοποιούσε διάτρητες καρτέλες για να μπορεί να
υφαίνει αυτόματα διάφορα υφάσματα. Αλλάζοντας
τις θέσεις διάτρησης των δελτίων, δημιουργούσε νέα
σχέδια στο ύφασμα. Το δελτίο, δηλαδή, αποθήκευε
πληροφορίες.

6) Η Μηχανή του Babbage
Ο Babbage ήταν Μαθηματικός στο Cambridge της Αγγλίας και κατασκεύασε
το 1812 τη “διαφορική μηχανή” για να κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς.
Προσπάθησε ακόμη να φτιάξει και την “αναλυτική μηχανή”, που θεωρείται ο
πρόδρομος του σημερινού Η/Υ και εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο Επιστημών του
Λονδίνου.
Η Αναλυτική Μηχανή είχε την Αποθήκη (Μνήμη) που αποτελείτο από τρύπες
πάνω σε καρτέλες και εκεί κρατούνταν τα δεδομένα, την Αριθμητική Μονάδα
(Μύλος), όπου γίνονταν οι πράξεις και τον Έλεγχο για να γίνονται σωστά οι
λειτουργίες. Ό,τι δηλαδή έχουν και οι σημερινοί Η/Υ, μόνο που η τεχνολογία της
εποχής του δεν ήταν αρκετή για να τον βοηθήσει να ολοκληρώσει τη συσκευή του.

7) Η Μηχανή του Hollerith
Ήταν μια μηχανή πινάκων που λειτουργούσε με διάτρητες καρτέλες και με τη
βοήθειά της κατόρθωσε το 1890 να μελετήσει τα απογραφικά στοιχεία των ΗΠΑ
μέσα σε τέσσερις μόλις εβδομάδες. Η βοήθεια που πρόσφερε αυτή η μηχανή ήταν
τόσο μεγάλη, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι τα απογραφικά στοιχεία της προηγούμενης
δεκαετίας δεν είχαν ακόμη μελετηθεί. Από την εταιρεία που ίδρυσε ο Hollerith
προήλθε το 1924 η πολύ γνωστή στον χώρο των Η/Υ σήμερα ΙΒΜ.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΓΕΝΙΕΣ)
- Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ Η/Υ
Όταν λέμε Ιστορία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εννοούμε την περίοδο
από την κατασκευή του πρώτου υπολογιστή, στη μορφή όπως τον ξέρουμε σήμερα,
δηλ. να έχει δική του μνήμη και πρόγραμμα, μέχρι και τους σημερινούς υπολογιστές.

Η Εποχή Πριν από τον Πρώτο Υπολογιστή
Ο Υπολογιστής Ζ3
Ο υπολογιστής αυτός κατασκευάστηκε
το 1941 στη Γερμανία από τον καθηγητή
Konrad
Zuse
και
χρησιμοποιήθηκε
αποκλειστικά στον στρατό. Χρησιμοποιούσε
διάτρητη χαρτοταινία, είχε μνήμη 64 λέξεων και
έκανε τις πράξεις του στο δυαδικό σύστημα.
Καταστράφηκε σ' έναν βομβαρδισμό του
Βερολίνου το 1944.

Ο Υπολογιστής Mark I
Κατασκευάστηκε το 1944 στο Harvard των ΗΠΑ με τη συνεργασία του
επιστήμονα Howard Aiken και της εταιρείας ΙΒΜ. Ήταν μια μεγάλη μηχανή που
έκανε πολύ θόρυβο και χάλαγε συνέχεια. Λειτούργησε μέχρι το 1959 και σήμερα
εκτίθεται στο Πανεπιστήμιο του Harvard.

Ο Υπολογιστής ABC
Ο υπολογιστής αυτός ήταν ο πρώτος που χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση
μαθηματικών προβλημάτων. Χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικές λυχνίες και το δυαδικό
σύστημα. Οι κατασκευαστές του ήταν οι Atanasoff και Berry, απ' όπου πήρε και το
όνομα ABC (Atanasoff-Berry-Computer).

Οι Γενιές των Η/Υ
1η Γενιά
Η γενιά αυτή κράτησε από το 1944-1958 και το κύριο δομικό στοιχείο των
υπολογιστών αυτής της γενιάς ήταν οι ηλεκτρονικές λυχνίες. Ο Eniac (Electronic
Numerator Integrator and Calculator) θεωρείται σήμερα σαν ο πρώτος Η/Υ,
κατασκευάστηκε το 1947 στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ και σχεδιάστηκε αρχικά για
στρατιωτικές ανάγκες. Αποτελείτο από 19.000 λυχνίες, ζύγιζε 30 τόνους και
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καταλάμβανε 270 τετρ. μέτρα με κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 200 KW.
Μπορούσε να κάνει 300 πολλαπλασιασμούς το δευτερόλεπτο.
Ο Eniac χάλαγε συχνά, έκανε
πολλά λάθη και είχε το μεγάλο
μειονέκτημα ότι κάθε φορά που
ήθελαν να τρέξουν ένα καινούργιο
πρόγραμμα, έπρεπε να ξηλώσουν
και να ξανασυνδέσουν πολλές από
τις καλωδιώσεις του.
Εμφανίστηκε τότε ο Ούγγρος
επιστήμονας John Von Neumann,
ο οποίος δημιούργησε τις βάσεις
ενός σύγχρονου υπολογιστή που
είναι η χρήση του δυαδικού
συστήματος αρίθμησης και η αποθήκευση των δεδομένων και του προγράμματος στη
μνήμη του υπολογιστή. Βασισμένοι στις ιδέες του Neumann, δημιούργησαν το 1951
τον Η/Υ Edvac και το 1949 τον Η/Υ Edsac στην Αγγλία.
Στις αρχές της δεκαετίας του '50 εμφανίστηκε ο Η/Υ Univac που ήταν ένας μεγάλος
σταθμός στην ιστορία των Η/Υ, γιατί ήταν ο πρώτος υπολογιστής που
κατασκευάστηκε σε πολλά αντίτυπα και πουλήθηκε σε εταιρείες και δημόσιες
υπηρεσίες. Έτσι, πολύς κόσμος άρχισε τότε να ασχολείται με τους υπολογιστές που,
από μυστηριώδεις μηχανές, έγιναν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον καθένα. Ο Univac-1
χρησιμοποιήθηκε για την απογραφή του πληθυσμού των ΗΠΑ, όπου αντικατέστησε
τις μηχανές IBM, που χρησιμοποιούνταν από το 1890. Οι υπολογιστές της πρώτης
γενιάς χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για στρατιωτικές και επιστημονικές
εφαρμογές.

2η Γενιά
Η γενιά αυτή κράτησε από το 1958-1964 και το κύριο χαρακτηριστικό της
ήταν η αντικατάσταση των ηλεκτρονικών λυχνιών από τα τρανζίστορς. Αυτό είχε σαν
συνέπεια τη μεγάλη μείωση του όγκου, της κατανάλωσης και του κόστους των
υπολογιστών και την αύξηση της ταχύτητάς τους. Ο πρώτος Η/Υ αυτής της γενιάς
ήταν ο 1401 της ΙΒΜ, που πουλήθηκε σε 15.000 αντίτυπα.
Άλλοι υπολογιστές αυτής της γενιάς ήταν ο γαλλικός Honeywell-Bull και οι Control
Data, General Electric και NCR. Εμφανίζονται ακόμα και οι πρώτες γλώσσες
προγραμματισμού, που ήταν η FORTRAN και η COBOL. Η πρώτη χρησιμοποιήθηκε
για μαθηματικούς υπολογισμούς, ενώ η δεύτερη για εμπορικές εφαρμογές
(μισθοδοσία, λογιστικά κ.ά.) και χρησιμοποιείται πολύ ακόμα και σήμερα.
Η τεχνολογία των τρανζίστορς προχώρησε πολύ στη διάρκεια αυτής της γενιάς και
άρχισε η ολοκλήρωση (συγκέντρωση) των ηλεκτρονικών στοιχείων σε μικρά
κομμάτια από πυρίτιο. Μεγάλες εταιρείες στην τεχνολογία αυτή δημιουργήθηκαν
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στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, σε μια περιοχή που είναι γνωστή σαν Κοιλάδα του
Πυριτίου (Silicon Valley).

3η Γενιά
Η γενιά αυτή κράτησε από το 1964-1971 και το κύριο χαρακτηριστικό της
ήταν η αντικατάσταση των τρανζίστορς από τα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (Ο/Κ) ή
chips, τα οποία είναι πολύ μικρά κομμάτια από πυρίτιο που συγκεντρώνουν πολλές
χιλιάδες ηλεκτρονικά στοιχεία.
Ο πιο χαρακτηριστικός Η/Υ αυτής της γενιάς είναι ο ΙΒΜ 360, που ήταν ο πρώτος
που χρησιμοποίησε λειτουργικό σύστημα (operating system), δηλ. ένα ειδικό
πρόγραμμα για την εύκολη επικοινωνία του χρήστη με τον υπολογιστή, και ακόμα
και ο πρώτος που χρησιμοποίησε μαγνητικούς δίσκους για την αποθήκευση των
δεδομένων.
Άλλοι υπολογιστές αυτής της γενιάς ήταν οι CDC 3600 και 6600 και ο γαλλικός CII.
Εμφανίζονται ακόμα και οι μίνι υπολογιστές, που είναι μικροί, φθηνοί, γρήγοροι και
κατάλληλοι για χρήση σε ιδιωτικές εταιρείες. Ο πρώτος μίνι υπολογιστής ήταν ο
PDP-8 της εταιρείας DEC.
Η γενιά αυτή χαρακτηρίστηκε και από τη μεγάλη ανάπτυξη του Λογισμικού
(Software), που είναι όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής, είτε είναι
έτοιμα από την εταιρεία ή τα έχει κάνει ο χρήστης, ενώ το Υλικό (Hardware) είναι
όλα τα εξαρτήματα του υπολογιστή που μπορούμε να αγγίξουμε, όπως τα καλώδια,
τα Ο/Κ, η οθόνη κ.ά.
Δημιουργήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Basic, που χρησιμοποιείται μέχρι και
σήμερα, και είναι η πιο κατάλληλη γλώσσα για όσους είναι αρχάριοι στον
προγραμματισμό. Εμφανίστηκαν ακόμη τα συστήματα καταμερισμού χρόνου
(timesharing), όπου πολλοί χρήστες μπορούν να δουλεύουν μαζί σ' έναν υπολογιστή,
αλλά ο καθένας νομίζει ότι ο υπολογιστής είναι δικός του.
Ενώ μέχρι τότε τα προγράμματα ήταν δωρεάν και δινόταν από την εταιρεία μαζί με
την αγορά του υπολογιστή, πρώτη η ΙΒΜ το 1969 χρέωσε ξεχωριστά τα
προγράμματα από το μηχάνημα και ακολούθησαν κι άλλες εταιρείες αυτή την
τακτική. Δημιουργήθηκαν έτσι οι Εταιρείες Λογισμικού (Sotfware Houses), που
αποκλειστική τους απασχόληση είναι η δημιουργία και διάθεση προγραμμάτων για
υπολογιστές.

4η Γενιά
Η γενιά αυτή κρατάει από το 1971 έως σήμερα. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής
της γενιάς είναι η εμφάνιση των Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Πολύ Μεγάλης
Κλίμακας (VLSI - Very Large Scale Integration), όπου εκατομμύρια ηλεκτρονικά
στοιχεία χωράνε σ' ένα πολύ μικρό κομμάτι πυριτίου. Έγινε έτσι δυνατή η κατασκευή
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του μικροεπεξεργαστή (microprocessor), δηλ. του μικροσκοπικού εκείνου
εξαρτήματος που είναι η «καρδιά» κάθε σύγχρονου μικροϋπολογιστή, που κάνει
όλους τους υπολογισμούς και τους ελέγχους, και οι υπολογιστές έγιναν τόσο μικροί
σε όγκο και τόσο δυνατοί σε απόδοση, ώστε έγιναν απαραίτητοι σε πάρα πολλές
εταιρείες και κατέκλυσαν πολλά σπίτια.
Οι πρώτοι μικροεπεξεργαστές ήταν ο 4004 και ο 8008 και ακολούθησαν ο 8080, ο
8086/8088, ο 80286, ο 80386, ο 80486 και σήμερα είναι ο πολύ δυνατός Pentium.
Στις αρχές της δεκαετίας του '80 εμφανίστηκαν οι Προσωπικοί Υπολογιστές (PC Personal Computer), που έγιναν σιγά-σιγά τόσο δυνατοί, ώστε αντικατέστησαν όλα
σχεδόν τα υπολογιστικά συστήματα.
Οι πρώτοι προσωπικοί υπολογιστές ήταν ο Altair 8800, οι Apple I και II, ο TRS-80
της Radio Shack και ο IBM-PC. Στα προγράμματα πρωτοπόρησε η εταιρεία Apple,
που πρώτη δημιούργησε το φιλικό περιβάλλον εργασίας για τον χρήστη με τα
παράθυρα (windows). Στην αγορά, όμως, κυριάρχησαν τα συμβατά με ΙΒΜ
συστήματα και μόλις πρόσφατα εμφανίστηκε σ' αυτά και το περιβάλλον των
windows.
Τα παράθυρα (windows) λέμε ότι είναι φιλικά προς τον χρήστη (user friendly), γιατί
μπορεί να τα μάθει και να τα χειριστεί πολύ εύκολα και κάποιος που είναι αρχάριος
με τους υπολογιστές. Στην οθόνη του υπολογιστή υπάρχουν εικονίδια για το κάθε
αρχείο και το κάθε πρόγραμμα. Έτσι, π.χ., για να διαγράψουμε ένα αρχείο στα
windows, απλά σημαδεύουμε με το ποντίκι το εικονίδιο του αρχείου αυτού και το
σύρουμε «εικονικά» σ' έναν «σκουπιδοτενεκέ». Για να το αντιγράψουμε ή να το
μετακινήσουμε σε μια νέα θέση, το πιάνουμε με το ποντίκι και το αφήνουμε στη νέα
του θέση.

5η Γενιά
Η τεχνολογία για τη γενιά αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο και τα
κύρια χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς θα είναι η ακόμα ευκολότερη επικοινωνία
του Η/Υ με τον άνθρωπο, η πολύ μεγάλη ταχύτητα επεξεργασίας, η εμφάνιση της
Τεχνητής Νοημοσύνης, δηλ. η ικανότητα των υπολογιστών να σκέπτονται, και ακόμη
να μπορούν να καταλαβαίνουν την ανθρώπινη φωνή.
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Η Κοινωνία της Πληροφορίας
1) Οι Προκλήσεις που δημιουργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας και
οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Ο όρος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (στο εξής ΚτΠ) αναφέρεται σε μία
μορφή κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, όπου η απόκτηση, αποθήκευση,
επεξεργασία, μεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία γνώσης
και την ικανοποίηση αναγκών ατόμων και επιχειρήσεων, διαδραματίζοντας έτσι
κεντρικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα, την παραγωγή πλούτου και τη
διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.
Η έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας αποτελεί έκφραση μίας νέας
τεχνολογικής επανάστασης, αντίστοιχης σε εμβέλεια με τη βιομηχανική επανάσταση,
η οποία επιταχύνεται λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και για το λόγο
αυτό δημιουργεί τόσο θετικές προκλήσεις για τις οικονομίες και τις κοινωνίες όσο και
κινδύνους για τη συνοχή και τη δημοκρατική λειτουργία τους.

2) Οι θετικές προκλήσεις των Νέων Τεχνολογιών
Η Κοινωνία της Πληροφορίας, βασιζόμενη στην ραγδαία εξέλιξη των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), κατευθύνει την παραδοσιακή
οικονομία σε μία νέα άϋλη οικονομία βασισμένη στη γνώση, δημιουργώντας,
παράλληλα, νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα ζωής. Με τη
διάδοση της Κοινωνίας της Πληροφορίας συντελείται μία διαδικασία απουλοποίησης της οικονομικής δραστηριότητας. Ο οικονομικός πλούτος αρχίζει να
στηρίζεται λιγότερο στην κατοχή υλικών στοιχείων (φυσικοί πόροι, γη, μηχανήματα)
και περισσότερο σε μη υλικούς παράγοντες, όπως η πληροφορία, η γνώση, η έρευνα.
Οι διαδικασίες της παραγωγής υλικών αγαθών τείνουν να υποχωρήσουν απέναντι
στις διαδικασίες παραγωγής, επεξεργασίας και μετάδοσης της πληροφορίας και άρα
στις νέες οικονομίες μετατίθεται προοδευτικά το κέντρο βάρους στην παραγωγή,
επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας
Η χειρωνακτική εργασία χάνει την κυρίαρχη σημασία που είχε ως πηγή
κοινωνικού πλούτου και κέρδους και αναβαθμίζεται η πνευματική εργασία, που
περιέχει μεγάλο εύρος γνώσεων, δεξιοτήτων και πολυεξειδίκευσης. Το ανθρώπινο
κεφάλαιο, δηλ. η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων, και η γνώση
ως στοιχείο της εργασίας, αποτελούν τον κινητήριο μοχλό του νέου μοντέλου
ανάπτυξης. Αναβαθμίζεται ο ρόλος του εργαζόμενου που αποκτά την ικανότητα να
χειρίζεται σωστά την πληροφόρηση, μέσα σε μία διαρκή μαθησιακή διαδικασία που
συνεχώς ανανεώνεται. Η κινητικότητα και η προσαρμοστικότητα απέναντι στις
αλλαγές και η δια βίου μάθηση καθίστανται βασικός παράγοντας επιτυχίας για το
άτομο μέσα και έξω από την επιχείρηση.
Οι ΤΠΕ καθίστανται καταλυτικό στοιχείο για την διεθνή ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων. Η εξοικείωση με τη χρήση του Διαδικτύου και η ανάπτυξη
συστημάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) διευκολύνουν τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες. Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν τη μείωση της απόστασης ως
συντελεστή κόστους, μεταβάλλοντας τη γεωγραφία της παραγωγής. Από την άλλη
πλευρά, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν στις επιχειρήσεις τις βάσεις για ριζική
αναδιάρθρωση των δομών και του τρόπου λειτουργίας τους. Υποκείμενη στις
τεχνολογικές αλλαγές και στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η νέα επιχείρηση
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καλείται να είναι πιο ευέλικτη και να συνδυάζει μακροπρόθεσμους στόχους και
ταχύτητα στην εκτέλεση της στρατηγικής, αποτελεσματικότητα και ευελιξία στην
παραγωγή.
Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών, όπως η τηλεργασία, επιτρέπουν τον
εντοπισμό θέσεων εργασίας στο σύνολο της περιφέρειας μίας χώρας, καθώς και έξω
από αυτήν, διευκολύνοντας μία "πλασματική" κινητικότητα, που εμποδίζει την
ανεξέλεγκτη αστικοποίηση και την ερήμωση αγροτικών περιοχών, αλλά και την
"διαρροή εγκεφάλων" που μαστίζει τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη,
αλλά και τη Νότια Ευρώπη, σε μικρότερο, βέβαια, βαθμό.
Επίσης βελτιώνονται ποιοτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες,
π.χ. στην ιατρική με την ανάπτυξη της τηλεδιαγνωστικής ή των εγχειρήσεων από
απόσταση, στην εκπαίδευση, με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στον πολιτισμό, με
τα εικονικά μουσεία κλπ, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αυτές κατοίκων
απομακρυσμένων ή παραμεθόριων περιοχών, ηλικιωμένων, ατόμων με κινητικά
προβλήματα κλπ.
Ακόμα η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου συμβάλλει στη διαφάνεια των
τιμών και στον ανταγωνισμό, προωθεί νέες μορφές συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική
δημοπρασία) και εντέλει ενισχύει την κατανάλωση.
Επιπλέον η αλλαγή του ρόλου της γνώσης συνοδεύεται και από μία
εκλαΐκευση της πληροφόρησης. Μέχρι σήμερα, η πληροφόρηση ήταν περισσότερο
συγκεντρωμένη σε κάποιες ελίτ και η διάχυσή της εναπόκειτο σε ομάδες πίεσης και
στα ΜΜΕ. Στην κοινωνία της πληροφορίας, καθένας θα μπορεί, τουλάχιστον
δυνητικά, να έχει πρόσβαση στη γνώση. Περνάμε από μία εποχή, όπου η
πληροφόρηση ήταν ακριβή και αποσπασματική, σε μία εποχή όπου η πληροφόρηση
θα είναι άφθονη, στιγμιαία, χαμηλού κόστους. Μία από τις βασικές επιδράσεις των
νέων τεχνολογιών είναι η δραματική μείωση του κόστους και του χρόνου
αποθήκευσης, επεξεργασίας και διαβίβασης των πληροφοριών. Επειδή, όμως, ο
πολίτης θα κατακλύζεται στο μέλλον από άφθονες πληροφορίες γενικού και
εξειδικευμένου περιεχομένου, οι οποίες θα είναι εύκολα και γρήγορα προσιτές μέσω
του Διαδικτύου, καθίσταται πλέον αναγκαία η εκμάθηση της δυνατότητας οργάνωσης
και διαχείρισης της γνώσης, ώστε να καταστεί αυτή αληθινό εργαλείο που θα
διευκολύνει την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική πρόοδο.

3) Προβληματισμοί από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
Η πρόοδος της τεχνολογίας αυξάνει την πολυπλοκότητα του εργασιακού
περιβάλλοντος. Οι τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην
παραγωγική διαδικασία, καθώς και η εξέλιξη των τεχνολογιών ασύρματων
τηλεπικοινωνιών, αναδιαρθρώνουν τις εργασιακές σχέσεις, συμβάλλοντας στη
δημιουργία νέων περισσότερο ευέλικτων μορφών απασχόλησης, περιορίζοντας τη
μισθωτή εργασία στο μεταποιητικό τομέα και ενισχύοντας την αυτοτελή
δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών. Η έννοια της απασχόλησης καθίσταται
πιο ρευστή και απαιτεί περισσότερες ικανότητες και μεγαλύτερη ευελιξία. Η δια βίου
μάθηση και η κινητικότητα, γεωγραφική και επαγγελματική, το υψηλό επίπεδο
ειδίκευσης και οι ουσιαστικές δεξιότητες σε ΤΠΕ αποτελούν πλέον τα ιδανικά
προσόντα για την αγορά εργασίας. Για να μην αποκλειστούν από την παραγωγική
διαδικασία, τόσο οι άνεργοι όσο και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καλύψουν την
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έλλειψη δεξιοτήτων και να αναπτύξουν οπωσδήποτε δεξιότητες πληροφορικής,
ικανότητα χειρισμού ξένων γλωσσών, τεχνολογική αντίληψη, επιχειρηματικό πνεύμα
και κοινωνικές δεξιότητες.
Η συνεχής εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες δεν
επιδρά μόνο ποιοτικά, αλλά και ποσοτικά στις θέσεις εργασίας. Αρκετές από αυτές
απειλούνται μαζικά σε ολόκληρους τομείς της παραδοσιακής οικονομίας.
Παραδοσιακές ειδικότητες και επαγγέλματα απαξιώνονται, οι γνώσεις ολοένα
ξεπερνιούνται από τη δημιουργία νέων αναγκών, η σύνθεση και το περιεχόμενο των
εργασιακών καθηκόντων μεταβάλλονται. Είναι ορατός ο κίνδυνος της αποειδίκευσης
ο οποίος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με πολιτικές επανακατάρτισης, δια βίου
κατάρτισης κλπ.
Η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών εγκυμονεί κινδύνους για την κοινωνική
συνοχή κάθε κοινωνίας, ακόμα και των περισσότερο οικονομικά αναπτυγμένων. Η
διάδοση των νέων TΠΕ δημιουργεί την ανάγκη διασφάλισης ίσων ευκαιριών σε
όλους τους πολίτες όσον αφορά στην πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην
πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες. Υφίσταται καταρχήν
ένας κίνδυνος δημιουργίας νέων διακρίσεων ανάμεσα σε όσους θα έχουν πρόσβαση
και θα είναι χρήστες των νέων τεχνολογιών και αυτούς που δεν θα έχουν. Πρόκειται
για το αποκαλούμενο ψηφιακό χάσμα μεταξύ κοινωνικών ομάδων και ατόμων, το
οποίο αναλύεται σε επιμέρους χάσματα μεταξύ οικονομικά ενεργού και μη
πληθυσμού, ηλικίας, εισοδήματος, αστικότητας, επιπέδου εκπαίδευσης και το οποίο
πρέπει να αντιμετωπισθεί με κατάλληλα μέτρα και πολιτικές. Έχει διαπιστωθεί ότι
διάφορες μορφές αποκλεισμού δημιουργούνται όταν το επίπεδο των απαιτούμενων
προσόντων για τη διαχείριση των εργαλείων της γνώσης ανεβαίνει. Με αυτόν τον
τρόπο αναδύονται καινούριες μορφές ψηφιακού και λειτουργικού αναλφαβητισμού,
εντείνοντας τις διαφορές ανάμεσα σε αυτούς που έχουν πρόσβαση και μπορούν να
χρησιμοποιήσουν και να διαχειριστούν την πληροφορία και αυτούς που δε μπορούν.
Ήδη στις χώρες της Β. Ευρώπης ο αριθμός των χρηστών και των συνδέσεων
στο Διαδίκτυο είναι πολύ μεγαλύτερος απ' ότι στο Νότο. Στην Ελλάδα, ειδικότερα,
έρευνες απέδειξαν ότι οι κοινωνικές κατηγορίες που χρησιμοποιούν περισσότερο το
Διαδίκτυο είναι οι νέες ηλικίες και οι άνδρες κάτοικοι των μεγάλων αστικών
περιοχών με σημαντική διαφορά ως προς το εισόδημα και με ανώτερη/ανώτατη
μόρφωση.
Εξίσου σοβαρό αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή το ψηφιακό γεωγραφικό χάσμα
που είναι απόρροια του οικονομικού χάσματος μεταξύ διαφορετικών περιοχών του
πλανήτη, μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, μεταξύ του
εξοπλισμένου βορρά και του λιγότερο εξοπλισμένου νότου της Μεσογείου. Η
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών μπορεί να επιδεινώσει το χάσμα και να επιταχύνει τη
διεύρυνσή του. Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να δράσουν θετικά, γεφυρώνοντας τις
διαφορές και μειώνοντας τις αντιθέσεις μεταξύ πληθυσμών, εξυπηρετώντας μία
ορθολογικότερη κατανομή των θέσεων απασχόλησης μεταξύ Βορρά και Νότου.
Η Ε.Ε. επισημαίνει ότι οι χωρίς προηγούμενο τεχνολογικές ανακατατάξεις θα
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας όσον αφορά στη ζήτηση ειδικευμένου
προσωπικού στον τομέα των ΤΠΕ, και η αγορά εργασίας θα πρέπει να προσαρμοστεί
ταχύτατα προκειμένου να αποφευχθεί η εις μακρόν έλλειψη ατόμων ειδικευμένων.
Υπολογίζεται ότι οι μισές θέσεις που θα δημιουργηθούν εντός της επόμενης
δεκαετίας θα δημιουργηθούν σε κλάδους είτε εντατικής παραγωγής είτε εντατικής
χρήσης των ΤΠΕ, και γι' αυτό θα πρέπει αφενός να προετοιμάσουμε τους
μελλοντικούς εργαζόμενους για το νέο περιβάλλον, αφετέρου να προβλέψουμε την
προσαρμογή και την επανειδίκευση των τωρινών εργαζομένων. Ο αριθμός των
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εκπαιδευτικών με ειδίκευση στον εν λόγω τομέα δεν επαρκεί για να καλύψει το κενό
αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει μία επακριβής γενικού χαρακτήρα περιγραφή στον τομέα
των ΤΠΕ. Η παρουσία των γυναικών στον τομέα θα πρέπει να ενισχυθεί.
Αυτές οι προοπτικές δεν είναι εφικτές παρά μόνο εάν οι τεχνολογικές
υποδομές επιτρέψουν όλο και εντονότερη χρήση των νέων μέσων. Η Ε.Ε.
παρουσιάζει κενά στον εν λόγω τομέα και καθυστέρηση σε σχέση με τις ΗΠΑ. Το
κόστος π.χ. των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη ήταν για πολύ καιρό απαγορευτικό
και μολονότι η απελευθέρωση στον εν λόγω τομέα ενέτεινε τον ανταγωνισμό, οι
ευρωπαϊκές τιμές εξακολουθούν να είναι υπερβολικά υψηλές συγκριτικά με τις τιμές
των ΗΠΑ.
Τέλος, η ταχεία διάδοση των νέων τεχνολογιών σε όλες τις μορφές των
υπηρεσιών, συμβαδίζει με την ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής παρακολούθησης
και του ηλεκτρονικού εγκλήματος, με ασύλληπτες συνέπειες για τους διεθνείς,
κρατικούς και δημοσίους οργανισμούς, και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ καθίσταται
όλο και συχνότερο φαινόμενο η παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω
Διαδικτύου. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαίο να τεθούν αποτελεσματικοί
κανόνες λειτουργίας της χρήσης του κυβερνοχώρου, και να δημιουργηθούν διεθνείς
εποπτικές-ελεγκτικές αρχές που θα παρακολουθούν την εφαρμογή τους, ενώ ιδιαίτερη
μέριμνα πρέπει να δοθεί στην προστασία των ανηλίκων.

4) Η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα
Η συνεισφορά των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Τεχνολογιών στην
αναπτυξιακή διαδικασία εξαρτάται από την εξέλιξη των ίδιων των κλάδων της
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών σε όλη την επικοινωνία. Μέχρι πρόσφατα η
ελληνική οικονομία δεν παρουσίαζε ικανοποιητική εικόνα στον τομέα αυτό: χαμηλό
ποσοστό διάχυσης νέων τεχνολογιών, μικρό μερίδιο ειδικευμένων στο σύνολο των
εργαζόμενων, υψηλό μη εργασιακό κόστος και ελάχιστα παραδείγματα ανάπτυξης
νέων μορφών εργασίας, όπως η τηλε-εργασία., εξαγωγική εξειδίκευση σε προϊόντα
ευάλωτα στον έντονο ανταγωνισμό. Σήμερα όμως η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών
και πληροφορικής παρουσιάζει την υψηλότερη ανάπτυξη από όλα τα κράτη μέλη της
Ε.Ε, ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά (8%) και το ποσοστό απασχόλησης στην υψηλής
τεχνολογίας βιομηχανία. Παρά τους υψηλούς ρυθμούς προσαρμογής που παρουσιάζει
η χώρα, εξακολουθεί να κινείται βραδύτερα από το μέσο όρο της Ε.Ε. ως προς τους
δείκτες της καινοτομίας , γι' αυτό απαιτείται μεγιστοποίηση των προσπαθειών.
Πάντως, τα τελευταία χρόνια γίνονται συνεχή βήματα βελτίωσης του εύρους,
της ποιότητας και του κόστος των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών. Το
κόστος των υπηρεσιών είναι χαμηλό για τον καταναλωτή, παραμένει, όμως, υψηλό
για τις επιχειρήσεις. Η ταχεία ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς
τηλεπικοινωνιών θα οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις του μέσου κόστους και σε
περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ προβλέπεται να επενδυθούν χρήματα στη δημιουργία
υποδομών τοπικής πρόσβασης ευρυζωνικών δικτύων σε ακριτικές περιοχές της
χώρας, υποδομές που θα βοηθήσουν με τη σειρά τους στην ανάπτυξη σημαντικών
εφαρμογών όπως η τηλεϊατρική, η τηλεργασία και η εξ αποστάσεως μάθηση.
Οι συνολικές δαπάνες σε ΤΠΕ αποτελούν τον πιο διαδεδομένο δείκτη
ανάπτυξης της ΚτΠ. Οι δαπάνες αυτές αντιπροσώπευαν στην Ελλάδα το 1998
περίπου το 4% του ΑΕΠ και ήταν σημαντικά ενισχυμένες σε σχέση με το 2,4% του
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ΑΕΠ το 1992. Εξακολουθούν, πάντως, να παραμένουν στο χαμηλότερο επίπεδο στην
Ε.Ε., όπου ο μέσος όρος είναι περίπου 6% του ΑΕΠ. Ένας από τους στόχους του Ε.Π.
της ΚτΠ (Άξονας Προτεραιότητας 3: Ανάπτυξη και Απασχόληση στην ψηφιακή
οικονομία) είναι η αύξηση των δαπανών αυτών σε 6,2% μέχρι το 2006.
Η εξάπλωση του Διαδικτύου αποτελεί έναν δεύτερο καθοριστικό παράγοντα
για την ανάπτυξη της ΚτΠ, αλλά και για συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως το
ηλεκτρονικό εμπόριο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις , ο βαθμός διείσδυσης του Διαδικτύου
ήταν γύρω στο 15% στο μέσον του 2002, ενώ ο αριθμός των χρηστών δείχνει να
παρουσιάζει αλματώδη αύξηση κάθε χρόνο (από 190.000 το 1996 έφθασαν τους
1.200.000 το 2001, ενώ εκτιμάται ότι στο 2005 έχουμε γύρω στα 3,5 εκατομμύρια
χρήστες).
Χαμηλό είναι και το ποσοστό της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ)
στα νοικοκυριά, όπου σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο ήταν το 2001 γύρω στο 21%,
ενώ ο αντίστοιχος κοινοτικός μέσος όρος ήταν 43%. Μεγαλύτερο εμφανίζεται το
ποσοστό χρήσης Η/Υ στην εργασία (35%), έναντι του μέσου κοινοτικού όρου που
είναι 51% .
Το εκπαιδευτικό σύστημα μεταμορφώνεται σταδιακά, αλλά άνισα, με την
εισαγωγή των νέων ΤΠΕ. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, λίγες σχολικές μονάδες
έχουν υπολογιστικό εξοπλισμό και πρόσβαση στο Ίντερνετ. Στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, η πληροφορική διδάσκεται από τα μέσα της δεκαετίας του 80 στο 85%
των Γυμνασίων της χώρας, αλλά οι ώρες διδασκαλίας, τα σχολικά βιβλία και τα
φροντιστήρια είναι ανεπαρκή. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντιστοιχούν 14
μαθητές ανά Η/Υ, ενώ στην Πρωτοβάθμια 47 (Στοιχεία Υπ. Παιδείας 2002). Στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση η εφαρμογή του προγράμματος GU-NET έχει συνδέσει τα
32 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (18 ΑΕΙ και 14 ΤΕΙ) και το Ανοιχτό
Παν/μιο σε ένα ενιαίο δίκτυο, το οποίο επρόκειτο να συνδεθεί μέχρι το τέλος του
2002 και με το σχολικό δίκτυο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα ενιαίο
εκπαιδευτικό δίκτυο για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα έχουν δικτυωθεί
το 99,8% των γυμνασίων και το 36% των δημοτικών σχολείων της χώρας. Επίσης
ξεκίνησαν και προχωρούν η επιμόρφωση και πιστοποίηση 76.000 εκπαιδευτικών των
ελληνικών δημοσίων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
(Ε.Π. ΚτΠ Ετήσια Έκθεση 2001, Αθήνα, Ιούνιος 2002).
Στον τομέα των ΤΠΕ, η Ελλάδα όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, αντιμετωπίζει
πρόβλημα έλλειψης προσφοράς εργατικού δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων, καθόσον
εκτιμάται ότι το σύνολο των κενών θέσεων εργασίας στον τομέα υπερβαίνει τις
50.000 (Σύνοψη υπάρχουσας κατάστασης Μέτρου 3.4.- ΕΠ ΚτΠ). Το ποσοστό
απασχόλησης εκείνων που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα
της πληροφορικής αγγίζει το 100% και είναι υψηλότερο από το μέσο όρο
απασχόλησης στις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες.
Η Ελλάδα παρουσιάζει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου. Σήμερα το ηλεκτρονικό εμπόριο προσελκύει ελάχιστες επιχειρηματικές
δραστηριότητες (σύμφωνα με έρευνα του ΟΠΑ μόνο 12,5% των επιχειρήσεων κάνει
χρήση εφαρμογών του ηλεκτρονικού εμπορίου), ενώ ελάχιστοι είναι και οι
καταναλωτές που συναλλάσσονται μέσω Internet. Σύμφωνα με έρευνα (Γνώμη της
ΟΚΕ 62 σελ. 21), από 700.000 χρήστες Internet το 2000, μόνο το 6% προβαίνει σε
ολοκληρωμένη εμπορική συναλλαγή ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2004 το ποσοστό
φτάνει στο 10,3%.
Σύμφωνα με την 1η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους δείκτες
καινοτομίας, ο ιδιωτικός τομέας εμφανίζεται να υστερεί σε τεχνολογική καινοτομία.
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Η υστέρηση αυτή συνδέεται με την αδυναμία αναζήτησης τόσο από
δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς επιχειρηματικών τρόπων συγκριτικού
πλεονεκτήματος και υψηλού οφέλους.
Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα σε σχέση με τη διείσδυση των ΤΠΕ στις
επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται από δυϊσμό. Λίγες μεγάλες επιχειρήσεις έχουν
κατανοήσει τα οφέλη της καλής διαχείρισης της πληροφορίας για την εσωτερική τους
οργάνωση και λειτουργία, ενώ η πλειοψηφία των ΜΜΕ βρίσκεται πίσω από τις
εξελίξεις, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους οργάνωσης και επικοινωνίας.
Ειδικότερα για τις ΜΜΕ, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η είσοδος στη "νέα
οικονομία" είναι μία δύσκολη διαδικασία και επιχειρείται κατά κανόνα κάτω από την
πίεση του ανταγωνισμού και όχι επιθετικά ως κρίσιμο ανταγωνιστικό όπλο. Μόνο
13% έχουν σύνδεση με το Διαδίκτυο, μόλις 1,2% έχουν παρουσία σε αυτό, ενώ
ελάχιστες έχουν δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών.
Η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη πριν το τέλος όσον αφορά στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που συνεργάζονται στον τομέα της πληροφορίας, οι οποίες εμφανίζονται
να δαπανούν το μικρότερο ποσό για καινοτομία σε σχέση με τις πωλήσεις τους και
έρχονται τελευταίες σε ενδοεπιχειρησιακή καινοτομία. Η πλειοψηφία των ΜΜΕ
επενδύει σε επέκταση εγκαταστάσεων και ανανέωση εξοπλισμού, ενώ η πλειοψηφία
των ευρωπαϊκών ΜΜΕ επενδύει κατ' εξοχήν στη βελτίωση των προϊόντων τους και
στην ανάπτυξη νέων. Σοβαρότερο έλλειμμα φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις του κλάδου του εμπορίου και των ξενοδοχείων - εστιατορίων , καθώς
και οι αγροτικές επιχειρήσεις.
Το τεχνολογικό επίπεδο των ελληνικών επιχειρήσεων επιδρά άμεσα στην
ανταγωνιστικότητά τους, η οποία εξαρτάται από την ικανότητα τεχνολογικής
προσαρμογής, δηλαδή την ικανότητα εντοπισμού, υιοθέτησης, απορρόφησης και
διάχυσης της νέας παραγωγικής τεχνολογικής γνώσης, που διαρκώς εξελίσσεται
διεθνώς. Έτσι, το συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης κρίνεται σε χαρακτηριστικά που αφορούν στην ποιότητα, την
πρωτοτυπία του σχεδίου και την καινοτομικότητα των προϊόντων, στοιχεία στα οποία
η χώρα μας παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση.

5) Προτεινόμενες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των νέων
τεχνολογιών

Α. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Η έναρξη εφαρμογής συμπαγούς και καθολικής ευρωπαϊκής πολιτικής στο
πεδίο της κοινωνίας της πληροφορίας συντελέστηκε το 1994, στα βήματα της Λευκής
Βίβλου της Επιτροπής για την "Ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την
απασχόληση" που είχε δημοσιευθεί το 1993. Στη Λευκή Βίβλο υπογραμμιζόταν η
σημασία που έχει η κοινωνία της πληροφορίας αποτελώντας στοιχείο καίριας
σημασίας για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη
δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής για όλους τους
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Ευρωπαίους. Την έμπρακτη συνέχεια της Λευκής Βίβλου αποτέλεσε η έκθεση με
τίτλο "Η Ευρώπη και η κοινωνία της πληροφορίας σε παγκόσμια κλίμακα", η οποία
εκπονήθηκε από την ομάδα ανωτάτου επιπέδου που ήταν επιφορτισμένη με τα
θέματα της κοινωνίας της πληροφορίας. Στην έκθεση διατυπώνονταν συστάσεις για
τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση θα μπορούσε να συμβάλει στην εγκαθίδρυση του
ευνοϊκού κανονιστικού, τεχνολογικού και κοινωνικού πλαισίου για την κοινωνία της
πληροφορίας. Η έκθεση αποτέλεσε το υπόβαθρο για την υιοθέτηση, τον Ιούνιο του
1994, του πρώτου προγράμματος δράσης της ΕΕ στον τομέα της κοινωνίας της
πληροφορίας με τίτλο "Η πορεία της Ευρώπης προς την κοινωνία της πληροφορίας".
Στους κύριους στόχους του προγράμματος δράσης συγκαταλεγόταν η επιτάχυνση του
ρυθμού ολοσχερούς απελευθέρωσης των υπηρεσιών και υποδομών στο χώρο των
τηλεπικοινωνιών, η οποία συντελέστηκε το 1998, η ενίσχυση και ο
αναπροσανατολισμός των ερευνητικών προγραμμάτων ΤΠΕ και η ένταξη της νέας
διάστασης της κοινωνίας της πληροφορίας σε όλες τις συναφείς κοινοτικές πολιτικές.
Το 1996 εγκρίθηκε το αναθεωρημένο κείμενο του προγράμματος δράσης.
Παρά την επιτυχία αυτής της αρχικής φάσης, το 1999 είχε γίνει σαφές ότι
χρειαζόταν να δοθεί νέα ώθηση στην πολιτική που εφάρμοζε η Ε.Ε. στα θέματα της
κοινωνίας της πληροφορίας, ενώ χρειαζόταν επίσης ένα νέο όραμα που να
αντικατοπτρίζει τις νέες συνθήκες. Πράγματι, τη στιγμή εκείνη, η κοινωνία της
πληροφορίας δεν αποτελούσε πλέον όραμα, αλλά με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό
χειροπιαστή πραγματικότητα, όπως αποδεικνυόταν από την ταχεία ανάπτυξη του
Διαδικτύου και την ταχύτατα αναδυόμενη οικονομία γνωσιολογικής βάσης. Εξάλλου,
ήταν απαραίτητος ο ευρύτερος συντονισμός των πολιτικών που εφάρμοζαν τα κράτη
μέλη στον τομέα αυτό.
Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε η ευρωπαϊκή στρατηγική για την Κοινωνία
της Πληροφορίας, η οποία εντάσσεται στο νέο στρατηγικό στόχο που έθεσε η
Σύνοδος Κορυφής της Λισσαβώνας το Μάρτιο του 2000 να καταστεί η Ευρωπαϊκή
Ένωση η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την
υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες
θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η επίτευξη του στόχου αυτού
μέχρι το 2010 απαιτεί μία συνολική στρατηγική που να στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην
προετοιμασία της μετάβασης σε μία οικονομία βασισμένη στη γνώση, μέσω
καλύτερων πολιτικών για μία κοινωνία της πληροφορίας ανοιχτής σε όλους.
Η στρατηγική αυτή αναλύεται ειδικότερα σε πιο συγκεκριμένους στόχους, από τους
οποίους ενδεικτικά αναφέρουμε τους εξής:
Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φθηνή,
παγκόσμιας κλάσης υποδομή επικοινωνιών και σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Κάθε
πολίτης πρέπει να διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη ζωή και την εργασία
σε αυτήν τη νέα κοινωνία της πληροφορίας. Διάφοροι τρόποι πρόσβασης θα πρέπει
να προλαμβάνουν τον αποκλεισμό από την πληροφορία. Πρέπει να ενισχυθεί η
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα
με αναπηρία.
Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι όλα τα σχολεία της Ένωσης
έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε πολυμέσα μέχρι το τέλος του 2001 και ότι όλο
το απαιτούμενο διδακτικό προσωπικό είναι εξοικειωμένο με τη χρήση του Διαδικτύου
και των πολυμέσων μέχρι τα τέλη του 2002.
Η κοινότητα και τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της ΕΤΕΠ, οφείλουν να
ενθαρρύνουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τη δημιουργία φθηνών, διασυνδεδεμένων
δικτύων υψηλής ταχύτητας για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και να ενθαρρύνουν την
ανάπτυξη της πλέον εξελιγμένης τεχνολογίας της πληροφορίας και των

- 19 -

τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και το περιεχόμενο αυτών των δικτύων.
Σε συνέχεια της Συνόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέϊρε (Ιούνιος 2000)
ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης eEurope 2002 , με τους παρακάτω στόχος κλειδιά:
- Ομότιμη σύνδεση και εισαγωγή στην ψηφιακή εποχή κάθε Ευρωπαίου πολίτη,
οικίας ή σχολείου, καθώς και κάθε επιχείρησης ή δημοσίου οργανισμού
- Δημιουργία μίας "ψηφιακά εγγράματης" Ευρώπης, υποστηριζόμενης από μία
επιχειρηματική κουλτούρα ικανή να χρηματοδοτεί και να αναπτύσσει νέες ιδέες και
- Θέση σε ισχύ μίας διαδικασίας κοινωνικά ευρύτατης και περιεκτικής που οικοδομεί
εμπιστοσύνη και ενισχύει την κοινωνική συνεκτικότητα δεδομένου ότι το
Συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης φθάνει φέτος στο τέλος του, τον Ιούνιο του 2002 στη
Σεβίλλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο Σχέδιο Δράσης για την
ηλεκτρονική Ευρώπη: "eEurope 2005: μία Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους" ,
βασικές αρχές και κατευθύνσεις του οποίου αποτελούν η ενθάρρυνση ασφαλών
υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου που βασίζονται σε ευρέως διαθέσιμες
ευρυζωνικές υποδομές. Ενώ το Σχέδιο Δράσης 2002 έθετε το Διαδίκτυο στην κορυφή
της ευρωπαϊκής στρατηγικής, το Σχέδιο Δράσης του 2005 επικεντρώνεται στο
χρήστη, αναζητώντας μία αποτελεσματική πρόσβαση και χρήση, ηλεκτρονική
ενσωμάτωση και ηλεκτρονική προσβασιμότητα για τους ανθρώπους με αναπηρία.
Συνοπτικά, οι βασικές κατευθύνσεις για το e-Europe 2005 είναι:
Α) Η ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης αναδεικνύεται ως ο βασικός μοχλός
εξέλιξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ε.Ε.
Β) Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν το βασικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της
Δημόσιας Διοίκησης, την επικοινωνία και συναλλαγή του πολίτη με αυτήν, καθώς και
την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών
Γ)Η περιφέρεια γίνεται άξονας προώθησης και ενίσχυσης της καινοτομίας, αλλά και
γενικότερης πολιτικής αναφοράς και σχεδιασμού
Δ)Η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής προωθείται και μέσα από μία Κοινωνία της
Πληροφορίας για όλους
Οι κύριες προτεινόμενες στα Κράτη Μέλη Δράσεις συνδέονται με την
εκπλήρωση στόχων, όπως η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση, η ηλεκτρονική μάθηση,
οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ευρεία
διαθεσιμότητα ευρυζωνικής πρόσβασης, η ασφαλής υποδομή για τις νέες τεχνολογίες,
η διάχυση βέλτιστων πρακτικών και η υιοθέτηση δεικτών και, τέλος, ο συντονισμός
των πολιτικών μέσω της εισαγωγής μίας Επιτροπής Παρακολούθησης, υπό την
προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Η ελληνική στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Η Ελλάδα επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτει η ΚτΠ μέσα από μία
συνεκτική και ολοκληρωμένη στρατηγική. Η στρατηγική αυτή συμβαδίζει με την
πολιτική της Ε.Ε. στο πεδίο αυτό, η οποία εκφράζεται μέσα από στρατηγικούς
στόχους, όπως η μετατροπή της Ευρώπης σε μία ανταγωνιστική οικονομία της
γνώσης, η δημιουργία κατάλληλων φορολογικών, οικονομικών και νομοθετικών
συνθηκών για την προώθηση των νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη της απαραίτητης

- 20 -

υποδομής και η ψηφιακή μόρφωση των πολιτών για ενεργό συμμετοχή όλων στη
μακρόχρονη ψηφιακή επανάσταση.
Η ελληνική στρατηγική στηρίζεται ειδικότερα πάνω στις εξής αρχές:
Α) Καινοτομία και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες: Η ΚτΠ θα αναπτυχθεί στη βάση
των μηχανισμών της αγοράς και το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να διευκολύνει τις νέες
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και την καινοτομία
Β) Δημοκρατία και ατομικές ελευθερίες: η ΚτΠ πρέπει να ενισχύει τις δημοκρατικές
διαδικασίες και να διαφυλάττει τα δικαιώματα των πολιτών
Γ) Ίσες ευκαιρίες και αλληλεγγύη: Η ΚτΠ πρέπει να δίνει σε όλους τους πολίτες
πρόσβαση στις ευκαιρίες, τη γνώση και τις αγορές που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες
και να είναι αλληλεγγύη σε όσους δεν καταφέρνουν να ενταχθούν.
Βασικό εργαλείο υλοποίησης αυτής της στρατηγικής είναι το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" ("Ε.Π. ΚτΠ") που εντάχθηκε στο Γ' ΚΠΣ
2000-2006, ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα συνολικού ύψους περίπου 4 δις.
Ευρώ, για το οποίο η Ο.Κ.Ε. έχει ήδη γνωμοδοτήσει . Στόχος του ΕΠ ΚτΠ είναι η
εφαρμογή των σημαντικότερων σημείων της Λευκής Βίβλου της ελληνικής
κυβέρνησης με τίτλο " η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και
Δράσεις" του 1999. Ταυτόχρονα, με το Πρόγραμμα αυτό η Ελλάδα απαντά στους
στόχους που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope)
και του Σχεδίου Δράσης Ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) 2002 που εγκρίθηκε στο
Συμβούλιο Κορυφής της Φέϊρε τον Ιούνιο του 2000 και με τα οποία, όπως ήδη
αναλύθηκε, εκφράζεται η πολιτική της Ε.Ε. στον τομέα της ΚτΠ..
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Τεχνοφοβία και σκεπτικισμός
Ο «μέσος πολίτης», ο οποίος αποτελεί και τον πλέον αντιπροσωπευτικό
εκπρόσωπο μιας σύγχρονης κοινωνίας, είναι καταρχάς αδρανής και επιφυλακτικός
για κάθε μεταβολή που συμβαίνει γύρω του. Όμως οι τεχνολογικοί νεωτερισμοί
υιοθετούνται εύκολα και χωρίς προβληματισμούς από το μέσο χρήστη και
ενσωματώνονται στην καθημερινή ζωή του ως αυτονόητοι, εφόσον προφέρονται
έτοιμοι προς τελική χρήση. Αν η τεχνολογία λειτουργεί σωστά, δεν γίνεται καν
αντιληπτή από το χρήστη και συνυπάρχει ως διάφανο περιβάλλον. Αποτέλεσμα είναι
να μην αμφισβητούνται μεν οι τεχνικές καινοτομίες ως προς τη χρησιμότητά τους,
όμως ταυτόχρονα αυξάνεται με την πάροδο των ετών και των δεκαετιών η
αποξένωση και η άγνοια του μέσου ανθρώπου για τις πραγματικές δυνατότητες και τη
σημασία της τεχνολογίας. Παρά τη θεμελιώδη συμβολή της επιστήμης και της
τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, ο μέσος άνθρωπος δεν προβληματίζεται για τη
φύση και το ρόλο τους.
Είναι σημαντικό να εξετάσουμε, πώς αντιμετωπίζονται οι φυσικές επιστήμες
και η τεχνολογία από την κοινωνία γενικότερα και από διάφορες κοινωνικές ομάδες
που διαθέτουν επιρροή, ειδικότερα, σε ένα οικονομικό περίγυρο περιορισμένων
πόρων και απεριόριστων απαιτήσεων. Είναι δε πολύ σημαντική η διερεύνηση της
άποψης και των κινήτρων των πολιτών για την τεχνολογία, όπως και για άλλα όμοια
θέματα του πολιτισμού γιατί, στο πολιτικό σύστημα της αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας που ζούμε, η υποστήριξη, διοικητική, οικονομική και ηθική, της
συντεταγμένης πολιτείας και των επιτελείων που εισηγούνται τις αποφάσεις, (πρέπει
να) εξαρτάται από την αποδοχή ή την απόρριψη της κοινωνίας! Κάθε άνθρωπος
αυτής της κοινωνίας κρίνει όμως διαφορετικά ένα τεχνικό νεωτερισμό και μάλιστα,
ανάλογα, καταρχάς με την προπαίδεια που διαθέτει και στη συνέχεια με τις ανάγκες
και τα ενδιαφέροντά του. Η μέση νοικοκυρά θεωρεί την αυγοθήκη από αφρώδες
πλαστικό, στις υποδοχές της οποίας συσκευάζονται και μεταφέρονται με ασφάλεια τα
αυγά, πολύ σημαντικότερο τεχνικό επίτευγμα π.χ. από έναν επιταχυντή υποατομικών
σωματιδίων ή από ένα δορυφορικά περιφερόμενο τηλεσκόπιο του σύμπαντος, για των
οποίων τη χρησιμότητα έχει πλήρη άγνοια, πέρα από το γεγονός ότι το ιλιγγιώδες
κόστος τέτοιων μονάδων προκαλεί έκπληξη και προδιαθέτει αρνητικά.
Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά, θα έπρεπε να παραθέσουμε εδώ
αποτελέσματα εμπειρικών μελετών. Εξ ίσου αποκαλυπτικές και ίσως πιο εύχρηστες
για τις ανάγκες αυτής της εισαγωγής είναι όμως οι κωδικοποιήσεις που γίνονται από
οξυδερκείς παρατηρητές της κοινωνίας. Ο γνωστός στον ευρωπαϊκό χώρο λογοτέχνης
και συγγραφέας, Dietrich Schwanitz (Σβάνιτς), περιγράφει σε ένα βιβλίο του, ποια
είναι η σχέση, κατά την άποψή του, ενός «μορφωμένου ανθρώπου» με τις
φυσικομαθηματικές και τις τεχνολογικές επιστήμες και γνώσεις. Το έτος 2002
κυκλοφόρησε ο Σβάνιτς στο Μόναχο ένα βιβλίο με τίτλο «Μόρφωση-Όλα όσα πρέπει
να γνωρίζει καθένας». Σ' αυτό το βιβλίο περιέχονται σε περίπου 700 σελίδες κατά
κατηγορία (ιστορία, γεωγραφία, λογοτεχνία, εικαστικές τέχνες, μουσική, γλώσσες
κ.ά.) οι συγκεκριμένες γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ο «μορφωμένος άνθρωπος» για
να μπορεί να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή και να επικοινωνεί με άλλους
«μορφωμένους ανθρώπους». Από την κατηγοριοποίηση αυτού του βιβλίου λείπει
κάθε αναφορά στις φυσικομαθηματικές και τεχνολογικές επιστήμες. Και, για να μην
νομιστεί ότι πρόκειται για αβλεψία, γράφει ο Σβάνιτς ρητά ότι, δεν θα έβλαπτε
φυσικά να γνωρίζει ένας μορφωμένος άνθρωπος, τί ακριβώς πραγματεύονται τα
θερμοδυναμικά αξιώματα, τί είναι τα quark, τί είναι η ισχυρή και ασθενής πυρηνική
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δύναμη και ποια η σχέση τους με τη βαρύτητα και τον ηλεκτρομαγνητισμό κ.ά.,
σίγουρα όμως οι γνώσεις αυτές δεν είναι απαραίτητες για να θεωρείται κάποιος
μορφωμένος!
Ο Σβάνιτς εκφράζει με τα γραφόμενά του την τρέχουσα αντίληψη που έχει γι'
αυτά τα θέματα η ευρωπαϊκή κοινωνία και είναι ακριβώς η αντίληψη που διαχέεται
μέσα από πάμπολλα κανάλια επικοινωνίας, ενημέρωσης και προπαγάνδας προς όλες
τις κοινωνικές ομάδες. Αυτή η αντίληψη που εκφράζει ο Σβάνιτς είναι απόρροια μιας
εξέλιξης που είχε καταγγείλει ως μοιραία για την παιδεία και τον πολιτισμό της
Βρετανίας και της Ευρώπης γενικότερα, ο φυσικός και λογοτέχνης C.P. Snow
(Σνόου). Ο Σνόου περιέγραψε σε άρθρα και διαλέξεις του («The Two Cultures», New
Statesman, 6 October 1956 και στα ελληνικά σε μετάφραση της Μαριάννας Τζιαντζή)
με μελανά χρώματα το εκπαιδευτικό σύστημα της Βρετανίας, το οποίο έχει ως
μορφωτικό στόχο τις δύο κουλτούρες, αφενός τη φιλολογική-λογοτεχνική
ανθρωπιστική μόρφωση και αφετέρου τη φυσικομαθηματική-πρακτική, περίπου αυτό
που και στην Ελλάδα είχε υλοποιηθεί παλαιότερα εμφανώς, με τη διαφοροποίηση στο
οκτατάξιο Γυμνάσιο σε κλασική και πρακτική κατεύθυνση. Κατάληξη αυτής της
πορείας κατά τον Σνόου είναι να υποβαθμίζονται σταδιακά, κοινωνικά και
οικονομικά, οι φυσικομαθηματικές και τεχνολογικές σπουδές και να οδηγείται η
Βρετανία σε καθυστέρηση έναντι των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας στον τεχνολογικό
τομέα. Αυτός ο τεχνολογικός τομέας παράγει όμως, όπως ήδη προαναφέρθηκε, κατά
σημαντικό ποσοστό τον κοινωνικό πλούτο, άρα μια παραμέλησή του οδηγεί στην
οικονομική παρακμή.
Ο Σβάνιτς, ο οποίος με την κατηγοριοποίηση των τομέων της μόρφωσης στο
βιβλίο του, εκφράζει ακριβώς αυτό που καταγγέλλει ο Σνόου, σίγουρα δεν είναι
αδαής, όπως δεν είναι αδαείς και όλοι εκείνοι που πρεσβεύουν αντίστοιχες απόψεις.
Πιθανή εξήγηση σε επίπεδο προσώπων τέτοιων τοποθετήσεων είναι η αδυναμία ή
αδιαφορία πολλών ανθρώπων για κατανόηση των φυσικοχημικών και βιολογικών
επιστημών, κυρίως λόγω δυσχέρειας στη χρήση μαθηματικών εργαλείων. Πέρα από
την τεχνοφοβία υπάρχει δηλαδή και μια τεχνο-νωθρότητα. Συχνά αντιμετωπίζουμε
στον κοινωνικό μας περίγυρο συζητήσεις, όπου κάποιοι συνομιλητές δηλώνουν
ευθαρσώς, συχνά και με έπαρση, ότι ποτέ δεν κατάλαβαν τα Μαθηματικά και τελικά
δεν ξέρουν πού μπορεί να είναι χρήσιμα! Ο διάσημος αστροφυσικός Steven W.
Hawking (Χόουκινγκ) που είναι για πολλά χρόνια καθηλωμένος σε αναπηρικό
καροτσάκι, αναφέρει σκωπτικά στο βιβλίο του «Το Χρονικό του Χρόνου» (εκδ.
Κάτοπτρο, Αθήνα 2000), την επισήμανση του εκδότη ότι, κάθε εξίσωση σε ένα βιβλίο
μειώνει σημαντικά τον αριθμό των αναγνωστών.
Αυτή περίπου η αντίληψη επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις σε μια
ερευνητική εργασία για τη σχέση εκπαιδευτικών Γυμνασίων και Λυκείων με τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές: ένα αξιόλογο ποσοστό δηλώνει ότι δεν έχει πειστεί για
τη χρησιμότητα και ένα άλλο ότι είναι τοποθετημένο αρνητικά απέναντι στο
συγκεκριμένο μέσο. Συνολικά οι μισοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν το
χειρισμό και τις εφαρμογές του υπολογιστή (Ελένη Κoνιδάρη: «Εκπαιδευτικοί και
νέες τεχνολογίες»). Η συγκεκριμένη τοποθέτηση των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να
ξενίζει, αν ληφθεί υπόψη ότι 7 στους 10 Έλληνες δεν θεωρούν ότι υπάρχει στο
Internet κάτι που θα τους ενδιέφερε και γι' αυτό δεν σκοπεύουν να συνδεθούν σ' αυτό
(Εφημερίδα Καθημερινή, 21-9-2005, σελ. 23.) Σημειώνουμε εδώ ότι η χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή ξεφεύγει από τη συνηθισμένη απλή χρήση λειτουργιών
κάποιας οικιακής συσκευής, απαιτεί αρκετή πνευματική συμμετοχή του χειριστή και
προϋποθέτει κάποια προσπάθεια για εκμάθηση των απαραίτητων χειρισμών και
λειτουργιών.
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Ένα άλλου είδους παράδειγμα που λειτουργεί όμως κατά βάθος στην ίδια
κατεύθυνση του τεχνο-σκεπτικισμού, σχετίζεται με τις εξετάσεις μαθητών του
Λυκείου. Ένα από τα θέματα στο μάθημα της έκθεσης των πανελλήνιων εξετάσεων
για τα πανεπιστήμια και ΤΕΙ του έτους 2000 αναφερόταν σε κάποιο σχόλιο του
Σεφέρη (Δοκιμές) πάνω σε γραπτά του T.S. Eliot (Έλιοτ, 1888-1965) από το έτος
1923, στα οποία παραπονιόταν ο γνωστός 'Άγγλος συγγραφέας ότι κάποιοι άνθρωποι
της Μελανησίας στον Ειρηνικό «πεθαίνουν γιατί ο "πολιτισμός", που τους ανάγκασαν
να δεχτούν, τους στέρησε από κάθε ενδιαφέρον για τη ζωή» και προβληματίζεται ο
συγγραφέας για τις αλλαγές στον πολιτισμένο κόσμο από τις επερχόμενες
τεχνολογικές εξελίξεις: «Όταν το κάθε θέατρο αντικατασταθεί από εκατό
κινηματογράφους, όταν το κάθε μουσικό όργανο αντικατασταθεί από εκατό
γραμμόφωνα, όταν το κάθε άλογο αντικατασταθεί από εκατό φτηνά αυτοκίνητα, όταν
το κάθε παιδάκι, με τη βοήθεια των ηλεκτρικών εφευρέσεων, ακούει τα παραμύθια
της γιαγιάς του από ένα μεγάφωνο». Είναι προφανείς οι συνέπειες κατά τον Έλιοτ:
«Δεν θα είναι διόλου εκπληκτικό αν ο πληθυσμός ολόκληρου του πολιτισμένου
κόσμου ακολουθήσει γρήγορα την τύχη των Μελανησίων.» (Νίκος Δήμου: «Ο
Θρίαμβος της Μούχλας!»)
Βέβαια, όταν προβληματιζόταν ο Έλιοτ για την επέλαση της τεχνολογίας, οι
κινηματογράφοι, το γραμμόφωνο, το αυτοκίνητο και το μεγάφωνο του ραδιοφώνου
(μαγνητόφωνο δεν υπήρχε ακόμα) βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης.
Προφανέστατα οπισθοδρομικός, συντηρητικός και τεχνοφοβικός ων ο ποιητής,
προέβλεπε τότε εσφαλμένα μια πολιτισμική και βιολογική καταστροφή για τον
κόσμο. Ενδιαφέρον είναι ότι έχει τοποθετήσει τη λέξη πολιτισμός σε εισαγωγικά,
πράγμα που δηλώνει ότι μάλλον καταχρηστικά αναγνωρίζει στην τεχνολογία τα
χαρακτηριστικά του πολιτισμού. Σαράντα χρόνια αργότερα, το έτος 1963, παρότι είχε
διαψευστεί στις αρχικές προβλέψεις του, επανέρχεται ο Έλιοτ, περιγράφοντας το
ρόλο της τηλεόρασης: «(Η τηλεόραση) είναι ένα μέσο διασκέδασης που επιτρέπει σε
εκατομμύρια ανθρώπους να ακούν το ίδιο αστείο την ίδια ακριβώς στιγμή και όμως
να συνεχίζουν να διακατέχονται από μοναξιά.»
Με αυτή τη νεότερη τοποθέτησή του αποδέχεται ο Έλιοτ την τεχνολογία
(τηλεόραση) ως γεγονός, αλλά της καταλογίζει ανεπάρκεια, επειδή δεν υλοποιεί όλα
αυτά που περίμενε ο ίδιος από αυτήν. ο Έλιοτ προσπερνούσε το μείζον, ότι με την
τεχνολογία ήταν δυνατόν να λάβουν εκατομμύρια άνθρωποι ταυτόχρονα το ίδιο
μήνυμα και εστίαζε την προσοχή του σε κάτι που ποτέ δεν υποσχέθηκε η τηλεόραση:
ότι θα «γιατρέψει» τη μοναξιά των ανθρώπων. Σήμερα γνωρίζουμε ότι κανένας δεν
έχει πεθάνει από «πλήξη» λόγω της τεχνολογίας, καθώς επίσης ότι ένας άνθρωπος
μπορεί να αισθάνεται «μόνος» μέσα σε ένα πλήθος εκατοντάδων ή χιλιάδων άλλων
ανθρώπων, στο δρόμο, στο πολυκατάστημα, στην παραλία, στο στάδιο κλπ. Πέρα
από αυτά, γνωρίζουμε επίσης ότι χωρίς την τεχνολογία, στην οποία προσβλέπουν με
αγωνία όλοι οι απανταχού «Μελανήσιοι» του πλανήτη μας, θα διαλύονταν οι
κοινωνίες που συμπεριλαμβάνουν πάνω από το 90% των ανθρώπων της Γης.
Εδώ δεν ενδιαφέρουν όμως οι αποτυχημένες και άστοχες προβλέψεις του
Έλιοτ, αλλά η επιλογή από τους φιλολόγους της εξεταστικής επιτροπής του
συγκεκριμένου αποσπάσματος για την έκθεση. Με αυτήν την επιλογή τους έφερναν
οι φιλόλογοι τους μαθητές στη δύσκολη θέση να διαφωνήσουν με το διάσημο
συγγραφέα, αν δεν ήθελαν να εκφραστούν τεχνοφοβικά. Αν λάβουμε δε υπόψη ότι τα
θέματα των εξετάσεων γράφονται σε υπολογιστή, μεταδίδονται μέσω διαδικτύου και
τηλεομοιοτυπίας (telefax), η επικοινωνία για επιβεβαίωση της παραλαβής των
θεμάτων και για υποβολή ερωτήσεων γίνεται μέσω του τηλεφωνικού δικτύου κλπ.
κλπ., τότε αποτελεί κακοήθεια ολκής να διαδίδεις στην έναρξη του 21ου αιώνα την
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παντελώς αστήρικτη εκδοχή ότι πιθανόν να ευθύνεται ο τεχνολογικός πολιτισμός για
το «θάνατο από πλήξη» κάποιων ανθρώπων στην άλλη άκρη της Γης και ταυτόχρονα
να αναγκάζει κανείς εφήβους να αντιπαρατεθούν στις απόψεις ενός διάσημου
διανοούμενου. Την ίδια στιγμή μάλιστα που κανείς από τους τεχνοφοβικούς
φιλολόγους δεν φαίνεται να προβληματίστηκε για τη θεμελιώδη θέση του Έλιοτ
(διαφάνηκε αυτό και από τις «φροντιστηριακές λύσεις» που κυκλοφόρησαν μετά την
εξέταση), αν δηλαδή οι Μελανήσιοι πέθαιναν πράγματι από την «πλήξη» που
προκαλεί η τεχνολογία. Για την ελονοσία, τον τύφο, τη χολέρα και όλες τις ενδημικές
και επιδημικές ασθένειες που πιθανόν συντηρούνταν ακόμα σ' αυτές τις τεχνολογικά
και υγειονομικά υποβαθμισμένες κοινωνίες στη δεκαετία του 1920 δεν έγινε πουθενά
κι από κανέναν λόγος.
Σε μια υπολανθάνουσα τεχνονωθρότητα, η οποία αναφέρθηκε στα
προηγούμενα, στηρίζεται και η αντίδραση στις τεχνολογικές βελτιώσεις, κυρίως από
ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, με πρόσχημα ρομαντικούς δεσμούς με κάποια
χαρακτηριστικά της απερχόμενης τεχνολογίας. Είναι ευρέως γνωστές ιστορίες του
19ου αιώνα από την Αγγλία, όπου ο κόσμος για πολλά χρόνια απέφευγε να
χρησιμοποιεί το τραίνο και συνέχιζε να παίρνει την άμαξα, παρά τα πολλά
μειονεκτήματα που είχε αυτό το μεταφορικό μέσον. Ακόμα στις αρχές του 20ου αιώνα
απέτρεπαν χρηματο-οικονομικοί σύμβουλοι στις ΗΠΑ τους πελάτες των τραπεζών
τους να επενδύσουν σε μετοχές της βιομηχανίας αυτοκινήτων Ford, γιατί «Το άλογο
θα συνεχίσει να υπάρχει, το αυτοκίνητο είναι μόνο ένας νεωτερισμός, μια μόδα!».
Αλλά και στις μέρες μας ακούμε συχνά διηγήσεις για τη σχέση που έχει
κάποιος «βιβλιοφάγος» φίλος με την υφή και τη μυρωδιά του χαρτιού, για τη
συγκίνηση που νοιώθει όταν βρίσκεται σε ένα βιβλιοπωλείο. Προφανώς ο
συγκεκριμένος φίλος έχει συσχετίσει την αγάπη του για μελέτη με δευτερεύοντα και
μάλλον αρνητικά στοιχεία του μέσου (χαρτί), με το οποίο διαδίδονται εδώ και 500
περίπου χρόνια οι γνώσεις στον πολιτισμένο κόσμο. Ο Mark Lawson στην εφημερίδα
Guardian, περιγράφοντας τις επερχόμενες εξελίξεις για ηλεκτρονική διανομή των
κειμένων, των εικόνων και της μουσικής του μέλλοντος μέσω διαδικτύου, με χρήση
μιας και μοναδικής μικροσυσκευής, η οποία θα μεταδίδει ταυτόχρονα τηλεοπτικά
προγράμματα και θα αποτελεί κινητό τηλέφωνο, ατζέντα κ.ά.: «Έτσι, λοιπόν, η
πιθανότητα ότι όλα αυτά -σινεμά, βιβλία, μουσική, ραδιόφωνο, τηλεόραση- θα είναι
διαθέσιμα μέσα από μία και μοναδική πλαστική συσκευή, η οποία επινοήθηκε για να
σου επιτρέπει να μιλήσεις με τους δικούς σου και να τους πεις ότι το τραίνο θα
αργήσει, μπορεί να είναι τεχνολογικά συναρπαστική, αλλά δίνει ταυτόχρονα μια
αίσθηση κλειστοφοβίας και περιορισμού. Αν αυτό είναι το πολιτιστικό μέλλον που
μας περιμένει, ευχαριστώ, θα αρνηθώ την πρόσκληση.»
Οι περισσότεροι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να
συνειδητοποιήσουν ότι είναι απόλυτα εξαρτημένοι από την τεχνολογία, χωρίς να το
αντιλαμβάνονται και απλώς δυσφορούν για τις αλλαγές στις συνήθειές τους που
επέρχονται αναπόφευκτα, γίνονται τεχνοφοβικοί επειδή είναι τεχνονωθροί. Κανείς
από αυτούς δεν θα σκεφτόταν όμως να διαγράψει από τη ζωή του το ραδιόφωνο, το
αυτοκίνητο, το τηλέφωνο, τις οικιακές συσκευές και ό,τι άλλο χρησιμοποιεί
αυτονόητα στην καθημερινή ζωή του, όλα εκείνα τα τεχνικά κατασκευάσματα, τα
οποία συνήθισε από μικρής ηλικίας. Τον ενοχλούν οι αλλαγές που θα τον
αναγκάσουν να προβληματιστεί και πιθανόν θα τον κουράσουν μέχρι να τις
συνηθίσει, η αναλογική συσκευή που θα γίνει ψηφιακή, ο δίσκος μουσικής από
βινίλιο που θα γίνει CD, το σήμα στο τηλέφωνο που ακούγεται διαφορετικά, η
φωτογραφική μηχανή χωρίς φιλμ που πρέπει να συνδεθεί όμως με τον υπολογιστή
κ.ο.κ.
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Οι αρνητές της νεωτερικής συσκευής «όλα σε ένα», για να επανέλθουμε στο
παράδειγμα του τεχνοφοβικού βιβλιοφάγου, προφανέστατα αγνοούν και μάλλον δεν
ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν ότι το νέο (ηλεκτρονικό) μέσον θα τους δίνει
πάμπολλες δυνατότητες, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να απαιτήσει κάποιος από το
χαρτί, που τσαλακώνεται, βρέχεται, σκίζεται, ξεθωριάζει και για του οποίου την
παραγωγή απαιτείται η αποκοπή δέντρων και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με
χημικά υλικά. Με τη συσκευή που του δημιουργεί «αίσθηση κλειστοφοβίας» και την
οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί παντού και πάντα, σε οποιαδήποτε στάση ή κίνησή
του, θα είναι σε θέση να αποκόπτει και να αποθηκεύει στη μνήμη της συσκευής
κομμάτια κειμένου, βίντεο ή μουσικής για να τα διαβάσει, παρακολουθήσει ή
ακούσει πιο προσεκτικά κάποια άλλη στιγμή ή, επίσης, να τα στέλνει εκείνη τη
στιγμή, σε οποιονδήποτε παραλήπτη διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να διαβάζει
δοκιμαστικά όποιο βιβλίο ή περιοδικό και όποια εφημερίδα τον ενδιαφέρει, να
παρακολουθήσει από την οθόνη τα προσφερόμενα εμπορικά είδη που χρειάζεται, σε
μια άλλη πόλη ή μια άλλη χώρα και ήπειρο, με λεπτομερή περιγραφή ποιότητας και
τιμών και με θετικά ή αρνητικά σχόλια άλλων αγοραστών και, αν κάτι του αρέσει, να
το παραγγείλει ηλεκτρονικά για τον εαυτό του ή ως δώρο και άλλα πολλά. Αυτό που
αλλάζει οριστικά και αναπότρεπτα στη ζωή του φυσικά είναι να μη διαθέτει πλέον με
τις παλιές εφημερίδες φθηνό περιτύλιγμα.
Μια άλλου είδους κατηγορία τεχνοφοβικών στάσεων αφορά διανοούμενους
με συγκροτημένες αντιλήψεις, οι οποίοι θεωρούν ότι μέχρι και το τέλος του 20ου
αιώνα αναπτύχθηκε η τεχνολογία σε σημαντικό βαθμό ώστε, αφενός να μην έχουν
αξιοποιηθεί ακόμα όλες οι εφευρέσεις και τεχνικές δημιουργίες και αφετέρου να μην
έχει κατανοηθεί, ποιες είναι οι βαθύτερες επιπτώσεις στη φύση και την κοινωνία από
αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις. Θα έπρεπε λοιπόν, με δεδομένες και
αναμφισβήτητες τις πιθανότητες σημαντικών καταστροφικών εξελίξεων στον
τεχνολογικό τομέα, να περιοριστεί η υποστήριξη της κοινωνίας σ' αυτό το είδος των
επιστημονικών δραστηριοτήτων, ώστε να αξιοποιηθούν πρώτα τα έτοιμα και,
ταυτόχρονα, να μελετηθούν καλύτερα, μακροπρόθεσμα και σε παγκόσμια κλίμακα οι
επιπτώσεις των τεχνολογικών επιτευγμάτων. Θα είναι έτσι δυνατόν, λέγεται, να
καταστρωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πάνω σε ηθικές βάσεις για την πορεία της
ανθρωπότητας στους επόμενους αιώνες.
Αναμφισβήτητα, οι θετικές επιστήμες και η τεχνολογία μπορούν να τεθούν υπό
κατηγορία. Σχεδόν κάθε νέα επινόηση περιέχει και το σπέρμα της κατάχρησής της,
όπως συνέβη:
•

•

•

•

με την πυρηνική ενέργεια που αξιοποιήθηκε μεν για ειρηνικούς ιατρικούς,
ενεργειακούς κ.ά. σκοπούς, αλλά πρωτίστως αναπτύχθηκε σε μεγάλη κλίμακα
και χρησιμοποιήθηκε ως όπλο μαζικής καταστροφής,
με τα φυτοφάρμακα και εντομοκτόνα, τα οποία απαλλάσσουν μεν από
επιδημικές ασθένειες και βελτιώνουν την παραγωγή, αλλά ταυτόχρονα
επιβαρύνουν συσσωρευτικά το οικοσύστημα,
με την προσπάθεια για εξερεύνηση του ηλιακού συστήματος και την αποίκιση
γειτονικών πλανητών που αξιοποιείται όμως ταυτόχρονα και ως απειλή κατά
ανταγωνιστικών κρατών και κοινωνιών για επίθεση και καθυπόταξη,
με τη διάδοση και χρήση από ευρύτατες πληθυσμιακές ομάδες κινητών
τηλεφώνων και πιστωτικών καρτών που διευκολύνουν μεν πάρα πολύ τις
επικοινωνίες και τις οικονομικές δοσοληψίες, αλλά παράλληλα δίνουν την
ευχέρεια σε ανεξέλεγκτους μηχανισμούς να ελέγχουν κάθε πολίτη που θα
βάλουν ως στόχο.
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•

με τη δυνατότητα μεταμοσχεύσεων ζωτικών ανθρώπινων οργάνων, η οποία
δυνατότητα προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια και καλύτερη ποιότητα ζωής,
αλλά ταυτόχρονα οδηγεί στον κανιβαλισμό σε βάρος φτωχών και ανήμπορων
ανθρώπων κλπ.

Ουδείς άνθρωπος με συγκροτημένη παιδεία είναι δυνατόν να αμφισβητήσει τις με τις σημερινές αντιλήψεις μας- απορριπτέες χρήσεις ορισμένων τεχνολογιών. Η
προβαλλόμενη δε ανάγκη για μελέτη των επιπτώσεων της τεχνολογίας σε παγκόσμια
κλίμακα δεν πρέπει να παρακάμπτεται ως προσχηματική ή περιττή. Ο Bertold Brecht
καταλήγει στο έργο του «Η ζωή του Γαλιλέου» στην «καταδίκη» του μεγάλου
ερευνητή, όταν πληροφορείται ο ίδιος ο συγγραφέας, αρχικά στη Δανία όπου ζούσε,
για την τρομακτική καταστροφική δύναμη της πυρηνικής ενέργειας και αργότερα,
στην Αμερική, για την έκρηξη πυρηνικών βομβών στο Ναγκασάκι και στη Χορσίμα.
Αυτή η φιλολογική καταδίκη του Γαλιλέου ήρθε δε περίπου στην εποχή που η
Καθολική Εκκλησία αποκαθιστούσε ηθικά τον πρωτοπόρο φυσιοδίφη. Ο Γαλιλέος
αυτοκατηγορείται σ' αυτό το έργο του Brecht με τα λόγια: «Αν είχα καταλάβει να μη
διαδίδω γνώσεις χωρίς περίσκεψη...» Τελικά, σύμφωνα με αυτή τη λογική, ο
Ιεροεξεταστής έχει δίκιο και ο Γαλιλέος άδικο στον αγώνα για αποσιώπηση ή
διάδοση των γνώσεων.
Καταρχάς φαίνεται όμως ότι, οι ιδέες για περιορισμό των τεχνολογικών
εξελίξεων, με στόχο μια ηθικοποίηση της επιστήμης και της κοινωνίας, είναι
αντιεπιστημονικές και, σε πρακτικό επίπεδο, ανεφάρμοστες. Επίσης, δεν συνάδουν με
τη νοοτροπία της προόδου που χαρακτηρίζει, αφενός την κοινωνία μας, από την
Αναγέννηση και μετά και αφετέρου τους ερευνητές, οι οποίοι πάντα, όποτε βρέθηκαν
μπροστά σε ένα επιστημονικό ή τεχνολογικό δίλημμα, προσπάθησαν να το
αντιμετωπίσουν. Η προσδοκία ότι ένα παγκόσμιο σύστημα «ποτοαπαγόρευσης» θα
δώσει αποτελέσματα, είναι μάλλον αφελής.
Μία προφανής λύση φαίνεται να εντοπίζεται σήμερα στη διακοπή από το κράτος
της χρηματοδότησης για πειράματα προς τέτοιες «επικίνδυνες» κατευθύνσεις. Μόνο
που, πρώτον, ουδείς γνωρίζει εκ προοιμίου ποιες από τις κατευθύνσεις είναι
«επικίνδυνες». η κατηγοριοποίηση εκ του αποτελέσματος είναι σ' αυτή την περίπτωση
άνευ ουσίας.
Είναι σαφές επίσης πως η κατασκευή της ατομικής βόμβας που απειλεί τον
πολιτισμό μας λόγω πιθανής χρήσης της από πυρηνικές δυνάμεις, έγινε με
πρωτοβουλία και αδρή χρηματοδότηση της αμερικανικής κυβέρνησης, ήταν δηλαδή
πολιτική απόφαση, όχι επιστημονική. Η πρώτη σχάση του ατόμου έγινε όμως το 1938
από τους Hahn (Χαν) και Strassmann (Στράσμαν) σχεδόν αδαπάνως πάνω σε ένα
εργαστηριακό τραπέζι. Κοιτάζοντας, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, ο
επισκέπτης σήμερα αυτό το εργαστηριακό τραπέζι στο μουσείο, νομίζει ότι έχουν
ξεχαστεί πάνω του άχρηστα καλώδια και μερικά όργανα.
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Επίσης, είναι γνωστό ότι κάθε ομάδα από καταρτισμένα άτομα στην Πυρηνική
Φυσική μπορεί με γνώσεις από περιοδικά και βιβλία και με υλικά που είναι ελεύθερα
διαθέσιμα στο εμπόριο, να κατασκευάσει μία «απλή» ατομική βόμβα. Με μια τέτοια
βόμβα δεν είναι δύσκολο να προκληθεί για πολιτικούς ή εγκληματικούς σκοπούς ο
θάνατος και η ραδιενεργή μόλυνση μερικών εκατομμυρίων ανθρώπων.
Όσοι ισχυρίζονται λοιπόν πως ο μεθοδευμένος από το κράτος περιορισμός της
τεχνολογικής εξέλιξης θα μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις, παραβλέπουν, αφενός
ότι ο μεμονωμένος επιστήμονας ή μικρές ομάδες επιστημόνων δεν είναι δυνατόν να
ελεγχθούν με κανένα προληπτικό ή κατασταλτικό τρόπο σε μια ελεύθερη κοινωνία,
αφετέρου ότι, κι αυτό είναι το σημαντικότερο, η ίδια η τεχνολογία που προκαλεί
διάφορες ανεπιθύμητες και επικίνδυνες παρεκβάσεις, είναι η μόνη που μπορεί να
δημιουργήσει και το αντίδοτο σ' αυτές. Πώς θα ήταν δυνατή η όποια μεθοδευμένη,
συνολική, διορθωτική παρέμβαση στη φύση και την κοινωνία, αν δεν είναι διαθέσιμα
νεότερα επιστημονικά και τεχνολογικά μέσα, από την παραγωγή προϊόντων και
ενέργειας μέχρι τη διάχυση πληροφοριών και τον έλεγχο των εξελίξεων στο γενετικό
τομέα; Και κάτι ακόμα επ' αυτού: σίγουρα, η έκρηξη στον πυρηνικό αντιδραστήρα
του Τσερνομπίλ στη δεκαετία του 1990 οφείλεται σε πλημμελή έλεγχο της
τεχνολογίας, αλλά η καταστροφή από τον τυφώνα στη Νέα Ορλεάνη, η οποία
προκάλεσε περίπου ίδιο αριθμό θυμάτων με εκείνα στη Λευκορωσία, ήταν ένα
συνηθισμένο για την περιοχή φυσικό φαινόμενο. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, η
αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών των διαφορετικών γεγονότων μόνο με χρήση της
τεχνολογίας ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί.
Όσοι, ακόμα, διαβλέπουν σε μια αδρανοποίηση της τεχνολογίας τη δυνατότητα
για μεγαλύτερη ανάπτυξη των ανθρωπιστικών επιστημών παραβλέπουν ότι, οι
φιλοσοφικές, φιλολογικές, καλλιτεχνικές κ.ά. σπουδές και μελέτες θα παρακμάσουν
μακροπρόθεσμα επίσης, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, αφού θα πάψουν να
δέχονται συνεχώς ερεθίσματα και υποστήριξη από την τεχνολογία. Για παράδειγμα, η
φιλοσοφία στα τέλη του 20ου, αρχές του 21ου αιώνα προϋποθέτει γνώση των
πορισμάτων της Φυσικοχημείας και Βιολογίας και των μεθόδων τους, αλλιώς κάθε
προβληματισμός για τη ζωή και τον κόσμο εκφυλίζεται σε συζήτηση περί όνου σκιάς.
Δεν επιτρέπεται, τέλος, να παραλείψουμε την αναφορά και στη νομιμοποίηση του
φορέα που θα διακρίνει το χρήσιμο από το επικίνδυνο και, στην ανάγκη, θα
αναπροσανατολίζει την παραγωγή γνώσης. Προφανέστατα, ο εκκλησιαστικός
μηχανισμός του Μεσαίωνα θα αξιοποιούσε ο ίδιος με ιδιαίτερη προτίμηση κάθε
εφεύρεση, με την οποία θα μεγιστοποιούσε τη δύναμη και τον πλούτο του, πράγμα
που το έκανε σε πολλές περιπτώσεις. 'Αρα, δεν υπήρξε ποτέ και δεν μπορεί να γίνει
ανιδιοτελής φορέας αυτής της νομιμοποιητικής λειτουργίας, δεδομένου ότι και
σήμερα ακόμα αυτοκατηγορούνται οι κληρικοί για ροπή προς «φιληδονία,
φιλαργυρία και εξουσιομανία», χαρακτηριστικά που τους καθιστά, ως σώμα, τελείως
ακατάλληλους για ηθική καθοδήγηση άλλων ανθρώπων. Οι αναδεικνυόμενοι κατά
καιρούς ηγέτες ισχυρών κρατών προσπαθούν μεν να περιορίσουν τη διάδοση
καταστροφικών τεχνολογιών, πιθανώς προβληματικών μεθόδων της Γενετικής αλλά
μόνο στο βαθμό που προκύπτουν ανταγωνιστές στα υπάρχοντα μονοπώλια. Η ιδέα
για κάποιο όργανο παγκόσμιου ελέγχου βάσει ηθικών και δημοκρατικών κριτηρίων
έχει αποτύχει, όπως φαίνεται από την ελεγχόμενη λειτουργία του ΟΗΕ (βέτο μεγάλων
δυνάμεων) και περιθωριοποίησή του όταν δεν εξυπηρετεί (Γιουγκοσλαβία, Ιράκ).
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Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι και στο μέλλον δεν μένει παρά να συνυπάρχουν δίπλα
δίπλα, η ελπίδα και ο κίνδυνος που περικλείει το δυναμικό της επιστήμης να γίνει
αίτιο δημιουργίας ή καταστροφής. Η τελική απόφαση εναπόκειται στον σκεπτόμενο
άνθρωπο, του οποίου μοναδικό ασφαλές στήριγμα αποτελεί η ολοκληρωμένη παιδεία.
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Μέρος Β’
Η εμπειρική έρευνα
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και η έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου
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Νέες Τεχνολογίες στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Στο πρώτο μέρος της εργασίας μας έγινε μια θεωρητική ανάλυση για την
εμφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, την κοινωνία της πληροφορίας και την
τεχνοφοβία. Προχωρούμε τώρα στην εμπειρική διερεύνηση που αφορά κατά κύριο
λόγο σε άτομα απασχολούμενα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τόσο θεωρητικά όσο και
πρακτικά θα λέγαμε ότι οι ΟΤΑ δεν διαφέρουν από το υπόλοιπο ελληνικό δημόσιο
(υπουργεία, εφορίες) και επομένως τα συμπεράσματα, σε κάποιο βαθμό, είναι κοινά
για τον ευρύτερο ελληνικό δημόσιο τομέα.
Ιστορικά και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80 τόσο στο ελληνικό δημόσιο
(εκτός από τις ΔΟΥ - τις αποκαλούμενες εφορίες – στις οποίες βρίσκονταν σε
νηπιακό στάδιο) αλλά ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση η έλλειψη τεχνολογικών
εξοπλισμών και υπολογιστών ήταν εμφανής. Η διαδικασία αναζήτησης, εκχώρησης
και καταχώρησης στοιχείων ήταν πλήρως γραφειοκρατική και οι φάκελοι και οι
ντουλάπες αχανείς. Οι υπάλληλοι ήταν στην κυριολεξία με το στυλό στο χέρι ενώ τα
λάθη και οι παραλείψεις αρκετές. Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχθούμε
ότι ακόμη και στη σημερινή εποχή των τεχνολογικών επιτεύξεων η γραφειοκρατία
δεν μειώθηκε όσο θα έπρεπε. Η γραφειοκρατική δουλειά αν και δεν διατηρεί το
κλασικό εύρος που είχε κάποτε, συνυπάρχει σε μεγάλο βαθμό με τους υπολογιστές
και τα περιθώρια να περιοριστεί ακόμη περισσότερο είναι αρκετά. Ένα παράδειγμα
εντυπωσιακού τεχνολογικού εκσυγχρονισμού είναι η Ολλανδία όπου τα πάντα σχεδόν
διακινούνται σε ηλεκτρονική μορφή όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες ενώ στη
χώρα μας ακόμα και το email δεν χρησιμοποιείται όσο θα έπρεπε είτε από τους
πολίτες είτε από τις ίδιες τις δημόσιες υπηρεσίες αν και εν τέλει ο εκσυγχρονισμός
των δημοσίων υπηρεσιών είναι διαρκής.
Η μηχανοργάνωση των δήμων ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και
ολοκληρώνεται στα μέσα της δεκαετίας του ’90 για το σύνολο των δήμων ενώ η
σύνδεσή τους με το internet χρονολογείται στο έτος 2000 για το μεγαλύτερο ποσοστό
των δήμων. Η τεχνολογία στα πρώτα χρόνια δεν συμβάδιζε με την τεχνολογία της
αγοράς και των ιδιωτικών επιχειρήσεων ενώ κύριο μέλημα ήταν να καλύπτει απλά τις
ανάγκες των δήμων. Τα δικτυακά προγράμματα ήταν ερασιτεχνικά από πτυχιούχους
προγραμματιστές η ανθρώπους που είχανε κάποιες γνώσεις από δίκτυα και
προγραμματισμό ενώ σήμερα το στήσιμο των εφαρμογών ενός δήμου το
αναλαμβάνουνε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες όπως η OTS, η Computer Logic, αλλά
και η Δ.Α.Ε.Μ. η εταιρεία μηχανογράφησης Δήμου Αθηναίων η οποία αναλαμβάνει
σαν εταιρεία (έτος ίδρυσης 1983) και άλλους δήμους της χώρας.
Σήμερα με όλους τους δήμους να έχουν τα δίκτυα τους, τις εφαρμογές τους
και τη μηχανογράφηση τους και τη δικτυακή επικοινωνία μέσω ιστοσελίδων
προχωρούμε στην ενοποίηση τους και επικοινωνίας τους μέσω του έργου «Συζευξις»
το οποίο αναλύουμε παρακάτω. Βραδύτητα στην εξέλιξη παρουσιάζουν οι μεγάλοι
Δήμοι λόγω μεγάλου δικτύου και παλαιάς τεχνολογίας καθώς και πολύ μικροί και
απομακρυσμένοι γεωγραφικά δήμοι (κοινότητες κατά κύριο λόγο) λόγω έλλειψης ή
καθυστέρησης παροχής απαραίτητων χρηματικών κονδυλίων.
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Το έργο «Σύζευξις»
Περιγραφή
Το Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και
τηλεματικών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης και κλίμακας. Καλύπτει το σύνολο της
Ελληνικής Επικράτειας με παρουσία σε περίπου 1800 σημεία. Αναφέρεται σε Φορείς
του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, οι ανάγκες των οποίων δεν περιορίζονται σε απλές
τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται περιλαμβάνοντας προηγμένες υπηρεσίες
φωνής, δεδομένων και εικόνας. Στόχος είναι να αποτελέσει το Εθνικό Δίκτυο της
Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο για τρία χρόνια χωρίς κανένα κόστος θα προσφέρει
στους φορείς που εντάσσονται σε αυτό υπηρεσίες όπως :
·
Διασύνδεση σε ένα Ενιαίο Δίκτυο Δεδομένων και φωνής περί των 2000 φορέων
της Δημόσιας Διοίκησης
·
Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
·
Διαδικτυακή Πύλη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ Υπηρεσίες
καταλόγου, εφαρμογές τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε όλους τους φορείς της Δημόσιας
Διοίκησης)
· Υποδομή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών
· Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης)
· Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης
·
Δωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες τις
συνδεδεμένες Υπηρεσίες.

Οφέλη από το έργο
Κύριος σκοπός του Έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των φορέων της
Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με την αναβάθμιση της ποιότητας των
προσφερόμενων σε αυτούς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την παροχή
προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών.
Οι στόχοι που επιδιώκονται με το Έργο είναι:
·
Ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (υλοποίηση του
μοντέλου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) με την παροχή προηγμένων τηλεματικών
υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
·
Η διάδοση των δυνατοτήτων του Έργου στα στελέχη του Ελληνικού Δημόσιου
Τομέα. Οι ενέργειες κατάρτισης που προβλέπονται στο πλαίσιο του Έργου,
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συνόλου των ενεργειών κατάρτισης που
προβλέπονται στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού του
Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, τόσο όσον αφορά την κατάρτιση στη χρήση
πληροφοριακών συστημάτων, όσο και στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη
χρήση των νέων τεχνολογιών.
·
Η αποτελεσματική εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων
του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των
συστημάτων αυτών, της εγκατάστασης ιεραρχικού δικτύου εξυπηρετητών και της
διαχείρισης των τελικών χρηστών στη λογική κλειστών περιβαλλόντων.
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·
Η εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών και η αποφυγή
επικαλύψεων - επαναλήψεων σε βάσεις δεδομένων και δικτυακές εγκαταστάσεις.
·
Η αποτελεσματική διαχείριση της διακίνησης των δεδομένων των φορέων του
Ελληνικού Δημόσιου Τομέα και η κεντρική και κατανεμημένη υποστήριξη των
τηλεματικών εφαρμογών.
·
Η μείωση του κόστους της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων του Ελληνικού
Δημόσιου Τομέα με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας διακίνησης
των πληροφοριών.
·
Η ενοποιημένη αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, μέσω
αυτοματοποιημένων και φιλικών προς τον χρήστη συστημάτων πληροφόρησης και
διεκπεραίωσης συναλλαγών με τις Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
·
Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες έχουν
ως πηγή Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα.
·
Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες οι οποίες
απαιτούν εμπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέα, με τελικό στόχο την παροχή
υπηρεσιών μιας στάσης.
·
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την απελευθέρωση των
τηλεπικοινωνιών και από την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης και
χρηματοδότησης τηλεπικοινωνιακών έργων.
· Η μείωση του "ψηφιακού χάσματος" στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας.
· Παράλληλα, με την υλοποίηση του Έργου επιδιώκεται η ανάπτυξη της
βιομηχανίας πληροφορικής και επικοινωνιών σε ένα περιβάλλον υγιούς
ανταγωνισμού και η πλήρης αξιοποίηση των επενδύσεων στις τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών. Η εμφάνιση ενός τόσο μεγάλου Έργου όπως το
"ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αναμένεται να επηρεάσει την αγορά των τηλεπικοινωνιών κυρίως στην
παροχή των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Η Τεχνοφοβική προσέγγιση των υπαλλήλων ΟΤΑ
Είναι γεγονός πως το θέμα τεχνοφοβίας δεν περνά απαρατήρητο στο ελληνικό
δημόσιο και στους ΟΤΑ ειδικότερα. Το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη μερίδα από
τεχνοφοβικούς οφείλεται σε διάφορους παράγοντες οι οποίοι, πέρα από ιδεολογικές η
θρησκευτικές ή πολιτισμικές αντιλήψεις του καθενός, μπορούν να συνοψισθούν ως
εξής:
Α) Τεχνοφοβία λόγω ηλικίας. Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρείται
τεχνοφοβία σε ανθρώπους όπου δεν μεγάλωσαν σε εποχές τεχνολογικά εξελιγμένες
όσον αφορά κυρίως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δεν διδάχθηκαν σε καμία
βαθμίδα εκπαίδευσης τους Η/Υ και δυσκολεύονται επιπλέον να προσαρμοσθούν στη
νέα πραγματικότητα. Παρατηρούμε ότι αυτού του είδους η τεχνοφοβία έχει να κάνει
με ανθρώπους άνω των 50 ετών και ειδικά με όσους βρίσκονται κοντά στη σύνταξη.
Κάτω των 50 ετών οι τεχνοφοβία έχει να κάνει με οικονομική δυσπραγία του
παρελθόντος, σε άτομα δηλαδή που δεν είχαν πόρους από την οικογένειά τους για να
σπουδάσουν κάτι σχετικό με Η/Υ είτε προέρχονταν από μέρη της επαρχίας όπου οι
υπολογιστές ήταν κάτι το άγνωστο Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει δηλαδή και
η τεχνοβοβία λόγω ελλιπούς εκπαιδεύσεως κάτι που όμως οι πιο πολλοί δήμοι το
αντιμετωπίζουν με τη καθιέρωση σεμιναρίων στους υπαλλήλους τους. Τέλος αξίζει
να σημειωθεί ότι η ηλικιακή ομάδα μέχρι την ηλικία των 30 δεν παρουσιάζει
τεχνοφοβικούς κάτι που θεωρείται προφανές.
- 33 -

Β) Τεχνοφοβία λόγω έλλειψης απαιτούμενων προσόντων. Αυτή η κατηγορία
δεν έχει να κάνει με την ηλικία αν και δεν παρουσιάζεται όπως είπαμε σε άτομα κάτω
των 30 ετών Δεν χρειάζεται να αναρωτηθεί κανένας για ποίο λόγο υπάρχουν
εργαζόμενοι με ελλιπή προσόντα στην ελληνική πραγματικότητα του δημοσίου
καθώς η πλειοψηφία έχει προσληφθεί , ας μου επιτραπεί ο όρος, «από το παράθυρο».
Η γαλαζοπράσινες δεκαετίες μεταξύ 1970-1990 έφεραν στο χώρο δουλειάς του
δημοσίου στρατιά κομματικών ανθρώπων οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό μη έχοντας τα
απαιτούμενα προσόντα (με απολυτήριο δημοτικού αρκετοί) γίνονται οι τεχνοφοβικοί
του σήμερα και βρίσκονται περίπου στις ηλικίες 40-65 ετών. Το γεγονός ότι σήμερα
τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ όσον αφορά τις προσλήψεις οφείλεται στον ρόλο
του ΑΣΕΠ ο οποίος εκτελεί έργο από το 1995. Μάλιστα για την πρόσληψη στο
δημόσιο (και στους ΟΤΑ βέβαια) απαιτείται γνώση Υπολογιστών. Η έρευνα με το
ερωτηματολόγιο που αναλύεται παρακάτω φανερώνει όλα αυτά σχετικά με την
τεχνοφοβία αυτού του είδους.
Γ) Τεχνοφοβία λόγω ανίας. Αυτού του είδους η τεχνοφοβία έχει να κάνει και
με την ηλικία και με την εκπαίδευση αλλά θα την κατέτασσα λόγω εμπειρίας στη
συνήθεια ή στο «βόλεμα». Τη βρίσκουμε μόνο στους μονίμους υπαλλήλους και όχι
σε εκείνους με συμβάσεις αορίστου η ορισμένου χρόνου. Είναι εκείνοι που από παλιά
βολεύονται με καταστάσεις εργασίας και όταν έρθει η ώρα της τεχνολογίας στο
γραφείο τους, αρνούνται να μάθουν έστω κα τα βασικά διότι δε θέλουν να
αφιερώσουν επιπλέον χρόνο και κόπο αλλά και επιπλέον αντικείμενα στην εργασία
τους. Συγκεκριμένα στον Δήμο Θεσσαλονίκης για παράδειγμα όταν εγκαταστάθηκαν
υπολογιστές στους επιμελητές εισπράξεων υπήρξε ξεσηκωμός των υπαλλήλων μέχρι
που τελικά αναγκάσθηκαν άλλοι να μάθουν και άλλοι να το χρησιμοποιούν τον
υπολογιστή με δυσκολία.

Η χρήση του ερωτηματολογίου της έρευνας σε εργαζομένους στους
Δήμους Θεσσαλονίκης, Πανοράματος και Θέρμης
Είναι σαφές ότι πέραν της θεωρητικής προσέγγισης είναι απαραίτητη και η
εμπειρική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Είναι γεγονός πως στην ελληνική
πραγματικότητα δεν υπάρχει αντίστοιχη μέχρι τώρα έρευνα αν και πολλές πλευρές
καλύπτονται από παρεμφερείς έρευνες. Μέρος της διπλωματικής μου εργασίας ήταν
και η σύνταξη ενός ερωτηματολογίου το οποίο καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τη σχέση
των εργαζομένων των ΟΤΑ με την τεχνολογία, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά
και τη τεχνοφοβική τους προδιάθεση.
Στην έρευνα συμπεριλαμβάνονται τρεις δήμοι, της Θεσσαλονίκης, του
Πανοράματος και της Θέρμης. Επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι αφενός μεν επειδή ο
Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο μεγάλος κεντρικός δήμος της περιοχής και αφετέρου οι
δύο μικρότεροι Δήμοι επειδή η ανάπτυξή τους στις τελευταίες δύο δεκαετίες υπήρξε
ραγδαία. Η έρευνα διεξήχθη στις αρχές Δεκεμβρίου 2005 και δεν παρουσιάσθηκαν
ιδιαίτερες δυσκολίες στην συμπλήρωσή των ερωτηματολογίων καθώς υπήρχαν
σαφείς οδηγίες από μένα την ώρα που συμπληρώνονταν το ερωτηματολόγιο, με
εξαίρεση ίσως τον δήμο Θεσσαλονίκης όπου υπήρξαν κάποια μικροπροβλήματα στην
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων καθώς δεν μπορούσα να ελέγξω πολλά γραφεία
ταυτόχρονα. Η έρευνα στους δύο μικρότερους δήμους αφορούσε θα έλεγα το σύνολο
σχεδόν των υπηρεσιών λόγω του ότι όλες τους οι υπηρεσίες είναι συγκεντρωμένες
στα κτίρια των δήμων. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης τα ερωτηματολόγια ήταν πολύ
περισσότερα καθώς στην έρευνα μετείχε η Ταμειακή Υπηρεσία (τμήμα εσόδων και
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εξόδων), το λογιστήριο, το πρωτόκολλο και το τμήμα αναγκαστικών μέτρων καθώς
και όλοι οι εισπράκτορες και οι επιδοτές προσκλήσεων των βεβαιωμένων εσόδων.
1 Μηχανογράγηση Δήμου Θεσ/νίκης

Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι το ερωτηματολόγιο έγινε δεκτό με
ιδιαίτερη ευχαρίστηση αλλά και περιέργεια ταυτόχρονα από όλους τους
εργαζομένους των δήμων. Διαπίστωσα, βέβαια, ότι υπήρχε μια καχυποψία από
αρκετούς εργαζόμενους (πίστευαν ενδεχομένως ότι η έρευνα αποσκοπεί αλλού και
ότι «πρόφαση» ήταν η εξήγησή μου ότι αφορά μια εργασία για ένα μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών μου). Η καχυποψία αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη στο δήμο
Θεσσαλονίκης και μάλιστα στην ταμειακή υπηρεσία όπου και εγώ εργάζομαι διότι
την περίοδο πραγματοποίησης της έρευνας γίνονταν η εγκατάσταση υπολογιστών στα
ταμεία του δήμου ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίστηκαν πολλοί υπολογιστές, εκτυπωτές
καθώς και δικτύωση σε διάφορα γραφεία. Ενδεχομένως λοιπόν να επηρεάστηκαν
γνώμες διότι αφενός ήμουν για τα μάτια κάποιων ενδιάμεσος του προϊσταμένου,
αφετέρου δε υπάρχει πάντα ο φόβος της μετάθεσης αν λάβουμε ταυτόχρονα υπόψη
ότι στην πολιτική επικαιρότητα υπάρχει το θέμα της άρσης της μονιμότητας των
δημοσίων υπαλλήλων, των ιδιωτικοποιήσεων των ΔΕΚΟ και της και της εθελουσίας
εξόδου. Βεβαίως το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο βοήθησε ιδιαίτερα
στο να συμπληρωθεί εύκολα και γρήγορα από όλους.

Λίγα λόγια για την τεχνολογική υποδομή των δήμων
Θεωρείται σκόπιμο να έχουμε μια κάποια τεχνολογική άποψη για τους 3
δήμους. Καταρχήν σε πανελλαδικό επίπεδο έχει παρατηρηθεί όσον αφορά τους
δήμους ότι οι μικρότεροι δήμοι έχουν πολύ μεγάλο βαθμό ευελιξίας στην τεχνολογία
και αυτό διότι τα ποσά που απαιτούνται για αναβαθμίσεις και εξοπλισμούς είναι πολύ
μικρότερα για μικρούς δήμους. Επιπρόσθετα η δικτύωση και η αναβάθμιση ενός
τεράστιου δικτύου είναι δαπανηρή και κυρίως πολύ δύσκολη και απαιτεί χρόνο. Αν
αυτό το τελευταίο το δούμε μέσα στην καθημερινή ελληνική πραγματικότητα όπου το
ελληνικό δημόσιο κινείται με βραδείς ρυθμούς και διοικείται βάσει πολιτικών
σκοπιμοτήτων τότε η υφιστάμενη κατάσταση γίνεται πιο εύκολα κατανοητή.
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Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των δήμων ανήκουν στην μικρομεσαία κατηγορία
όπου όλες οι υπηρεσίες είναι συγκεντρωμένες σε ένα κτίριο, όπου και ο πολίτης
κινείται ευέλικτα και οι τεχνολογικές υπηρεσίες εξελίσσονται και αλλάζουν εύκολα.
Υπάρχουν μάλιστα και περιπτώσεις όπου όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται θα λέγαμε σε
μια μεγάλη αίθουσα (πχ Δήμος Μελίτης, Φλώρινα) όπου συναντά κανείς ταυτόχρονα
το ταμείο, το πρωτόκολλο και έκδοση κάθε είδος πιστοποιητικού από μία μόνο
υπάλληλο σε αντίθεση με το Δήμο Θεσσαλονίκης για παράδειγμα όπου οι δημότες
ανεβοκατεβαίνουν ορόφους, αλλάζουν κτίρια (Κεντρικό στην οδό Βενιζέλου,
δημοτολόγια και ληξιαρχείο στην Καραολή&Δημητρίου, υπηρεσίες στην Μαρτίου
κτίριο Πινακοθήκης κλπ) και χρειάζονται με λίγα λόγια αρκετό χρόνο για να
εξυπηρετηθούν.
Στην έρευνά μας οι δήμοι Θέρμης και Πανοράματος ανήκουν στην κατηγορία
των μικρών δήμων, τουλάχιστον όσον αφορά τα δημαρχεία και όχι τον πληθυσμό ο
οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί με γεωμετρική, σχεδόν, πρόοδο. Σε αριθμό
εργαζομένων διαπιστώνουμε ότι ο Δήμος Θέρμης απασχολεί περισσότερους από τον
αντίστοιχο του Πανοράματος και αυτό σε έναν βαθμό οφείλεται στο ότι ο Δήμος
Θέρμης απασχολεί νέους εργαζομένους με τα προγράμματα stage του ΟΑΕΔ.
Τεχνολογικά οι δύο αυτοί δήμοι έχουν πολύ μεγάλες ομοιότητες καθώς
χρησιμοποιούν λογισμικό της εταιρείας OTS, περιβάλλον windows (έκδοση 2000 στα
περισσότερα μηχανήματα) και λειτουργούν φυσικά και δικτυακά τουλάχιστον όσον
αφορά την εφαρμογή του δήμου. Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι στους δύο αυτούς
δήμους αλλά και σε όλους τους δήμους της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη η
αντικατάσταση των παλαιών οθονών τύπου CRT(καθοδικού σωλήνα) με τις
καινούριες τύπου TFT(επίπεδες) οι οποίες δεν έχουν ακτινοβολία. Σε πρώτη φάση
αυτές οι οθόνες είναι τοποθετημένες στα γραφεία υψηλών στελεχών καθώς και σε
υπάλληλους νευραλγικών τομέων όπως η μηχανοργάνωση ή σε τμήματα όπου η
ενασχόληση με τον υπολογιστή είναι διαρκής και ακατάπαυστη και όχι περιοδική.
Αφήνουμε για το τέλος τον Δήμο Θεσσαλονίκης ο οποίος είναι μια
διαφορετική περίπτωση σε σχέση με τους προηγούμενους. Τεχνολογικά είναι πιο
πίσω από πάρα πολλούς δήμους όχι μόνο της χώρας αλλά και του ίδιου του
πολεοδομικού συγκροτήματος. Κάτι τέτοιο δεν είναι παράλογο διότι οι αναρίθμητες
υπηρεσίες είναι διασκορπισμένες σε πολλά κτίρια. Επομένως στην κυριολεξία μέχρι
να αρχίσει μια αναβάθμιση θα τελειώσει στην αρχή της επόμενης διότι δεν μιλάμε για
ένα μικρό αριθμό υπολογιστών αλλά σίγουρα για τριψήφιο αριθμό. Τέλος το δίκτυο
του δήμου το οποίο απλώνεται στην πόλη (βιβλιοθήκες, γυμναστήρια, Βαφοπούλειο,
ληξιαρχείο, σταθμός αιμοδοσίας) μέσω μισθωμένων γραμμών του ΟΤΕ στηρίζεται σε
έναν τεράστιο σε όγκο server ο οποίος στεγάζεται στον πρώτο όροφο του Δημαρχείου
(οδός Βενιζέλου 45).
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2-Server Δήμου Θεσ/νίκης

Κάθε κτίριο χρειάζεται καλωδίωση οπότε είναι προφανής ο χρόνος και οι
ανάγκες συντήρησης. Το λογισμικό είναι γραμμένο από προγραμματιστή του δήμου
και όχι από κάποια ιδιωτική εταιρεία, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα και στης
ανάγκες αποκλειστικά του Δήμου Θεσσαλονίκης, βασίζεται σε χαρακτήρες ASCII
και δεν είναι παραθυρικό αν και υπάρχει και ειδικό πρόγραμμα που συνδέεται κανείς
από Windows σε αυτό μέσω δικτύου (NeTerm). Μάλιστα οι περισσότερες οθόνες
είναι και τερματικά, όχι προσωπικοί υπολογιστές PC, και μάλιστα ασπρόμαυρες. Το
ξεκίνημα της μηχανοργάνωσης του Δήμου Θες/νίκης ξεκίνησε το έτος 1987 και
τελείωσε το 1997 σε πρώτη φάση. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται σε όλα τα
τμήματα προσπάθεια αναβάθμισης της τεχνολογίας όπως με την αλλαγή των οθονών
σε επίπεδες και τη αντικατάσταση των τερματικών σε Προσωπικούς υπολογιστές με
Windows και Office ενώ τον Φεβρουάριο του 2006 θα έχει τελειώσει η
μηχανοργάνωση του Ταμείου όπου τα Τριπλότυπα είσπραξης είναι ακόμα
χειρόγραφα. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του Δήμου λειτουργούν και
παραθυρικές δικτυακές εφαρμογές με πρώτη αυτή του τμήματος Προϋπολογισμού.

Η Γενική Ανάλυση του ερωτηματολογίου
Μετά την παρουσίαση της τεχνολογικής υποδομής των τριών δήμων όπου
δόθηκαν τα ερωτηματολόγια προχωράμε στην ανάλυσή του. Το πλήρες
ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος της εργασίας. Σε αυτήν
την ενότητα θα δούμε μια γενική και μια ειδική εικόνα των ερωτήσεων.
Χρειάζεται να παραδεχτούμε πως για περισσότερη αξιοπιστία του
ερωτηματολογίου τηρήθηκαν κάποιοι κανόνες. Όπως ειπώθηκε παραπάνω στην
μελέτη έλαβαν μέρος τρείς Δήμοι (Θεσσαλονίκης, Πανοράματος, Θέρμης) στις αρχές
Δεκεμβρίου 2005. Στον Δήμο Θέρμης έλαβαν μέρος όλες οι υπηρεσίες του Δήμου,
στον αντίστοιχο του Πανοράματος επίσης όλες οι υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων
και των Κ.Ε.Π Πανοράματος που βρίσκονται απέναντι από το δημαρχείο, ενώ στον
Δήμο Θεσσαλονίκης όπως είπαμε έλαβαν μέρος κάποιες από τις υπηρεσίες. Ο
αριθμός των ερωτηματολογίων που δόθηκαν και συμπληρώθηκαν ήταν 100 και
συγκεκριμένα στον Δήμο Θεσσαλονίκης μοιράστηκαν 60 ερωτηματολόγια και στους
Δήμους Θέρμης και Πανοράματος από 20 αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις που
αναλογούσαν στον καθένα ήταν 10 με υποερωτήματα σε κάποιες από αυτές.
Επιλέξαμε ένα ευέλικτο σχήμα ερωτήσεων ώστε να προχωρήσει η έρευνα εύκολα και
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γρήγορα και να η συμπλήρωση να μην κουράσει κανέναν εργαζόμενο και ούτε να τον
αποσπάσει από την εργασία του. Φυσικά έγινε η προσπάθεια να καλυφθούν καίρια
ζητήματα όσον αφορά την έρευνα έτσι ώστε να μην είναι ελλιπής. Η επιλογή οι
απαντήσεις να γίνονται με ένα απλό «τσεκάρισμα» έγινε με στόχο να αποφευχθούν
πλατειασμοί στις απαντήσεις ανοικτού τύπου που θα απαιτούσαν διαφορετική μορφή
ανάλυσης και ερμηνείας.
Προχωρούμε λοιπόν στην σκέψη υποβολής των ερωτημάτων. Κατ αρχάς
προλογίζεται ο ερευνητικός σκοπός του ερωτηματολογίου και σαν ερωτήσεις
προλόγου έχουμε αυτές που αφορούν το φύλο του εργαζομένου, τον δήμο όπου
εργάζεται καθώς και το εύρος της ηλικίας του. Όσον αφορά το φύλο και τον Δήμο οι
απαντήσεις μας βοηθούνε στην κατάταξη των απαντήσεων κατά φύλο αλλά και κατά
Δήμο από τις οποίες όπως θα δούμε προκύπτουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα τα
οποία δεν μπορούν να θεωρηθούνε σε καμία περίπτωση αμελητέα. Όσον αφορά την
ηλικία χώρισα για μεγάλη ευκολία τους εργαζομένους σε τρείς ηλικιακές ομάδες,
τους νέους (18-30), τους μεσήλικες (31-49) και τους μεγαλύτερους (50 μέχρι την
συντάξιμη ηλικία των 65 με 66). Εμπειρικά στην πρώτη ομάδα συναντά κανείς
επιτυχόντες από ΑΣΕΠ, άτομα με stage μέσω του ΟΑΕΔ αλλά και νέους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στην Τρίτη ομάδα ηλικιών (50-65) βρίσκουμε
μόνιμους υπαλλήλους, χαμηλότερου συνήθως επιπέδου γνώσεων ενώ στην ηλικία
των 31-49 όπου είναι συντριπτικά η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα του δημοσίου
τα πράγματα είναι περισσότερο πολύπλοκα και τις αναλύσεις τις παρατηρούμε
παρακάτω στα επόμενα ερωτήματα. Δεν θέλησα να βάλω περισσότερα όρια ηλικίας
ούτε και να έχω διενέξεις βάζοντας ένα πεδίο με βάση το επίπεδο μόρφωσης (ΑΕΙ,
ΤΕΙ, δευτεροβάθμια κλπ) αφού έτσι και αλλιώς το τι γνωρίζει ο καθένας
αποκαλύπτεται στα αποτελέσματα και επιπλέον το σημαντικό είναι καθένας πρακτικά
τι γνωρίζει και όχι θεωρητικά τι μπορεί να είναι.
Στην ερώτηση 1 ερωτούμε το βασικό μας ερώτημα, το αν ο εργαζόμενος
χρησιμοποιεί Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στην εργασία του και μόνο, αλλά όχι
οπουδήποτε αλλού. Το ΝΑΙ θα έπρεπε ίσως να είναι αναμενόμενο αλλά μην ξεχνάμε
ότι υπάρχουν και εργασίες που είτε δεν έχουν ακόμα μηχανογραφηθεί κάπου είτε
απλά δεν έχουν σχέση με υπολογιστές είτε συμβαίνει κάτι άλλο. Επομένως όσοι
απαντούνε ΝΑΙ προχωρούν στο ερώτημα 2 ενώ όσοι απαντούνε ΟΧΙ προχωρούν στο
ερώτημα 3. Να σημειωθεί εδώ ότι τις οδηγίες τις έδινα και προφορικά στους δύο
μικρότερους δήμους καθώς υπήρξαν κάποια μπερδέματα στις απαντήσεις στον Δήμο
Θες/νίκης (συμπληρώθηκαν κατά λάθος και η 2 και η 3 ερώτηση αλλά τελικά έγινε
ξεκαθάρισμα).
Παρακάτω στην ερώτηση 2, όσοι δηλαδή απάντησαν ΝΑΙ προηγουμένως τους
θέτονται τρία σημαντικά υποερωτήματα. Πρώτον αν αισθάνονται άνετα με την χρήση
του υπολογιστή. Η ερώτηση είναι θα λέγαμε τεχνοφοβική αλλά έχει να κάνει και με
το επίπεδο εμπειρίας του χρήστη αλλά και σε σχέση με το επίπεδο προσαρμογής
απέναντι στην τεχνολογία. Δεύτερον ερωτάται κατά πόσον αισθάνονται άνετα με τις
ικανότητές τους απέναντι στον υπολογιστή. Το δεύτερο ερώτημα είναι ξεχωριστό από
το πρώτο διότι φανερώνει μια γενικότερη παιδεία στους Η/Υ. Άλλοι το εκλαμβάνουν
σε χαμηλό βαθμό δηλαδή το πόσο ικανοί είναι σε συγκεκριμένη εφαρμογή ενώ άλλοι
το θέτουν το ζήτημα με περισσότερη ευρύτητα , αν γνωρίζουν προγραμματισμό,
διάφορα πακέτα εφαρμογών, αν είναι έμπειροι σε διαδίκτυο, σε χρήση Η/Υ κλπ. Η
γνώμη μου συμπίπτει περισσότερο με την δεύτερη άποψη, δεν θεωρώ δηλαδή να
αισθάνεται κάποιος άνετα με τις ικανότητές του χρησιμοποιώντας απλά μια
συγκεκριμένη εφαρμογή του δήμου άριστα τη στιγμή που μπορεί να μην ξέρει τι
σημαίνει η λέξη «σκληρός δίσκος» ή «μνήμη RAM». Τέλος το τρίτο υποερώτημα
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διερωτάται αν ο εργαζόμενος είναι ευχαριστημένος με την τεχνολογία του
Υπολογιστή που χρησιμοποιεί. Από τη μια η αναβάθμιση στους δήμους προχωράει
αλλά τα παράπονα -όπως ασπρόμαυρες ή μη επίπεδες οθόνες, αργά και παλιά
μηχανήματα, και χαλασμένα ποντίκια ή πληκτρολόγια- είναι πολλά.
Στην ερώτηση 3 απαντάνε οι μη έχοντες υπολογιστή στην εργασία τους. Για
να διερευνήσουμε τι συμβαίνει θέτουμε 3 υποερωτήματα. Αρχικά αν ο υπολογιστής
χρειάζεται στη δουλειά τους. Εδώ και το ΝΑΙ είναι προφανές αλλά και το ΟΧΙ
πιστεύω ότι θα είναι διαχρονικό, επομένως καταλαβαίνουμε αν η υπηρεσία όπου
εργάζονται δεν έχει μηχανογραφηθεί ή αν η φύση της εργασίας είναι τέτοια όπου και
χίλια χρόνια και αν περάσουνε δεν υπάρχει συσχέτιση με την τεχνολογία όπως η
ειδικότητα της καθαρίστριας, του εξωτερικού επιδοτή βεβαιωμένων οφειλών, η του
εξωτερικού υπαλλήλου γενικότερα ή οδηγού. Το δεύτερο υποερώτημα (Θα θέλατε να
χρησιμοποιούσατε Η/Υ;) έχει δύο έννοιες, εάν δηλαδή κάποιος ασχολείται σε εργασία
γραφειοκρατική κατά κύριο λόγο όπου απαιτεί υπολογιστή και θέλει ή δεν θέλει να
τον χρησιμοποιήσει και η άλλη έννοια είναι εάν κάποιος θέλει ή δεν θέλει να
χρησιμοποιήσει Η/Υ ανεξάρτητα εάν το απαιτεί η εργασία του, για παράδειγμα
κάποιος μπορεί να είναι οδηγός αλλά να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και να θέλει
να εργασθεί σε θέση υπαλλήλου γραφείου με Η/Υ. Τέλος στο τρίτο υποερώτημα
απαντούνε μόνο όσοι δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν Η/Υ. Η απάντηση εδώ δεν
είναι αποκλειστικά μία και δίνεται η δυνατότητα επιλογής από μία έως και τρείς από
συγκεκριμένες απαντήσεις. Οι λόγοι μπορεί να είναι είτε υγείας, είτε άρνηση σε
διαδικασία εκμάθησης είτε λόγω της πίστης ότι μια εργασία γίνεται το ίδιο ή και
καλύτερα από ότι αν χρησιμοποιούνταν υπολογιστής.
Η τέταρτη ερώτηση είναι γενικής φύσεως και έχει να κάνει με την
αντιμετώπιση του υπαλλήλου απέναντι στις νέες τεχνολογίες γενικότερα. Δεν αφορά
μόνο υπολογιστές αλλά όλη την τεχνολογία όπως κινητά τηλέφωνα, dvd συσκευές,
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, e-banking, ATM, χρήση διαδικτύου κλπ. Έχει να
κάνει σε ένα βαθμό με την τεχνοφοβία αλλά θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πολύ
μεγαλύτερη συσχέτιση με την ηλικία.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επόμενη Πέμπτη ερώτηση είναι κάπως πονηρή.
Η μοναδική θα έλεγα ερώτηση που άλλοι την αντιμετώπισαν με χαμόγελο, άλλοι με
καχυποψία και άλλοι με απορία και έντονο σκεπτικισμό. Το αν πιστεύουν οι
εργαζόμενοι στις μελλοντικές τους δυνατότητες με τις επερχόμενες νέες τεχνολογίες,
το ιντερνέτ, το e-government και το σύζευξις έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εξαρτάται
η απάντησή τους όπως θα δούμε από πολλούς παράγοντες.
Εν συνεχεία η έκτη ερώτηση αναφέρεται σε όλους τους υπαλλήλους πάλι
άσχετα αν χρησιμοποιούν ή όχι υπολογιστή στην εργασία και εξερευνεί με έξυπνο
τρόπο την πηγή γνώσεών τους για τους υπολογιστές. Οι απαντήσεις είναι από μηδέν
έως και τέσσερις και τα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όπως προκύπτει στο
τέλος της έρευνας. Έτσι λοιπόν όποιος απαντά αυτήν την ερώτηση επιλέγει μία ή
περισσότερες πηγές γνώσεων
(Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια εκπαίδευση,
Φροντιστήριο/ιδιωτική σχολή/ Σεμινάρια, εμπειρία από το Δήμο, εμπειρία από
κατοχή Η/Υ στο σπίτι).
Η έβδομη ερώτηση είναι και ειδικής και γενικής κυρίως φύσεως. Εξετάζουμε
αν ο εργαζόμενος είναι κάτοχος Η/Υ στο σπίτι και για να μην γίνει σύγχυση, τίθεται
αμέσως το υποερώτημα για το ποιος τον χρησιμοποιεί, δηλαδή ο ίδιος/ίδια; Με
τον/την σύζυγο; Με τα παιδία; Μόνο τα παιδία; Η όλοι μαζί; Η μόνο ο/η σύζυγος;
Για την περίπτωση που ο Η/Υ σαν εργαλείο στο σπίτι χρησιμοποιείται από
τον εργαζόμενο διερευνούμε στην όγδοη ερώτηση την σχέση μαζί του, αν δηλαδή
χρησιμοποιείται για απλή προσωπική ενασχόληση πάνω σε έγγραφα, μουσική,
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φωτογραφίες ή άλλου είδους εργασία, αν χρησιμοποιείται για παιχνίδια, για ιντερνέτ
ή συνδυασμό των προηγουμένων.
Στη ένατη ερώτηση είχα ιδιαίτερη αγωνία για να είμαι ειλικρινής για τα
αποτελέσματα. Η ερώτηση είναι για το αν γίνεται από τον εργαζόμενο Τοπικής
Αυτοδιοίκησης χρήση του διαδικτύου. Δεν έχει να κάνει με την κατοχή υπολογιστή
στο σπίτι, διότι το ιντερνέτ χρησιμοποιείται και από το σπίτι και από καφετέριες, από
σπίτια φίλων αλλά στην έρευνα μας κάποιοι όπως θα δούμε το χρησιμοποιούν
αποκλειστικά για την εργασία τους στο Δήμο (ειδικά για email).
Εφόσον απαντηθεί θετικά η προηγούμενη ερώτηση γίνεται περεταίρω έρευνα
για το λόγω χρησιμοποίησης του διαδικτύου. Άλλες απαντήσεις σχετίζονται με την
εργασία και άλλες όχι και οι επιλογές στην απάντηση αυτή μπορεί να είναι από μία
μέχρι και όλες. Οι επιλεγμένες απαντήσεις που δίνω καλύπτουν το κύριο φάσμα
δυνατοτήτων του διαδικτύου (email, σερφάρισμα-πληροφόρηση, downloading,
επικοινωνίες μέσω chat-voip).
Κλείνοντας το ερωτηματολόγιο η εντεκάτη και τελευταία ερώτηση είναι
κοινωνιολογική, τεχνοφοβική, προσωπική στον καθένα και είναι χρήσιμη η απάντησή
της. Ομολογώ ότι οι περισσότεροι αφιέρωσαν το μεγαλύτερο χρόνο σε αυτήν
δημιουργώντας τους έναν προβληματισμό και συζητήσεις στο τέλος μεταξύ τους. Η
ερώτηση είναι εάν οι Νέες Τεχνολογίες με την εισαγωγή τους δημιούργησαν,
ελάττωσαν ή άφησαν στάσιμη την ανεργία.
Παρακάτω θα περάσουμε στις απαντήσεις που λάβαμε μία προς μία καθώς και
στην στατιστική, ψυχολογική και κοινωνιολογική ανάλυσή τους.

Η Ειδική Ανάλυση του ερωτηματολογίου
1) Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις εισαγωγής
Αν εξαιρέσουμε του ότι σκοπίμως οι απαντήσεις αφορούσαν 60 εργαζομένους
του Δήμου Θεσσαλονίκης και από 20 στους Δήμους Πανοράματος και Θέρμης, τα
αποτελέσματα όσον αφορά το φύλο έχουν ως εξής :
Πίνακας 1
ΦΥΛΟ
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΔΗΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ.ΠΑΝ/ΤΟΣ ΔΗΜ.ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
28
5
8
41
32
15
12
59
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Διάγραμμα 1
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Μ
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Μ
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12

Ο

8

ΣΥ
Ν

15
5

Σ

ΑΤΟΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Πριν συνεχίσουμε διαπιστώνουμε την πλειοψηφία των γυναικών με ποσοστά
59% έναντι 41% των ανδρών. Κάτι τέτοιο κατά τη γνώμη μου οφείλεται όχι μόνο στο
θέμα φύσης (άλλωστε εκεί τα ποσοστά είναι 52-48 υπέρ των γυναικών) αλλά σε δύο
παράγοντες: Πρώτον διότι οι άνδρες ασχολούνται με άλλου πιο δύσκολα
επαγγέλματα από τις γυναίκες και κυρίως με το ελεύθερο εμπόριο ενώ κατά δεύτερο
λόγο το αποτέλεσμα επηρεάζεται από τον Δήμο Πανοράματος. Το ότι οι γυναίκες
εκεί είναι 3 προς 1 σε αναλογία με τους άνδρες οφείλεται και σε οικονομικούς
παράγοντες. Στο Πανόραμα η ανεργία είναι πολύ χαμηλή και ειδικά οι άντρες
κάποιας ηλικίας είναι ελεύθεροι επαγγελματίες μεγάλων επιχειρήσεων, άλλοι είναι
στελέχη σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και είναι θα λέγαμε λογικό οι γυναίκες να είναι η
κύρια προσφορά ζήτησης στον συγκεκριμένο Δήμο. Στον Δήμο Θέρμης τα
αποτελέσματα είναι 12 γυναίκες με 8 άνδρες ενώ πολύ πιο ισορροπημένα
εμφανίζονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης (32 γυναίκες και 28 άνδρες), άλλωστε λόγω
πληθυσμού και ανεργίας σε αυτόν τον Δήμο η προσφορά εργασίας είναι το ίδιο από
τα δύο φύλα και επιπλέον υπάρχουν θέσεις εργασίας ειδικά για αντρικό πληθυσμό
(πχ ηλεκτρολόγοι, συντηρητές). Ο Πίνακας και το διάγραμμα 1 παραπάνω
απεικονίζουν τα αποτελέσματα της έρευνας.
Η ηλικιακή διάρθρωση ως προς το φύλο αλλά και τον Δήμο απεικονίζεται
στους παρακάτω δύο πίνακες και διαγράμματα :
Πίνακας 2
ΗΛΙΚΙΕΣ
18-30
31-49
50-65

ΔΗΜ.ΘΕΣ.ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ.ΠΑΝ/ΤΟΣ ΔΗΜ.ΘΕΡΜΗΣ
5
5
7
44
12
8
11
3
5

ΣΥΝΟΛΟ
17
64
19

Πίνακας 3
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΆ ΦΥΛΟ
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

18-30
5
12

31-49
26
38

50-65
10
9

ΣΥΝΟΛΟ
41
59
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Διάγραμμα 2
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Διάγραμμα 3
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
38

40
35
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0
18-30
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Ας πάρουμε τα πράγματα από τις απαντήσεις κατά σύνολο. Η συντριπτική
πλειοψηφία που αποτελεί τους Δήμους Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρίσκεται σε ηλικίες
μεταξύ 31 με 49 σε ποσοστό 64%. Αυτό συμβαίνει θα λέγαμε διότι τον καιρό
πρόσληψής τους η οικονομία της χώρας δεν ήταν τόσο δύσκολη, οι προσλήψεις
αρκετές και το «μέσο» μεσουρανούσε. Λίγοι από αυτούς και μόνο μεταξύ των
ηλικιών 31-35 βρίσκουμε επιτυχόντες μέσω ΑΣΕΠ. Και συγκεκριμένα οι
περισσότεροι σε αυτό το εύρος της ηλικίας είναι γύρω στα 45.
Στη ηλικιακή ομάδα των 50 μέχρι την συντάξιμη ηλικία (65-66) συναντούμε
ποσοστό της τάξεως του 19%. Το γεγονός ότι το ποσοστό δεν είναι τεράστιο
οφείλεται και στην πρόωρη συνταξιοδότηση που είχαν πολλοί συνάδελφοι τους αυτής
της ηλικίας η οποία για τις γυναίκες είναι η ηλικία των 60 ή μικρότερη ανάλογα με τα
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παιδιά και για τους άνδρες οι διάφορες ρυθμίσεις του νόμου με βάση τα έτη
προϋπηρεσίας η οποία έδινε την ευκαιρία σε πολλούς να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα.
Τέλος όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες στην ηλικία των 18-30 συναντούμε
το 17% των απαντήσεων. Αν και αυτό στις μέρες μας είναι προφανές, σίγουρα πριν
από 20 χρόνια δεν θα ήταν λογικό και μάλιστα αν δεν υπήρχαν οι συμβάσεις
ορισμένου χρόνου και ειδικά τα προγράμματα stage του ΟΑΕΔ το ποσοστό θα ήταν
ακόμη μικρότερο.. Στην πράξη κανείς που εργάζεται δεν είναι κάτω των 24 και πέρα
από τους ορισμένου χρόνου υπαλλήλους συναντούμε κάποιους με συμβάσεις έργου
και όλους τους υπόλοιπους να είναι επιτυχόντες μέσω ΑΣΕΠ. Το ποσοστό αυτού του
εύρους της ηλικίας παρουσιάζει δυστυχώς πτωτικές τάσεις μελλοντικά και αυτό διότι
οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ ελαττώνονται, τα πτυχία που απαιτούνται είναι ολοένα και
περισσότερα οπότε μέχρι να τα καταφέρει όλα κάποιος έχει συμπληρώσει τα 27-28
χρόνια και επιπλέον από δημογραφικής απόψεως ο πληθυσμός αυτών των ηλικιών θα
μειωθεί μελλοντικά.
Πιο αναλυτικά η ηλικιακή ομάδα των 31-49 υπερτερεί σε όλους τους δήμους.
Στον Δήμο Θεσσαλονίκης και σ αυτό το ηλικιακό εύρος βρίσκουμε 44
ερωτηματολόγια (έναντι 5 των νεωτέρων και 11 των μεγαλυτέρων), στον Δήμο
Πανοράματος 12 (έναντι 5 των νέων και 3 των μεγαλυτέρων) και στον Δήμο Θέρμης
8 έναντι 7 των νέων και 5 των μεγαλυτέρων. Αισθητά μικρότερο δηλαδή είναι το
ποσοστό αυτών των ηλικιών στον Δ.Θέρμης αλλά αυτό που πρέπει να παρατηρήσει
κανείς είναι ότι στη Θέρμη το ποσοστό της νεολαίας είναι 35% (7 εργαζόμενοι) σε
αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη όπου με τριπλάσια ερωτηματολόγια ο απόλυτος αριθμός
είναι μόλις 5. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω είναι ότι όπως προανέφερα μόνο στο
Δήμο Θέρμης συνάντησα πολλά άτομα μέσω Stage του ΟΑΕΔ ενώ στη Θεσσαλονίκη
μαζικές προσλήψεις έχουνε να γίνουνε από τον Αύγουστο του 2000, ενώ από τότε
λίγοι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ στείλανε άτομα στον συγκεκριμένο Δήμο. Έτσι η νεαρή
ηλικία κερδίζει τις εντυπώσεις στη Θέρμη, χάνει στη Θεσσαλονίκη ενώ
ισορροπημένα είναι τα πράγματα στον Δήμο Πανοράματος.
Στην μεγαλύτερη ηλικία των 50-65 συναντούμε την πλειοψηφία στον Δήμο
Θεσσαλονίκης όπου έρχεται δεύτερη σαν ηλικιακή ομάδα και μάλιστα σε διπλάσιο
αριθμό ατόμων από τους νέους, τη στιγμή που χάνει από αυτούς στους δύο
υπόλοιπους δήμους (με 5 έναντι 3 στο Πανόραμα και 7 έναντι 5 στη Θέρμη).
Αυτή τη φορά ας πάρουμε τα πράγματα από την πλευρά του φύλου. Εφόσον
οι γυναίκες υπερτερούν με 59-41 των ανδρών τα αποτελέσματα στις ηλικιακές ομάδες
18-30 και 31-49 εμφανίζονται σε κάποιο βαθμό λογικά και είναι 12 με 5 στην πρώτη
ηλικιακή ομάδα και 38 με 26 στη δεύτερη. Θα αναλύσουμε το τι συμβαίνει στους
μεγαλύτερους όπου οι 10 είναι άντρες και οι 9 μόνο γυναίκες. Η απάντηση είναι ότι
οι γυναίκες συνταξιοδοτούνται στην πράξη πιο γρήγορα και επιπλέον αν αναλογιστεί
κανείς τις συνθήκες πρόσληψης για τους περισσοτέρους από αυτούς πριν 30 και
πλέον χρόνια θα δούμε ότι η γυναίκα δεν έμπαινε τόσο εύκολα στην αγορά εργασίας
και μόνο ο άντρας δούλευε στις περισσότερες οικογένειες.
Τέλος κάτι που θέλω να προσθέσω εγώ προσωπικά είναι ότι στη νεότερη
ηλικία που οι γυναίκες είναι υπερδιπλάσιες από τους άνδρες, όσον αφορά τους
εργαζομένους ΟΤΑ βεβαίως, είναι το γεγονός ότι οι άνδρες αντιμετωπίζουν το
στρατό και πιστεύω πως παίζει σημαντικό ρόλο στις ευκαιρίες πρόσληψης τους.

- 43 -

2) Οι απαντήσεις στο ερώτημα 1
Ξεκινώντας με την βασική μας ερώτηση με το αν γίνεται χρήση Η/Υ στην
εργασία άσχετα αν είναι η χρήση συνεχής, διακεκομμένη ή κατά περιόδους τα
αποτελέσματα είναι 70 ΝΑΙ και 30 ΟΧΙ. Σύμφωνα με προϊστάμενο δήμου το ΟΧΙ θα
ήταν σίγουρα μεγαλύτερο αν η έρευνα γίνονταν πριν το 2000. Παρακάτω
απεικονίζονται 4 πίνακες αποτελεσμάτων ΝΑΙ και ΟΧΙ όσον αφορά το φύλο, την
ηλικιακή ομάδα, τον Δήμο, και έναν πιο αναλυτικό για φύλο και ηλικιακή ομάδα
ταυτόχρονα ο οποίος δίνει ακόμα πιο ξεκάθαρη την τάση χρησιμοποίησης
υπολογιστή. Οι πίνακες είναι οι εξής :
Πίνακας 4
ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΝΑΙ
25
45
70

ΟΧΙ
16
14
30

ΝΑΙ
16
48
6

ΟΧΙ
1
16
13

Πίνακας 5
ΧΡΗΣΗ Η/Υ
18-30
31-49
50-65

Πίνακας 6
ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ.ΠΑΝ/ΤΟΣ
Δ.ΘΕΡΜΗΣ

ΝΑΙ
40
16
14

ΟΧΙ
20
4
6

Πίνακας 7
ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΝΑΙ
ΌΧΙ

ΑΝΔΡΕΣ
18-30
5
0

ΑΝΔΡΕΣ
31-49
16
10

ΑΝΔΡΕΣ
50-65
4
6

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
18-30
11
1

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
31-49
32
6

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
50-65
2
7

Στον Πίνακα 4 βλέπουμε το αποτέλεσμα 70 Ναι και 30 Όχι στη χρήση και
μάλιστα ενώ στο Ναι οι γυναίκες προηγούνται με 45 έναντι 25 των Ανδρών, στο Όχι
οι Άνδρες είναι περισσότεροι με κατά 2 (16 έναντι 14 των γυναικών). Αυτό δε
σημαίνει ότι οι γυναίκες κατανοούν τον υπολογιστή περισσότερο, αντιθέτως η πράξη
δείχνει τον αντίθετο όπως θα δούμε και παρακάτω, άλλωστε το χόμπι υπολογιστών
είναι καθαρά ανδρικό, οι τεχνίτες, οι πωλητές υπολογιστών μόνο άνδρες. Το
αποτέλεσμα είναι όμως φυσιολογικό και αυτό γιατί στους δήμους συναντάμε άνδρες
σε θέσεις που δύσκολα βρίσκει κανείς γυναίκες. Οι εξωτερικοί υπάλληλοι (επιδοτές
οφειλών, διάφοροι εξωτερικοί υπάλληλοι), πλύντες οχημάτων, συντηρητές, ταμίες
που διαχειρίζονται και καταμετρούν τα τεράστια χρηματικά ποσά και επιταγές (όχι
εκείνοι που συναλλάσσονται με το κοινό) είναι κατά κόρον και άνδρες και η εργασία
τους δεν απαιτεί χρήση υπολογιστή. Και επιπλέον ως υπάλληλοι γραφείου
επιλέγονται γυναίκες κυρίως και η θέση υπαλλήλου γραφείου απαιτεί φυσικά
υπολογιστή.
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Παραπέρα στον Πίνακα 5 αποκαλύπτεται με θριαμβευτικό τρόπο μια μεγάλη
αλήθεια η οποία μας λέει ότι το μέλλον στηρίζεται στους έχοντες γνώση των
υπολογιστών και ότι σήμερα αυτοί είναι οι νέοι. Από τους 17 νέους (18-30 ετών) οι
16 χρησιμοποιούν υπολογιστή! Μάλιστα το 1 ΟΧΙ ανήκει σε γυναίκα του Δήμου
Θεσσαλονίκης η οποία γνωρίζει Η/Υ, όπως θα δούμε σε παρακάτω ερώτημα, και η
υπηρεσία θα τοποθετήσει τον υπολογιστή μελλοντικά. Βέβαια απαραίτητο πλέον
προσόν για πρόσληψη στο Δημόσιο είναι η γνώση υπολογιστών (με δήλωση του
νόμου 1599/1986 άρθρο 8, παρ.4 και φυσικά κατοχή MOS ή ECDL). Στην ηλικία των
31-49 βλέπουμε μια διασπορά, όπου 48 άτομα χρησιμοποιούν και 16 όχι. Τα ΟΧΙ υα
τα αναλύσουμε παραπέρα να δούμε από τι προέρχονται. Η εικόνα όμως της ηλικίας
50-65 προδίδει τα όσα ειπώθηκαν λιγάκι πριν. Μόνο 6 κάνουν χρήση υπολογιστών
έναντι 13. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο αν αναλογισθούμε ότι αυτοί οι έξι βρίσκονται σε
ανώτερες θέσεις(Διευθυντές ή Προϊστάμενοι) ή νευραλγικούς τομείς που απαιτούνε
υπολογιστή. Οι υπόλοιποι 13 διαιρούνται σ αυτούς που χρησιμοποιούνται σε
εργασίες όπου δεν απαιτείται υπολογιστής και σε αυτούς που είναι τοποθετημένοι
αναγκαστικά σε όσες θέσεις βασιλεύει ακόμα η γραφειοκρατία και δουλεύουν χωρίς
Η/Υ, όπως γινότανε παλιότερα σε πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας.
Παρατηρώντας τον Πίνακα 6 όσων αφορά τα ΝΑΙ και ΟΧΙ μεταξύ των
Δήμων, διακρίνουμε ότι σε αυτόν της Θεσσαλονίκης χρήση Υπολογιστή δεν
χρησιμοποιεί ο ένας στους τρείς, ενώ στο Πανόραμα δεν χρησιμοποιεί ο ένας στους
τέσσερις, ενώ η Θέρμη βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα. Πράγματι ο Δήμος Πανοράματος
έχει εξοπλιστεί εδώ και αρκετό καιρό σε τεχνολογικά θέματα και μάλιστα λόγω
οικονομικής ευχέρειας με τις τελευταίες πάντα τεχνολογίες σε αντίθεση με αυτόν της
Θεσσαλονίκης όπου χρειάζονται πολλούς υπολογιστές ακόμη οι Υπηρεσίες για να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις καί της κοινωνίας καί της σύγχρονης εποχής.
Ο Πίνακας 7 ο οποίος είναι λίγο πιο αναλυτικός διότι δείχνει και κατά ηλικία
και κατά φύλο τη χρήση ή μη υπολογιστών. Δεν είναι ανάγκη να σταθούμε πολύ σε
αυτόν εκτός από δύο παρατηρήσεις. Πρώτον ότι στην ηλικία μεταξύ 50-65 αν και το
φαινόμενο του ΟΧΙ είναι γενικό, οι άνδρες χρησιμοποιούν περισσότερο από τις
γυναίκες τον υπολογιστή λόγω υψηλών θέσεων στην ηλικία αυτή ενώ εδώ έχουν
συμπληρώσει και τα ερωτηματολόγια και καθαρίστριες οι οποίες είναι γυναίκες.
Μάλιστα από ότι θυμάμαι υπήρξαν και υπάλληλοι γραφείου γυναίκες 50-65 ετών
χωρίς υπολογιστή (γραμματεία). Δεύτερον το αντίθετο συμβαίνει στην ηλικία των 3149 όπου οι γυναίκες υπερτερούν στη χρήση Η/Υ κατά πολύ (σε ποσοστό 84,2%
έναντι 61,5% στους άνδρες). Εδώ λοιπόν εμφανίζονται και τα χωρίς τη χρήση
υπολογιστή τα αντρικά επαγγέλματα.
Είναι σαφές πως για να υπάρχει και μια καλύτερη εικόνα τα όσα λέγονται
στον αναγνώστη παραθέτουμε τα επόμενα 4 διαγράμματα :
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Διάγραμμα 4
ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

80

70

70
60
45

50

ΝΑΙ

40
30

30

25
16

20

ΌΧΙ

14

10
0
ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Διάγραμμα 5
ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
60
48

ΑΡ.ΑΤΟΜΩΝ

50
40

ΝΑΙ

30
20
10

ΌΧΙ
16

16

13
6

1

0
18-30

31-49

50-65
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Διάγραμμα 6
ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ
45

40

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

40
35
30
25

ΝΑΙ

20

20

ΌΧΙ

16

14

15
10

6

4

5
0
Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Δ.ΠΑΝ/ΤΟΣ

Δ.ΘΕΡΜΗΣ

Διάγραμμα 7
ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛ.ΟΜΑΔΑ
35

32

30
ΑΡ.ΑΤΟΜΩΝ

25
20

ΝΑΙ

16

ΌΧΙ

15
10

10
5
0

11

5

4
0

6

7

6
2

1

ΑΝΔΡΕΣ 18- ΑΝΔΡΕΣ 31- ΑΝΔΡΕΣ 50- ΓΥΝΑΙΚΕΣ
30
49
65
18-30

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
31-49

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
50-65
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3) Οι απαντήσεις στο ερώτημα 2Α
Εδώ το ερώτημα το απαντούνε όσοι χρησιμοποιούν υπολογιστή στον δήμο
τους, δηλαδή τα 70 άτομα σύμφωνα με την έρευνα. Με το ερώτημα 2α προσπαθούμε
να μάθουμε εάν αυτοί που το χρησιμοποιούνε αισθάνονται άνετοι με τη χρήση του.
Το όχι το εκλαμβάνουμε σαν απειρία, κάποιο «τρακ» ψυχολογικό ενδεχομένως ή
χρήση του υπολογιστή με το ζόρι σε άτομα που μέχρι πρότινος δεν τον
χρησιμοποιούσαν. Οι επόμενοι λοιπόν πίνακες απαντήσεων είναι οι εξής :
Πίνακας 8
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΝΑΙ
21
36
57

ΌΧΙ
4
9
13

ΝΑΙ
84%
80%

ΌΧΙ
16%
20%

ΝΑΙ
93,75%
77%
87,50%

ΌΧΙ
6,25%
23,00%
12,50%

Πίνακας 9
ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ
18-30
31-49
50-65

ΝΑΙ
15
37
5

ΌΧΙ
1
11
1

Πίνακας 10
ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ
Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Δ.ΘΕΡΜΗΣ

ΝΑΙ
30
14
13

ΌΧΙ
10
2
1

ΝΑΙ
75%
87,50%
92,85%

ΌΧΙ
25,00%
12,50%
7,15%

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες οι 57 από τους 70 εργαζομένους
προφανώς αισθάνονται άνετα με τη χρήση του Η/Υ ενώ 13 το αντίθετο. Με μια πολύ
γρήγορη απάντηση, άνετα αισθάνονται οι νέοι, οι άνδρες και όσοι εργάζονται στον
Δήμο Θέρμης.
Πραγματικά οι άνδρες επιβεβαιώνουν τον κανόνα, καταρρίπτοντας ένα
ενδεχόμενο συμπέρασμα που λέει ότι οι γυναίκες είναι πιο ικανές διότι κατέχουν τις
θέσεις υπολογιστών των δήμων σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο των ανδρών. Οι άνδρες
αισθάνονται άνετοι σε ποσοστό 84% (21 ΝΑΙ και 4 ΟΧΙ) και οι γυναίκες αισθάνονται
άνετες με τη χρήση Η/Υ σε ποσοστό 80% (36 ΝΑΙ και 9 ΟΧΙ).
Στον πίνακα 9 ξαναβλέπουμε την υπεροχή της νεαρής ηλικίας όπου σε
ποσοστό 93,75% αισθάνονται άνετα με τη χρήση υπολογιστή και ίσως η μία αρνητική
απάντηση να επιβεβαιώνει την εξαίρεση του κανόνα. Δεν πιστεύω ότι φταίει η ηλικία
αλλά η γενιά. Η συγκεκριμένη γενιά μεγάλωσε με τους υπολογιστές, πέρασε από
πολύ περισσότερα στάδια εκπαίδευσης από ότι άλλες γενιές και προσλαμβάνεται στο
δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ δηλαδή με λίγα λόγια χωρίς «μέσον». Κάτι που είναι επίσης
αξιοπρόσεκτο από τον πίνακα είναι το γεγονός ότι το θετικό ποσοστό στην ηλικία
των 31-49 είναι μόλις 77% έναντι του ποσοστού 87,50 της ηλικίας των 50-65. Αυτό
δεν είναι και τόσο απίστευτο και βέβαια ούτε κατά διάνοια πρέπει να γενικευτεί ένας
κανόνας του στυλ «Οι εξηντάρηδες γνωρίσουν Η/Υ». Οφείλεται καθαρά στο μικρό
ποσοστό δείγματος (μόλις 6 άτομα είναι χρήστες Η/Υ) και βεβαίως στο ότι προφανώς
από όλους τους εργαζομένους στην συγκεκριμένη ηλικία επιλέχτηκαν ως χρήστες
εκείνοι που γνώριζαν περισσότερο από υπολογιστή, γι αυτό το λόγο αισθάνονται και
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άνετα. Στην ηλικία των 31-49 σε πολλές περιπτώσεις κάτι τέτοιο ήταν υποχρεωτικό,
δεν ξεκαθαρίστηκαν δηλαδή οι περισσότερο ικανοί από τους λιγότερο ικανούς. Και
φυσικά για να είναι ένας διευθυντής χρειάζεται να έχει (πέρα από υπολογιστή) και
κάποιες «παραπάνω» γνώσεις.
Κλείνοντας αυτό το ερώτημα, στον πίνακα 10, βλέπουμε ότι περισσότερο
άνετα με τη χρήση Η/Υ αισθάνονται στον Δήμο Θέρμης με ποσοστό 92,85% και σε
απόσταση αναπνοής ακολουθεί το Πανόραμα με ποσοστό 87,50%. Βέβαια την
πρωτιά στον δήμο την δίνουν οι νέοι που όπως είδαμε εκεί είναι 7, και φυσικά τα
προγράμματα stage που επιλέγουν προφανώς χειριστές υπολογιστών. Απίστευτα
χαμηλά σε αυτό το ερώτημα αφού μόνο 30 από τους 40 αισθάνονται άνετα με τον
υπολογιστή, σε ποσοστό δηλαδή 75%. Αυτό οφείλεται α)στους λίγους νέους του
δήμου και β)στο ότι πρόσφατα (και ειδικά στους επιμελητές εισπράξεων)
τοποθετήθηκαν υπολογιστές σε ορισμένα τμήματα και η εξοικείωση με τα
μηχανήματα δεν έχει πραγματοποιηθεί από πολλούς.
Για μια οπτική επαφή τα διαγράμματα των πινάκων 8, 9 και 10 είναι
τα ακόλουθα :
Διάγραμμα 8
ΚΑΤΑ Φ ΥΛΟ
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

84%

80%

ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
16%

ΝΑΙ

20%

ΌΧΙ

Διάγραμμα 9
ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ
100,00%

93,75%

87,50%
77%

80,00%
60,00%

ΝΑΙ

40,00%

ΌΧΙ

20,00%

23,00%
12,50%

6,25%

0,00%
18-30

31-49

50-65
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Διάγραμμα 10
ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

92,85%

87,50%
75%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

25,00%
12,50%

Σ
ΕΡ
Δ.
Θ

Δ.
Π

Α

Ν

Ο
Ρ

Μ
Η

Σ
ΑΜ
ΑΤ
Ο

ΗΣ
ΙΚ
ΕΣ
/Ν
Δ.
Θ

7,15%

4) Οι απαντήσεις στο ερώτημα 2Β
Ενδιαφέρον θα έλεγε κανείς ερώτημα και έχει να κάνει για το αν κάποιος
αισθάνεται άνετα με τις ικανότητές του στον υπολογιστή. Εξήγησα σε όλους ότι
αφορά τις ικανότητές τους όχι απλά στην άνεση χρήσης(προηγούμενο ερώτημα
άλλωστε) ενός προγράμματος του δήμου και μόνο, αλλά γενικότερα (πχ
προγραμματισμό,multimedia, χρήση διαδικτύου, χρήση ποικιλίας εφαρμογών,
ευρύτερες και ειδικές γνώσεις είτε τεχνικές είτε θεωρητικές). Οι απαντήσεις
δυστυχώς για την έρευνα επηρεάζονται και από την ψυχοσύνθεση του ατόμου. Για
παράδειγμα κάποιος εγωιστής ίσως να μην έχει πολλές ικανότητες και να απαντήσει
θετικά, ενώ κάποιος αρκετά μετριόφρων να απαντήσει αρνητικά και ας γνωρίζει
πολλά. Ας μην ξεχνούμε άλλωστε ότι ο υπολογιστής είναι μια πολυμηχανή που
αναφέρεται σε χιλιάδες στην κυριολεξία εφαρμογές. Προτού συνεχίσουμε
παραθέτουμε τους πίνακες 11,12,13 με τα διαγράμματά τους, αλλά και έναν πάρα
πολύ σημαντικό για την ανάλυσή μας συνοψιστικό πίνακα αυτού και του
προηγούμενου ερωτήματος μαζί με τα επί τοις εκατό ποσοστά :
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Πίνακας 11
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΝΑΙ
16
21
37

ΌΧΙ
9
24
33

Διάγραμμα 11
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
40

37
33

35
30
24

25
20

21

ΝΑΙ
ΌΧΙ

16

15
9

10
5
0

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 12
ΚΑΤΑ ΗΛ.ΟΜΑΔΑ
18-30
31-49
50-65

ΝΑΙ
11
24
2

ΌΧΙ
5
24
4

Διάγραμμα 12
ΚΑΤΑ ΗΛ.ΟΜΑΔΑ
30
24

25

24

20
ΝΑΙ

15

ΌΧΙ

11
10
5

5

4
2

0
18-30

31-49

50-65
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Πίνακας 13
ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ
Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Δ.ΘΕΡΜΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΝΑΙ
23
6
8
37

ΌΧΙ
17
10
6
33

Διάγραμμα 13
ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ
40

37
33

35
30
25

23
ΝΑΙ

20

17

ΌΧΙ

15
10

10

6

8

6

5
0
Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Δ.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Δ.ΘΕΡΜΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Συνοψιστικός Πίνακας Ερωτημάτων 2Α και 2Β
ΣΥΝΟΛΟ
18-30
31-49
50-65
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΘΕΡΜΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΝΔΡΕΣ

ΑΝΕΤΑ ΣΕ
ΧΡΗΣΗ
57 (81,43%)
15 (93,75%)
37 (77%)
5 (83,33%)
30 (75%)
14 (87,5%)
13 (92,85%)
36 (80%)
21 (84%)

ΑΝΕΤΑ ΣΕ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
37 (64,91%)
11 (73,33%)
24 (64,86%)
2 (40%)
23 (76,6%)
6 (42,85%)
8 (61,53%)
21 (58,33%)
16 (76,19%)

ΑΠΌ ΣΥΝΟΛΟ
ΧΡΗΣΤΩΝ
70
16
48
6
40
16
14
45
25

Ας δούμε τις απαντήσεις του ερωτήματος αυτού(2Β) με τη σειρά πριν γίνει η
σύγκριση με τον πολύ σημαντικό συνοψιστικό πίνακα που φαίνεται παραπάνω.
Οι άνδρες εργαζόμενοι υπερτερούν κατά κόρον σε ικανότητες και σε ποσοστό
76,19% από ότι οι γυναίκες(58,33%). Μάλιστα σε απόλυτους αριθμούς Ναι απαντάνε
16 από τους 25 άνδρες, ενώ μόλις 21 από τις 45 γυναίκες. Επιβεβαιώνεται δηλαδή για
δεύτερη φορά ότι οι άνδρες είναι οι πραγματικοί γνώστες των υπολογιστών. Οι
γυναίκες είναι απλά οι χρήστες, απλά χτυπάνε στο πληκτρολόγιο και πιστεύω ότι για
τη γυναίκα ο υπολογιστής είναι περισσότερο εργαλείο ενώ για τον άνδρα είναι και
ένα χόμπι, χωρίς να αμφιβάλλω ότι το γυναικείο φύλο εκτελεί άψογα τη δουλειά του.
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Κοιτώντας τις ηλικιακές ομάδες τα ποσοστά κινούνται θα έλεγα φυσιολογικά.
Όσο ανεβαίνει η ηλικία η ικανότητα στους υπολογιστές μειώνεται. Το 73,3% γίνεται
64,86% και μετά 40% αντίστοιχα. Θα περίμενε κανείς το 73,3% να ήταν ακόμη
παραπάνω αλλά αυτό οφείλεται ίσως ότι οι νέοι θέλουν να τα ξέρουν όλα και δε
νιώθουν άνετοι αν δεν έχουν γνωρίσει κάποιες πτυχές του υπολογιστή ακόμα. Όσον
αφορά τους δήμους το χαμηλό ποσοστό ικανότητας που δίνει ο Δήμος Πανοράματος
(μόνο 42,85% ! έναντι 76,6% και 64,353% σε Θεσσαλονίκη και Θέρμη αντίστοιχα)
οφείλεται μάλλον στον γυναικείο εργαζόμενο πληθυσμό. Τονίζουμε βέβαια ότι από
τους 70 χειριστές Η/Υ οι 37 αισθάνονται άνετα με τις ικανότητές τους ενώ οι 33 όχι.
Κλείνοντας το ερώτημα αυτό είναι πολύ σπουδαίο και χρήσιμο να το
συγκρίνουμε με το ερώτημα 2Α στον παραπάνω πίνακα συνοψισμού. Άνετοι σε
χρήση το 81,43% έναντι 64,91% σε ικανότητες. Οι διαφορές στις ηλικίες για τα δύο
ερωτήματα είναι πολύ φυσιολογικές. Μεγάλη διαφορά μεταξύ χρήσης και ικανότητας
παρατηρούμε στον Δήμο Πανοράματος (87,5% έναντι 42,85%), στον Δήμο
Θέρμης(92,85% έναντι 61,53%) και στις γυναίκες (80% έναντι 58,33%) ενώ για τους
άνδρες παρατηρούμε ότι θεωρητικά όσοι σχεδόν είναι άνετοι στην χρήση Η/Υ είναι
άνετοι και στην ικανότητα του. Το τραγελαφικό, ας μου επιτραπεί η έκφραση,
συμβαίνει στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Εντόπισα δύο ερωτηματολόγια ένα από άνδρα
και ένα από γυναίκα μεταξύ 31-49 ετών όπου η απάντηση στο ερώτημα 2Α είναι
αρνητική ενώ στο 2Β θετική. Προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω με τίποτα. Αυτός
είναι ο λόγος όπου το ποσοστό του συγκεκριμένου δήμου από 75% στο ερώτημα 2α
αυξάνεται σε 76,6% στο ερώτημα 2β και έτσι από χαμηλότερο μεταξύ των δήμων
γίνεται υψηλότερο.

5) Οι απαντήσεις στο ερώτημα 2Γ
Είναι γεγονός πως σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι γενικότερα έχουν
παράπονα με τους υπολογιστές, όπως κουραστική οθόνη, χαλασμένα εξαρτήματα,
αργά μηχανήματα, έλλειψη ποντικιού(mouse) και άλλα διάφορα. Βέβαια υπάρχουν
και περιπτώσεις που κάποιος υπολογιστής όχι μόνο εκτελεί άψογα τις λειτουργίες του
αλλά είναι και υπεραρκετός για την υπηρεσία και παρόλο αυτά κάποιος επειδή είναι
συνηθισμένος (προφανώς από το σπίτι) σε πιο πρόσφατες τεχνολογίες δείχνει κάπως
δυσαρεστημένος. Η έρευνά μας απαντά με αυτό το ερώτημα στο αν ο εργαζόμενος
στο δήμο του είναι ευχαριστημένος με τον Η/Υ που χρησιμοποιεί. Οι αντίστοιχοι
πίνακες με τα διαγράμματά τους είναι οι ακόλουθοι :
Πίνακας 14
ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ
Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Δ.ΘΕΡΜΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΝΑΙ
15
12
8
35

ΌΧΙ
25
4
6
35

NAI
5
26
4

OXI
11
22
2

Πίνακας 15
ΚΑΤΑ ΗΛ.ΟΜΑΔΑ
18-30
31-49
50-65
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Πίνακας 16
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΝΔΡΕΣ

NAI
21
14

OXI
24
11

Διάγραμμα 14
ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ
40
35

35

35

30
25

25

ΝΑΙ

20
15

ΌΧΙ

15
12
8

10
4

5

6

0
Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Δ.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Δ.ΘΕΡΜΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Διάγραμμα 15
ΚΑΤΑ ΗΛ.ΟΜΑΔΑ
30
26
25

22

20
NAI

15

OXI

11
10
5

5

4
2

0
18-30

31-49

50-65
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Διάγραμμα 16
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
30
24

25
21
20

NAI

14

15

11

OXI

10
5
0
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

Μελετώντας τα αποτελέσματα και ξεκινώντας από τις ηλικιακές ομάδες
βλέπουμε ότι οι νέοι εργαζόμενοι ζητούνε περισσότερα ίσως γιατί έτσι έχουνε μάθει.
Θεωρούν ενδεχομένως αυτονόητη μια επίπεδη οθόνη ενώ για να γίνει κατανοητό
αυτό που θέλω είναι το γεγονός ότι οι παλαιότεροι υπολογιστές ακόμα και αν
χρησιμοποιούν λειτουργικό Windows δεν έχουνε θύρα USB για σύνδεση για
παράδειγμα αποθηκευτικής συσκευής (USB stick). Οι νεότεροι το θεωρούν δεδομένο
ίσως τη στιγμή που ένας αρκετά μεγαλύτερος να μην γνωρίζει ούτε τη λέξη «θύρα»
και ούτε συζήτηση για το τι σημαίνει το USB. Έτσι ενώ το ΝΑΙ υπολείπεται κατά 6
απαντήσεις (5-11) στους νέους, κερδίζει στις άλλες ηλικιακές ομάδες με 26 έναντι 22
και 4 εναντίον 2 στις ηλικίες 31-49 και 50-65 αντίστοιχα.
Ενδιαφέρον είναι το αποτέλεσμα κατά δήμο αφού τα αποτελέσματα είναι
αρνητικά για το Δήμο Θεσσαλονίκης και πολύ θετικά για αυτόν του Πανοράματος.
Μάλιστα αυτή τη στιγμή που γράφω αυτές τις γραμμές το αποτέλεσμα θα
στοιχημάτιζα ότι έχει αλλάξει διότι η αναβάθμιση προχωράει αυτόν τον καιρό σε
αρκετά υπολογιστικά συστήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης Επομένως εμφανίζονται
25 δυσαρεστημένοι έναντι 15 ευχαριστημένων στον Δήμο Θεσσαλονίκης σε αντίθεση
με το Πανόραμα όπου εμφανίζονται 12 ευχαριστημένοι έναντι 4 δυσαρεστημένων.
Στη Θέρμη το αποτέλεσμα είναι 8 με 6 υπέρ των ευχαριστημένων, θετικό ποσοστό
και αυτό διότι οι 6 κατά ανήκουν όλοι στους νέους και ως γνωστό πλέον εκεί έχουμε
τους περισσότερους νέους εργαζομένους. Από οικονομικής απόψεως λοιπόν ο Δήμος
Πανοράματος και σε αυτόν τον τομέα εμφανίζεται περισσότερο εύρωστος και πιο
ευέλικτος ενώ ο αντίστοιχος της Θεσσαλονίκης πιο βραδύς απέναντι στις
τεχνολογικές εξελίξεις.
Η αρνητική απάντηση που εμφανίζεται στις γυναίκες (24 έναντι 21) σε σχέση
με την θετική απάντηση των ανδρών (14 με 11) οφείλεται στατιστικά στον αρνητικό
επηρεασμό του Δήμου Θεσσαλονίκη αφού εκεί συναντούμε κατά πολύ περισσότερο
τις γυναίκες χρήστες Η/Υ. Κλείνοντας τονίζουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα που
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διαμορφώθηκε ανάμεσα στους χρήστες είναι ο ποδοσφαιρικός όρος «ισοπαλία» με 35
ευχαριστημένους και 35 δυσαρεστημένους.

6) Οι απαντήσεις στο ερώτημα 3
Στο ερώτημα αυτό απαντούνε μόνο όσοι δεν χρησιμοποιούν Η/Υ. Είναι αυτοί
είτε δεν εμπίπτουν σε τέτοια θέση είτε αυτοί που θα μπορούσαν να εμπίπτουν αλλά
δεν έχουνε. Ας δούμε κατ αρχήν δύο πίνακες πριν συνεχίσουμε :
Πίνακας 17- Πιστεύετε ότι χρειάζεται ο Η/Υ στην εργασία σας;
ΝΑΙ
17

ΟΧΙ
13

Πίνακας 18 – Θα θέλατε να χρησιμοποιείτε Η/Υ ?
ΝΑΙ
7

ΟΧΙ
10

Αν και τα δύο ερωτήματα δεν σχετίζονται απόλυτα, κανείς από αυτούς που
απαντά αρνητικά στο α ερώτημα δεν αισθάνεται την επιθυμία να κάνει χρήση
υπολογιστή. Αυτό από τη θετική σκοπιά των πραγμάτων είναι το ότι δεν μένει κανείς
ανεκμετάλλευτος διότι δεν υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι ο Η/Υ δεν χρειάζεται
στην εργασία του και να ήθελε να μετακινηθεί σε τμήμα με θέση Η/Υ. Το
αποτέλεσμα δεν είναι ενθαρρυντικό ειδικά αν το μάθουν αρμόδιοι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και αυτό διότι 17 θέσεις χρειάζονται υπολογιστή. Οι θέσεις θέλουν όμως,
μα οι άνθρωποι δεν θέλουν. Από τους 17 οι 10 αρνούνται να δουλέψουν πάνω σε
υπολογιστή, ενώ οι υπόλοιποι 7 είναι θετικοί σε τέτοιο ενδεχόμενο.
Κατά τη γνώμη μου θα έλεγα ότι το οριακό επομένως σημείο είναι ότι το
87%. Αυτό είναι το ποσοστό πλήρους κάλυψης των εργαζομένων των Δήμων με
υπολογιστές, άσχετα αν χρησιμοποιούνται πολύ, λίγο ή περιοδικά. Το υπόλοιπο 13%
είναι θέσεις χωρίς υπολογιστή και αυτό προβλέπεται να ισχύει πάντα, αυτές οι θέσεις
είναι καθαριστές κτιρίων, οδηγοί, συντηρητές, ηλεκτρολόγοι και εξωτερικοί
υπάλληλοι. Για να μην γίνει σύγχυση στο ποσοστό δεν καταμετρούνται οι
οδοκαθαριστές των δήμων αλλά μόνο οι καθαριστές κτιρίων.
Διερευνώντας πιο βαθιά τα αίτια των αρνητικών απαντήσεων καταστρώσαμε
τον πίνακα 19, όπου περιλαμβάνονται τα 23 ΟΧΙ των α και β ερωτημάτων. Στις
οδηγίες που έδωσα δεν απαιτούσα αποκλειστικά μία απάντηση αλλά και δύο ή όλες.
Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής :
Πίνακας 19 – Οι αρνητικοί λόγοι
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΟΧΙ (23 ΑΤΟΜΑ)
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ/ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ
ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΤΤΟΣ/ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΛΑ

10
4
17

43,48%
17,39%
73,91%

Απάντησαν από τους 23, οι 15 επιλέγοντας μία απάντηση και οι 8 επιλέγοντας
2 απαντήσεις. Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία απάντησε όπως ήταν αναμενόμενο το ότι
είναι περιττός σε ποσοστό 73,91%, δηλαδή 17 από τους 23. Να σημειώσουμε όμως
εδώ ότι οι 5 από αυτούς διπλοαπάντησαν με το α’ σκέλος. Πιστεύουν ότι θα τα
καταφέρνουνε και δεν θέλουν να μάθουν. Το συνολικό ποσοστό εκεί είναι 43,48%
και το προφίλ τους είναι οι μεγάλοι σε ηλικία εργαζόμενοι οι οποίοι (φαίνεται και από

- 56 -

τα επόμενα ερωτήματα) δεν ασχολούνται ούτε με τον υπολογιστή ούτε με το
διαδίκτυο, χωρίς να παίζει ρόλο το φύλο και ο δήμος όπου εργάζονται.
Οι λόγοι υγείας αφορούν άτομα που είτε έχουνε πρόβλημα υγείας (πχ.
πρόβλημα με το χέρι-Τενοντίτιδα, λιγότερο ικανοί διανοητικά) είτε δεν μπορούνε να
συνηθίσουν καταστάσεις που προκαλούνε οι υπολογιστές όπως η ακτινοβολία. Η
πρώτη περίπτωση είναι σεβαστή, ενώ στη δεύτερη θα έλεγα ότι πρόκειται περί
δικαιολογίας για να μη φορτωθεί το άτομο με παραπάνω δουλειά. Φέρνω ως αληθινό
περιστατικό την περίπτωση γυναίκας υπαλλήλου του Δήμου Θεσσαλονίκης στο
τμήμα Γραμματείας της Ταμειακής Υπηρεσίας, όπου πεισματικά αρνείται την χρήση
υπολογιστή διότι υποστηρίζει ότι η ακτινοβολία μπαίνει στο σώμα της και επηρεάζει
στην όποια εγκυμοσύνη της!!! Κλείνοντας 2 απαντήσεις που αφορούνε θέματα υγείας
συμπίπτουν και με το γ’ λόγο ενώ μία απάντηση δίνει ταυτόχρονα το α’ και β’ λόγο.

7) Οι απαντήσεις στο ερώτημα 4
Το ερώτημα αυτό ανήκει στην κατηγορία των τεχνοφοβικών ερωτημάτων και
αφορά, όπως είπαμε και στη γενική ανάλυση του ερωτηματολογίου, την
αντιμετώπιση και τη σχέση του εργαζομένου σε δήμου ατόμου με την τεχνολογία
γενικότερα. Δε βρίσκω σκόπιμο να εξετασθούν τα αποτελέσματα κατά δήμο διότι δεν
φταίει κανένας δήμος για την προσαρμοστικότητα ή την τεχνοφοβικότητα του κάθε
ανθρώπου. Εξετάζουμε στους παρακάτω πίνακες τις απαντήσεις κατά ηλικία, φύλο
αλλά και πάνω από όλα θέλουμε να δούμε τι απαντάνε όσοι βρίσκονται «πίσω» από
τους Η/Υ των δήμων.
Πίνακας 20 - Σε τι βαθμό είστε εξοικειωμένος με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών;
ΑΡΚΕΤΑ/ΠΟΛΎ
ΛΙΓΟ/ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
63
30
7

18-30
16
1
0

31-49
43
19
2

50-65
4
10
5

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
32 ( 54%)
22 (37%)
5 (8%)

ΑΝΔΡΕΣ
31 (75%)
8 (20%)
2 (5%)

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ποσοστό του 63%, να είναι δηλαδή όλοι τόσο
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία προκαλεί ερωτηματικά και πιστεύω ότι και από την
εμπειρία μου αυτό το ποσοστό είναι λάθος. Είναι λοιπόν πιθανό αυτό να οφείλεται σε
μια εγωϊστικότητα κάποιων που απάντησαν ή στο ότι επειδή ξαφνικά πολλοί μάθανε
να στέλνουνε SMS στα κινητά ή να βγάζουνε λεφτά από το ΑΤΜ τράπεζας ή να
βλέπουνε μια ταινία στο DVDPlayer θεωρούνε ότι γίνανε οι παντογνώστες της
τεχνολογίας και αν τους ρωτήσεις να μπούνε σε ένα site στο ιντερνέτ νομίζουνε ότι
μιλάμε εξωγήινα.
Αναλυτικότερα την απάντηση ΑΡΚΕΤΑ/ΠΟΛΥ την συναντάμε στους 17 από
τους 17 νέους, και στους 43 από τους 64 ηλικίας 31-49. Πιο ειλικρινείς εμφανίζονται
οι γυναίκες οι οποίες απαντούν σε αυτό το σκέλος με 54% ενώ οι άντρες ξεφεύγουν
λίγο παραπάνω από όσο πρέπει με ποσοστό 75%. Αναμενόμενες είναι οι απαντήσεις
των μεγαλυτέρων όπου σε αυτό το σκέλος δίνουν 4 απαντήσεις απο σύνολο 19
ατόμων της ηλικιακής τους ομάδας. Στο σκέλος ΛΙΓΟ/ΜΕΤΡΙΑ θα λέγαμε απαντάνε
όλοι οι υπόλοιποι σχεδόν, σε ποσοστό δηλαδή 30%. Εδώ κυρίως συναντούμε
γυναίκες (ποσοστό 37%) και την ηλικιακή ομάδα 31-49 (19 άτομα). Αυτό που
χρειάζεται να δούμε λιγάκι παραπάνω είναι οι ειλικρινείς απαντήσεις με την ένδειξη
«ΚΑΘΟΛΟΥ». Μόλις 7 από τους 100 απαντάνε έτσι. Οι 5 βρίσκονται φυσικά στην
ηλικιακή ομάδα 50-65 ?(4 γυναίκες και 1 άνδρας) και οι 2 στην ηλικιακή ομάδα 31-
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49 (1 άνδρας και 1 γυναίκα). Πέντε γυναίκες απάντησαν ΚΑΘΟΛΟΥ σε αντίθεση με
δύο άνδρες. Θα περίμενε κανείς ότι όσοι κάνουν χρήση υπολογιστή να είναι και
μαθημένοι στις τεχνολογίες, όμως ο παρακάτω πίνακας φανερώνει τα εξής :
Πίνακας 21
ΑΡΚΕΤΑ/ΠΟΛΥ
ΛΙΓΟ/ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ
51 από 63
18 από 30
1 από 7

Από τους 70 χρήστες λοιπόν, οι 51 απαντούνε Αρκετά/Πολύ, οι 12
Λίγο/Μέτρια ενώ εντύπωση προκαλεί το 1 Καθόλου. Άσχετα αν είναι η μοναδική
απάντηση, ίσως δεν θα έπρεπε να υπάρχει και αν κρίνουμε το συγκεκριμένο
ερωτηματολόγιο διαπιστώνουμε ότι αυτή η απάντηση συμπίπτει με το ότι δεν
αισθάνεται άνετα ούτε με τον υπολογιστή που χρησιμοποιεί, ούτε με τις ικανότητές
πάνω σε αυτόν και ίσως να του επιβλήθηκε η χρήση του Η/Υ. Πράγματι υπάρχει μια
λογική και στις απαντήσεις του Λίγο/Μέτρια, αφού οι 17 από τους 18 δεν έχουν
ιδιαίτερες ικανότητες στους υπολογιστές ενώ το 50% από αυτούς δεν αισθάνοπνται
άνετα ούτε στη χρήση του.

8) Οι απαντήσεις στο ερώτημα 5
Η ερώτηση του ερωτήματος αυτού είναι η εξής : «Πιστεύετε ότι στο μέλλον
θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στην ολοένα και περισσότερο εισβολή των Νέων
Τεχνολογιών στους ΟΤΑ; (πχ. πρόγραμμα «σύζευξις», e-government , υπηρεσίες
μέσω ιντερνέτ)». Ίσως αυτή να είναι η πιο ενδιαφέρον ερώτηση για τους
επιστημονικούς αναλυτές αν και πρέπει να στηριχθεί στην ειλικρίνεια των
απαντήσεων. Κάποιοι ίσως να απάντησαν εγωιστικά και κάποιοι απλά πονηρά με τον
φόβο μην μετακινηθούν αν ενδεχόμενη απάντησή τους μαθευτεί. Έτσι το ποσοστό
των θετικών απαντήσεων είναι 69% έναντι 31% των αρνητικών. Αυτό δεν θα πρέπει
να φοβίσει κανέναν αν είναι αλήθεια διότι σε πέντε η 10 χρόνια που όλα αυτά θα
εφαρμόζονται ήδη στην πράξη οι αρνητικές απαντήσεις θα είναι σίγουρα λιγότερες. Ο
μεγάλος πίνακας 22 καταλαμβάνει κάθε οπτική γωνία των απαντήσεων του
ερωτήματος αυτού :
Πίνακας 22
ΕΡΩΤΗΜΑ 5
ΣΥΝΟΛΟ
18-30
31-49
50-65
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΝΔΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΘΕΡΜΗ
ΧΡΗΣΤΕΣ Η/Υ
ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ Η/Υ
ΑΡΚΕΤΑ/ΠΟΛΥ (Ερ.4)
ΛΙΓΟ/ΜΕΤΡΙΑ (Ερ.4)
ΚΑΘΟΛΟΥ (Ερ.4)

ΝΑΙ
69
17
47
5
42
27
40
14
15
61
8
57
11
1

ΟΧΙ
31
0
17
14
17
14
20
6
5
9
22
6
19
6
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Ξεκινώντας με τις απαντήσεις που έδωσαν οι εργαζόμενοι από την πλευρά
των ηλικιακών ομάδων, δεν ξαφνιάζει το απόλυτο 100% των θετικών απαντήσεων
των νέων οι οποίοι μάλιστα και από ψυχολογικής απόψεως απαντούν με θετικό τρόπο
στις προκλήσεις του μέλλοντος που θα αντιμετωπίσουν. Άλλωστε εκεί οφείλεται το
69% θετικών απαντήσεων του ερωτήματος, αλλιώς θα είχαμε οριακά πάνω από τη
μέση. Με ειλικρινή τρόπο απάντησε η ηλικιακή ομάδα των άνω των 50 όπου πιστεύω
ότι πλέον δεν τους ενδιαφέρει ούτε το ερώτημα ούτε η απάντηση που θα δώσουν και
έτσι είχαμε 14 αρνητικές έναντι 5 θετικών απαντήσεων. Τέλος για την μεσαία
ηλικιακή ομάδα πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο η καχυποψία και εμφανίζεται μια διαφορά
της τάξης των 30 θετικών απαντήσεων (47 έναντι 17).
Όσον αφορά τα φύλα επικράτησαν οι ίδιες θετικές τάσεις με λίγο μεγαλύτερη
διαφορά στις γυναίκες, ίσως επειδή οι περισσότερες είναι χειρίστριες Η/Υ και πρέπει
γι αυτές να είναι έτοιμες για τις μελλοντικές εξελίξεις. Προχωρώντας εξετάζουμε την
ετοιμότητα των εργαζομένων κατά Δήμο. Με πρώτη τη Θέρμη, οι δύο μικρότεροι
δήμοι είναι εξίσου έτοιμοι για τις μελλοντικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α γενικότερα με
θετικούς ψήφους 15 και 14 έναντι 5 και 6 αντίστοιχα. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης
παρόλη την καχυποψία που αντιμετώπισα οι 20 αρνητικοί ψήφοι έναντι 40 θετικών
δεν είναι αμελητέοι, όμως εξηγείται πολύ εύκολα από όλη τη μελέτη διότι πρώτον οι
νεότεροι και οι χειριστές Η/Υ αποτελούνε πολύ μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τους
άλλους δήμους.
Τέλος θεώρησα για την καλύτερη οπτική γωνία του θέματος να συνδυάσω
αυτό το ερώτημα με το τι απαντήσεις έδωσαν οι σημερινοί χειριστές Η/Υ και το τι
απάντησαν εδώ σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα 4 που αφορούσε τη σχέση
των εργαζομένων ΟΤΑ με την τεχνολογία γενικότερα. Έχουμε λοιπόν από τους 70
χειριστές υπολογιστών, οι 61 να είναι έτοιμοι να τα καταφέρουνε, καλό ποσοστό
κατά τη γνώμη μου. Στο προηγούμενο ερώτημα λοιπόν όσοι απάντησαν
«ΛΙΓΟ/ΜΕΤΡΙΑ» έδωσαν εδώ 11 θετικές και 19 αρνητικές απαντήσεις και θεωρούμε
αυτό το αποτέλεσμα στα λογικά πλαίσια. Το περίεργο το εστιάζουμε στο ότι από τους
63 του «ΑΡΚΕΤΑ/ΠΟΛΥ» του προηγούμενου ερωτήματος οι 6 απάντησαν αρνητικά
και στην προσπάθεια να εντοπίσω το προφίλ αυτών των απαντήσεων παρατηρώ ότι
και οι 6 απαντήσεις ανήκουν σε άνδρες και οι 5 από αυτούς δεν χρησιμοποιούν
υπολογιστή. Όσον αφορά τη θετική απάντηση σε αυτό το ερώτημα η οποία συμπίπτει
με το «ΚΑΘΟΛΟΥ» του προηγούμενου ερωτήματος, δεν μπορώ να βγάλω
συμπέρασμα.

9) Οι απαντήσεις στο ερώτημα 6
Θεωρώντας πιο ευγενικό σαν συνάδελφος των υπαλλήλων ΟΤΑ έθεσα αυτό
το ερώτημα το οποίο καλύπτει ένα ενδεχόμενο ερώτημα για το επίπεδο μόρφωσης
περί ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κτλ. Το ερώτημα 6 εξετάζει την πηγή γνώσεων των υπαλλήλων
για τους υπολογιστές και δεν αφορά μόνο πολλές ή ειδικές γνώσεις αλλά έστω
γενικότερου επιπέδου και εδώ δεν απαντούνε μόνο όσοι δεν γνωρίζουν απολύτως
τίποτα. Πρακτικά διαπιστώσαμε ότι από τους 100 που ερωτήθηκαν, το ερώτημα αυτό
συμπλήρωσαν οι 70 που ήταν χειριστές Η/Υ και άλλοι 10 από τους υπόλοιπους 30,
δηλαδή συνολικά 80. Οι πηγές είναι είτε κάποιο κρατικό εκπαιδευτικό ίδρυμα
(δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), σεμινάριο/ιδιωτική σχολή ή
φροντιστήριο, η εμπειρία από κατοχή Η/Υ στο σπίτι ή η εμπειρία από την εργασία
στον δήμο. Ο παρακάτω πίνακας και το διάγραμμα είναι τα εξής και εξηγούμε :
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Πίνακας 23
ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ Η/Υ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΦΡΟΝΤ/ΙΔ.ΣΧΟΛΗ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΣΠΙΤΙ

24 (30%)
38 (47,5%)
47 (58,75%)
31 (38,75%)

Διάγραμμα 17
90

80

80
70
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

60

ΦΡΟΝΤ/ΙΔ.ΣΧΟΛΗ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

38

40
30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

47

50

31
24

ΔΗΜΟΣ
ΣΠΙΤΙ

20
10
0
1
ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ Η/Υ

Κατ αρχήν τονίζουμε ότι οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό επιτράπηκαν
φυσικά να είναι και πολλαπλές, δηλαδή μία, δύο, τρείς ή και τέσσερις διότι σε ένα
τέτοιο ερώτημα εννοείται ότι οι πηγές γνώσεων είναι πολλές και πολλοί γνωρίζουν
Η/Υ από πολλές πηγές. Συμπεραίνουμε λοιπόν από τις απαντήσεις που δόθηκαν ότι
αν και οι 80 από τους 100 που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια γνωρίζουν από Η/Υ
δεν πρέπει να ξαφνιαστούμε διότι το 58,75% εξάγει την εμπειρία του από τον δήμο
όπου εργάζεται. Μάλιστα από την εμπειρία μου γνωρίζω περιπτώσεις που δεν ήξεραν
ούτε να πληκτρολογήσουν αρχικά και σήμερα χρησιμοποιούν Excel και Word στην
εργασία τους. Το μόνο συμπέρασμα που εξάγω κοιτώντας από πού προέρχεται το
μεγάλο αυτό ποσοστό που έχει εμπειρία λόγω δήμου, είναι ότι δεν απαντά στο σκέλος
αυτό κανένας στο ηλικιακό φάσμα των 18-30. Οι 15 μάλιστα από τους νέους
απαντάνε στο ότι έχουνε εμπειρίες από το εκπαιδευτικό τους ίδρυμα. Ενώ κανένας
από 50 και πάνω δεν απαντά εδώ. Αυτό είναι πέρα ως πέρα φυσικό διότι το μάθημα
των υπολογιστών διδάσκεται υποχρεωτικά στα γυμνάσια, λύκεια και τεχνικά σχολεία
της χώρας από τις αρχές του 1990 ενώ παλαιότερα δεν υπήρχε. Όσοι απαντούνε
θετικά λοιπόν στο 30% ως πηγή γνώσεων από εκπαιδευτικό ίδρυμα και είναι άνω των
30 ετών έχουν σπουδάσει είτε σε πανεπιστήμιο είτε είναι ηλικίας μεταξύ 31-35 ετών.
Το 38,75% (31 απαντήσεις) δηλώνει εμπειρία σε Η/Υ λόγω κατοχής τους στο σπίτι.
Εδώ δεν απαντάνε μόνο οι νέοι (άλλωστε μόνο 12 από τους 17 έχουν Η/Υ) αλλά και
άλλοι 19 με ανακατεμένο θα έλεγα προφίλ.
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Είναι σαφές ότι εκείνο που πρέπει να τονίσουμε με σαφήνεια και αξίζει
συγχαρητήρια είναι ότι γενικά όλοι οι δήμοι της χώρας μετέχουν σε σεμινάρια
υπολογιστών και
παρέχουν ειδική άδεια στους εργαζομένους (μέσω των
προϊσταμένων) για όσους από αυτούς κρίνεται απαραίτητο να τα παρακολουθήσουν.
Αυτά είναι είτε πέντε είτε 10 ημερών και γίνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα(πρωινές ώρες) και αφορούν εφαρμογές κυρίως Office αλλά και internet,
βάσεις δεδομένων και δικτυακές εφαρμογές. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η εξήγηση
του 47,5% ως απάντηση στο σκέλος «Σεμινάρια/Φροντιστήριο/Ιδ.σχολή».
Κλείνοντας ενημερώνουμε ότι οι περισσότερες διπλές απαντήσεις αφορούσαν
το σκέλος εμπειρίας μέσω Δήμου και μέσω σεμιναρίων (15 διπλές απαντήσεις),
είχαμε επίσης 7 τριπλές απαντήσεις που αφορούσαν γνώσεις μέσω εκπαιδευτικού
ιδρύματος, σεμιναρίων και εμπειρία λόγω κατοχής Η/Υ, ενώ 2 ερωτηματολόγια
απάντησαν σε όλα τα σκέλη.

10) Οι απαντήσεις στο ερώτημα 7
Είναι γεγονός ότι η προσαρμογή των υπαλλήλων ΟΤΑ στις νέες τεχνολογίες
επηρεάζεται και από τη χρήση Η/Υ όχι μόνο στο δήμο αλλά και στο σπίτι τους,
Εξετάζουμε πόσοι είναι κάτοχοι Η/Υ αλλά και κυρίως πόσοι ασχολούνται, διότι
μπορεί στην οικεία τους να υπάρχει υπολογιστής αλλά να τον χειρίζεται αποκλειστικά
το παιδί του εργαζομένου. Οι απαντήσεις κατοχής Η/Υ στο σπίτι είναι 70% ΝΑΙ και
30% κατά. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπερδευόμαστε με το κατά σύμπτωση
ίδιο αποτέλεσμα της πρώτης ερώτησης περί χρήση Η/Υ στον δήμο. Ας δούμε τον
επόμενο πίνακα :
Πίνακας 24
ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΑΠΟ
41
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
25
ΣΥΖΥΓΟΣ
30
ΠΑΙΔΙΑ
1
ΑΔΕΡΦΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ
21
6
18
1

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι από τους 70 κατόχους Η/Υ σε σπίτι μόνο οι 41 τον
χρησιμοποιούν προσωπικά ενώ για τους υπόλοιπους ισχύει η χρησιμοποίηση από
σύζυγο ή παιδιά και μάλιστα σε ένα ερωτηματολόγιο βρίσκω σημειωμένη την ένδειξη
«αδερφός» που αναφέρεται σε νεαρή γυναίκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφτηκα
αυτό το ενδεχόμενο ως απάντηση και το οποίο μπορούσε(όπως και συνέβη) να
απαντηθεί μόνο από άτομο ηλικίας 18-30 το οποίο δεν χρησιμοποιεί τον υπολογιστή
που υπάρχει σπίτι, πράγμα σπάνιο. Και σε αυτήν την απάντηση υπήρχε η δυνατότητα
διπλοαπάντησης ή τριπλοαπάντησης.
Τα παιδιά χρησιμοποιούν αποκλειστικά αυτά τον υπολογιστή όπως φαίνεται
σε 18 απαντήσεις, ενώ στις υπόλοιπες απαντήσεις τον μοιράζονται με τους δύο ή τον
ένα γονέα. Σε έξι απαντήσεις εργαζομένων ο υπολογιστής του σπιτιού
χρησιμοποιείται μόνο από τον/την σύζυγο, ενώ σε 21 περιπτώσεις από τους 70 που
είναι κάτοχοι Η/Υ βλέπουμε ότι τον χρησιμοποιούν αποκλειστικά αυτοί και σε άλλες
20 τον μοιράζονται με άλλο μέρος της οικογένειας.
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11) Οι απαντήσεις στο ερώτημα 8
Χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη έκταση στο προηγούμενο ερώτημα, εστιαζόμαστε
στους 41 εργαζομένους ΟΤΑ οι οποίοι όχι μόνο κατέχουν αλλά και χρησιμοποιούν
τον Η/Υ. Θεώρησα ότι μι χρήση υπολογιστή σε ευρύτερη έννοια είναι είτε η
προσωπική που αφορά σύνταξη εγγράφων, εκτύπωση φωτογραφιών, άκουσμα
μουσικών κομματιών ή προβολή κινηματογραφικού έργου (MP3 και DVD
αντίστοιχα) είτε η διασκέδαση μέσω παιχνιδιών είτε η χρήση κυρίως για ιντερνέτ.
Τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα :
Πίνακας 25
ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΠΙΤΙΟΥ
Έγγραφα, μουσική, φωτογραφίες κτλ
Παιχνίδια
Ιντερνέτ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
7
1
5

ΓΕΝΙΚΑ
35
9
33

Ξεκινώντας από το λόγο των παιχνιδιών, οι συνολικές απαντήσεις είναι 9 και
αφορούνε 7 άνδρες και 2 γυναίκες νεαρής ή μέσης ηλικίας με καλό υπόβαθρο στους
υπολογιστές αν κρίνουμε από τις απαντήσεις στο έκτο ερώτημα. Μάλιστα η μοναδική
απάντηση προέρχεται από μητέρα η οποία παίζει στον υπολογιστή με το παιδί της,
ενώ οι υπόλοιποι 8 τριπλοαπαντάνε, δηλαδή χρησιμοποιούν και το ιντερνετ και τον
Η/Υ γενικότερα.
Στο ά σκέλος απαντάνε 35 από 41 άτομα και θεωρώ λογικό το ποσοστό αυτό
ενώ πλέον στις μέρες μας τείνει να συνδεθεί το ιντερνέτ με την κατοχή υπολογιστή.
Οι 33 μάλιστα από τους 41 χρήστες χρησιμοποιούν το ίντερνετ και από το σπίτι. Θα
τολμούσα να πω ότι σε αυτό συνέβαλαν δεκάδες φορείς από εφημερίδες, κανάλια,
περιοδικά, μα πρώτα από όλους η TELLAS, οι οποίοι πλασάρανε την γραμμή
(801)+τηλεφωνικός αριθμός έτσι ώστε να χρησιμοποιεί κάποιος το διαδίκτυο με
αστική χρέωση όμως χωρίς να είναι συνδρομητής σε κάποιον παροχέα διαδικτύου.
Κλείνοντας το ερώτημα αυτό το μόνο κοινό που μπορώ να δω σε όλα αυτά τα
41 άτομα είναι ότι τείνουν προς τη νεότερη ηλικία εκτός από αυτούς που το
χρησιμοποιούν με τα παιδία τους, κανένας δεν απάντησε τη λέξη «ΚΑΘΟΛΟΥ» στο
τέταρτο ερώτημα και όλοι θα έλεγα είναι αυτοί που διπλοαπαντάνε και
τριπλοαπαντάνε στο ερώτημα 6 που αναφέρει τις πηγές γνώσεων περί υπολογιστών.

12) Οι απαντήσεις στο ερώτημα 9
Όπως εξήγησα και στον πρόλογο για το ερωτηματολόγιο, ενδιαφέρον είναι το
ποσοστό των υπαλλήλων ΟΤΑ που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Το αποτέλεσμα των
απαντήσεων κλείνει ελαφρά προς το ΟΧΙ με 54 απαντήσεις έναντι 46 του ΝΑΙ. Το
ποσοστό του ΝΑΙ είναι ικανοποιητικό και δεν είναι πλέον υπερβολικό στα τέλη του
2005 και στις αρχές του 2006. Ο παρακάτω μεγάλος πίνακας δείχνει τα εξής και
εξηγούμε :
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Πίνακας 26
ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΣΥΝΟΛΟ
Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ.ΘΕΡΜΗΣ
Δ.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
18-30
31-49
50-65
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΝΔΡΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΑΡΚΕΤΑ/ΠΟΛΎ (ΕΡ. 4)
ΛΙΓΟ/ΜΕΤΡΙΑ (ΕΡ.4)
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΧΡΗΣΤΕΣ Η/Υ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ Η/Υ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

46
23
11
12
16
27
3
25
21
39
7
41
5
43
41
5

54
37
9
8
1
37
16
34
20
31
23
22
25
26
0
25

Το 46% των υπαλλήλων που χρησιμοποιεί διαδίκτυο επηρεάζεται λοιπόν από
τις 16 θετικές απαντήσεις των νέων (18-30 ετών) αλλά και από το γεγονός ότι μερίδα
υπαλλήλων ΟΤΑ και ειδικά αυτών των ΚΕΠ δήμου Πανοράματος χρησιμοποιούν
υπηρεσιακά για τις ανάγκες του Δήμου το ιντερνέτ. Αυτός είναι ο λόγος που φαίνεται
κάπως προσαυξημένο ως ποσοστό και μην ξεχνούμε ότι εδώ εννοείται και η χρήση
ιντερνέτ είτε από σπίτια φίλων, είτε από net café ή οπουδήποτε αλλού. Επομένως αν
όντως η έρευνα γινότανε πριν 5 χρόνια το ποσοστό χρήσης ιντερνέτ δεν θα άγγιζε
ούτε το 20%.
Από τον παραπάνω πίνακα αξίζουν να περιγραφούν ορισμένα πράγματα.
Πρώτον ότι όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ σπίτι, και οι 41 χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, οι
33 σίγουρα από το σπίτι (ερώτημα 8) και οι υπόλοιποι 8 από την εργασία τους στο
δήμο ή από αλλού. Δεύτερον ότι το διαδίκτυο είναι προς το παρόν γένους αρσενικού
και αυτό διότι το προτιμούν από τους 41 άνδρες οριακά οι περισσότεροι (21 έναντι
20) ενώ από τις 59 γυναίκες το χρησιμοποιούν οι 25 έναντι 34.
Όσοι επίσης στο ερώτημα 4 περί της προσαρμοστικότητας έναντι των Νέων
Τεχνολογιών απάντησαν «ΑΡΚΕΤΑ/ΠΟΛΥ» έχουμε αυξημένα ποσοστά, σχεδόν οι
διπλάσιοι (41 έναντι 22) και άλλοι 5 χρήστες του διαδικτύου σε εκείνο το ερώτημα
απάντησαν «ΛΙΓΟ /ΜΕΤΡΙΑ» ενώ στο «ΚΑΘΟΛΟΥ» δεν έχουμε χρήστες ιντερνέτ
όπως θα περίμενε κανείς. Εντύπωση προκαλεί, άλλωστε είχε ξανά επισημανθεί, το
γεγονός ότι στο 5ο ερώτημα 26 από τα 69 άτομα που είναι έτοιμοι για το μέλλον
όσον αφορά τα εργασιακά των δήμων δεν χρησιμοποιούν το ιντερνέτ. Εάν μελετήσει
κανείς όλες τις απαντήσεις φθάνει όντως στο συμπέρασμα ότι οι 69 είναι
υπερεκτιμημένο νούμερο, ενώ το 46%, όσοι είναι δηλαδή οι χρήστες του διαδικτύου
θα λέγαμε ότι είναι το κατώτατο όριο.
Τέλος όσον αφορά τους δήμους, μετράει το γεγονός ότι υπηρεσιακή χρήση
ιντερνέτ γίνεται κυρίως στο Δήμο Πανοράματος, ενώ μόλις ένα άτομο στον δήμο
Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Γραμματείας Ταμειακής Υπηρεσίας-Υπεύθυνος
Μηχανογράφησης) χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για λόγους υπηρεσιακούς. Μάλιστα αν
κρίνουμε και το θέμα ηλικίας και λιγότερων χρηστών Η/Υ το μόνο αρνητικό
αποτέλεσμα ατόμων σε δήμο για χρήση ιντερνέτ είναι αυτό του Δήμου Θες/νίκης με
23 υπέρ και 37 κατά.
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13) Οι απαντήσεις στο ερώτημα 10
Η έρευνα αφορά τους 46 εργαζομένους ΟΤΑ που απάντησαν θετικά στην
χρήση ιντερνέτ και εξετάζουμε την κύρια χρήση του. Οι απαντήσεις αφήνονται να
είναι από μία μέχρι και τέσσερις, Ο παρακάτω πίνακας και το διάγραμμα λένε τα
εξής:
Πίνακας 27
ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΓΙΑ :
30
EMAIL
39
SURF-INFO
10
DOWNLOADING
9
CHAT-VOIP

Διάγραμμα 18
ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΠΟ 46 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ :
45
39

40
35
30

30

25
20
15
10

10

9

DOWNLOADING

CHAT-VOIP

5
0
EMAIL

SURF-INFO

Όπως παρατηρούμε από τους 46 χρήστες διαδικτύου οι 39 το χρησιμοποιούνε
για πλοήγηση και πληροφορίες μέσω WEB ιστοσελίδων. Θα περίμενε κανείς και οι
46 να απαντήσουνε θετικά αλλά φαίνεται πως κάποιοι δεν θεώρησαν αυτή τη
χρησιμοποίηση ως κύρια. Το προφίλ των 39 δεν το εξετάζουμε διότι είναι γενικό και
ισοδυναμεί με το προφίλ χρηστών του ιντερνέτ.
Δεύτερον βλέπουμε ότι 30 από τους 46 χρησιμοποιούν το email αν και
συγκρίνοντάς το κανείς με τις στατιστικές πηγές (VPRC) είναι κάπως διπλασιασμένο.
Αυτό διότι εξετάζουμε μια ειδική κατηγορία ανθρώπων από τους οποίους υπολογίζω
περίπου 7-8 να το χρησιμοποιούν για υπηρεσιακούς λόγους σίγουρα. Επομένως αν
αυτοί οι 7-8 δεν το χρησιμοποιούν αλλού και εμφανίζονται άλλοι 20 που το
χρησιμοποιούν μόνο σπίτι ή στέλνουνε email σε φίλους, τότε το άθροισμα των 30 θα
εμφανίζεται ως λογικό.
Τρίτον οι 10 που «ψηφίζουν» τον όρο downloading δηλαδή κατέβασμα από το
ιντερνέτ τραγουδιών, φωτογραφιών, ταινιών και προγραμμάτων έχουνε κάποια
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χαρακτηριστικά πολύ ξεκάθαρα. Είναι και οι 10 άνδρες (!) είναι νεαροί σε ηλικία και
έχουν και οι 10 υπολογιστή στο σπίτι. Τα συμπεράσματα είναι πλέον του αναγνώστη.
Τέταρτον από περιέργεια έβαλα το σκέλος των επικοινωνιών που πιστεύω ότι
σε 5 χρόνια το πολύ το σταθερό μας τηλέφωνο θα είναι μάλλον για πέταμα. Οι 9 από
τους 46 απάντησαν θετικά. Εδώ είναι και πάλι είναι όλοι στις δύο πρώτες κατηγορίες
ηλικιών και εμφανίζονται και 3 από τους 9 να είναι και γυναίκες. Γνωρίζοντας
προσωπικά 2 από αυτούς, η μία επικοινωνεί μέσω messenger σε φίλη στο Εξωτερικό,
ενώ ο άλλος συνάδελφος επικοινωνεί δωρεάν σε όλα τα σταθερά τηλέφωνα (χωρίς
την έννοια του σταθερού ή υπεραστικού) με Voipbuster (www.voipbuster.com) με
χρήση φυσικά ADSL γραμμής.

14) Οι απαντήσεις στο ερώτημα 11
Η ερώτηση αυτή και φυσικά είναι τεχνοφοβική και ιδιαίτερα προσωπική για
τον καθένα. Το ερώτημα «Ποια πιστεύετε ότι είναι η σχέση μεταξύ Νέων
Τεχνολογιών και ανεργίας;» έβαλε σε σκέψη τους περισσοτέρους. Δεν αναλύω τα
δεδομένα κατά φύλο, δήμο και ηλικία διότι τα αποτελέσματα συγκριτικά με το
προφίλ των υπολοίπων απαντήσεων δεν δίνουν σαφή, καθαρή και ανάγλυφη μια
συγκεκριμένη εικόνα. Στον παρακάτω πίνακα πρόσθεσα μόνο τους χρήστες ιντερνέτ
που βλέπω ότι σε απαντήσεις διαφοροποιούνται κάπως από τους υπολοίπους:
Πίνακας 28
Νέες Τεχνολογίες και Ανεργία
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΣΤΑΘΕΡΗ
51
30

ΑΥΞΗΘΗΚΕ
44
12

ΜΕΙΩΘΗΚΕ
5
4

Σαν γενικό συμπέρασμα βγαίνει, δυστυχώς, η απαισιοδοξία ανεξαρτήτως
γνώσεων, φύλου, ηλικίας, δήμου. Αν και οι μισοί σχεδόν (51%) υποστηρίζουν είτε ότι
οι Νέες Τεχνολογίες επηρεάζουν αλλού θετικά και αλλού αρνητικά αλλά με σταθερό
πάντα το αποτέλεσμα είτε δεν επηρεάζουν καθόλου την ανεργία, οι υπόλοιποι μισοί
σχεδόν (44%) πιστεύουν ότι η ανεργία ολοένα και αυξάνει όσο οι τεχνολογία βαδίζει
ακάθεκτη. Κάποιοι (αυτό-προσδιοριζόμενοι ως«προοδευτικοί») υποστηρίζουν ότι
κάτι τέτοιο είναι δείγμα συντηρητισμού της Ελληνικής Κοινωνίας, αλλά στις
απαντήσεις που δηλώνουν «ΑΥΞΗΘΗΚΕ» βλέπουμε κατόχους υπολογιστών,
μικρούς, μεγάλους, ανθρώπους με γνώσεις. Προσωπικά πιστεύω ότι το Θέμα είναι
πρακτικό και ας ρωτήσουμε όλοι «Τι συνέβη τα τελευταία πχ 15 χρόνια;» Οι νέες
τεχνολογίες μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας όπως επίσης μπήκε και η στεναχώρια
για τον άνεργο πατέρα, αδερφό, σύζυγο ή παιδί που είναι μέλος κάθε ελληνικής
οικογένειας. Πιστεύω δηλαδή ότι οι 44 είναι τελικά λίγοι μπροστά σε αυτά που
βιώνουμε. Ίσως η θεωρία τελικά να λέει άλλα (Δημιουργία ειδικοτήτων σε Η/Υ,
δάσκαλοι πληροφορικής κτλ) αλλά η πράξη τουλάχιστον στη χώρα μας αποδεικνύει
το αντίθετο και ελπίζω στο μέλλον να βελτιωθεί η κατάσταση.
Κλείνοντας όπως βλέπουμε στον παραπάνω πίνακα μόνο 5% πιστεύει ότι η
ανεργία μειώθηκε και μάλιστα το 4% ανήκει σε αυτούς που κάνουν χρήση
Διαδικτύου. Ίσως είναι το μοναδικό κοινό χαρακτηριστικό που εντοπίζω στις
απαντήσεις αυτές,
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Επίλογος και Συμπεράσματα
Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα στοιχεία και τις αναλύσεις που
δόθηκαν παραπάνω είναι ότι αν και υπάρχει έντονο πρόβλημα απαισιοδοξίας που
είναι συναφές με τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Είναι
στο χέρι όλων μας να μάθουμε όχι μόνο να ζούμε αλλά και αν χειριζόμαστε την
τεχνολογία σαν μέρος της ζωής και της εργασίας μας. Συγκεκριμένα μια και η έρευνα
αναφέρεται στους ΟΤΑ, σημαντικό ρόλο αλλαγής παίζει τελικά ο χρόνος. Ο ρόλος
του ΑΣΕΠ κρίνεται πολύ σημαντικός, η παιδεία διδάσκει την τεχνολογία εδώ και
αρκετά χρόνια ενώ τα κονδύλια του Κράτους αλλά και της Ε.Ε όσον αφορά την
τεχνολογία γίνονται όλο και περισσότερα. Επιπλέον οι κανόνες του ιδιωτικού τομέα
χτυπάνε την πόρτα του δημοσίου και οι ΟΤΑ αναλαμβάνουν περισσότερο έργο και
δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών (Νέος Κώδικάς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Δεκέμβριος 2005). Για τις παλιές γενιές του δημοσίου έρχεται η ώρα της σύνταξης
και οι νεότερες γενιές έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα
Είναι γεγονός πως τα χρόνια που έρχονται απαιτούνε δουλειά και γνώση της
πληροφορικής από όλους. Ο ιδιωτικός τομέας ήδη έχει προχωρήσει και έρχεται και η
ώρα των συναλλαγών προς το δημόσιο μέσω διαδικτύου και μείωση της
γραφειοκρατίας ακόμη περισσότερο. Το τι άλλο θα γίνει μένει απλά να το δούμε,
ίσως να μας έρθει σε λίγο καιρό κάποιο email από κάποια υπηρεσία του δήμου στον
οποίο κατοικούμε και αυτό θα είναι σίγουρα ένα ευχάριστο ξάφνιασμα και η
αρχή…….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τμήμα Πληροφοριακών
Συστημάτων M.I.S.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ : ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΟΥΓΚΑΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι μέρος της διπλωματικής εργασίας του
μεταπτυχιακού μου και απευθύνεται σε προσωπικό ΟΤΑ. Σκοπός είναι να ερευνηθεί η
προσαρμογή του προσωπικού στη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά και να μελετηθούν επιπλέον
στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τη σχέση μεταξύ υπαλλήλων και νέων τεχνολογιών.
Είναι σαφές ότι για τη δική σας διευκόλυνση αλλά και για πιο αξιόπιστα
αποτελέσματα το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο. Παρακαλώ να αφιερώσετε ελάχιστο
από το χρόνο σας για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Σημειώστε με ένα Χ ή με √ στις απαντήσεις των ερωτήσεων
Φύλο : Άνδρας 

Γυναίκα 

Είστε Υπάλληλος του Δήμου : Θεσσαλονίκης 
Ηλικία : 18-30 

31-49 

Πανοράματος 

Θέρμης 

50-65 

Ερώτηση 1 : Χρησιμοποιείτε Η/Υ στην εργασία σας;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
Εάν απαντήσατε ΝΑΙ προχωρήστε στην ερώτηση 2 αλλιώς απαντάτε στην ερώτηση 3.
Ερώτηση 2 : α) Αισθάνεστε άνετα με τη χρήση του Η/Υ;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
β) Αισθάνεστε άνετα με τις ικανότητές σας στους Η/Υ;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
γ) Ικανοποιείστε με την τεχνολογία του Η/Υ σας ή πιστεύετε ότι χρειάζεται
αναβάθμιση (πχ σε Hardware,software, οθόνη TFT κλπ);
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
Ερώτηση 3 : α) Πιστεύετε ότι χρειάζεται ο Η/Υ στην εργασία σας;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
β) Θα θέλατε να χρησιμοποιούσατε Η/Υ;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
γ) Εάν στο ερώτημα β απαντήσατε ΟΧΙ ο λόγος είναι ότι :
1) Δε γνωρίζω και δε θέλω να μπω στη διαδικασία να μάθω Η/Υ 
2) Θέματα υγείας, (πχ ακτινοβολία)

3) Είναι περιττός/τα καταφέρνω και χωρίς Η/Υ εξίσου καλά.


Ερώτηση 4 : Σε τι βαθμό είστε εξοικειωμένος με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών (πχ
κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, ιντερνέτ, DVD, ATM τραπεζών κλπ.)
Καθόλου 
Λίγο/Μέτρια 
Αρκετά/Πολύ 
Ερώτηση 5 : Πιστεύετε ότι στο μέλλον θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στην ολοένα
και περισσότερο εισβολή των Νέων Τεχνολογιών στους ΟΤΑ; (πχ. πρόγραμμα
«σύζευξις», e-government , υπηρεσίες μέσω ιντερνέτ)
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
Ερώτηση 6 : Γνώσεις Η/Υ (εφόσον έχετε) αποκτήσατε :
1) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
2) Φροντιστήριο / Ιδιωτική σχολή / Σεμινάρια.

3) Από την εμπειρία μου στο Δήμο.

4) Από την εμπειρία μου στο σπίτι.

Ερώτηση 7 : Έχετε Η/Υ στο σπίτι ;  ΝΑΙ
 ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, ποίος τον χρησιμοποιεί;  Εσείς

 Σύζυγος

 Παιδιά

Ερώτηση 8 : Εάν χρησιμοποιείτε Η/Υ στο σπίτι, τον χρησιμοποιείτε κυρίως για :
 Προσωπική ενασχόληση(έγγραφα, μουσική, φωτογραφίες).
 Παιχνίδια
 Internet
Ερώτηση 9 : Χρησιμοποιείτε Ιντερνετ (είτε σπίτι είτε οπουδήποτε αλλού);
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
Ερώτηση 10 : Εφόσον χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, συνήθως ο λόγος είναι για :
1) email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

2) Σερφάρισμα σε ιστοσελίδες – Πληροφόρηση. 
3) Downloading (MP3 κλπ).

4) Επικοινωνίες (Voip, Chat).

Ερώτηση 11 : Ποια πιστεύετε ότι είναι η σχέση μεταξύ Νέων Τεχνολογιών και ανεργίας;
Η ανεργία έμεινε ανεπηρέαστη από την εισαγωγή Ν.Τ. 
Η ανεργία αυξήθηκε με την εισαγωγή Ν.Τ.

Η ανεργία μειώθηκε με τη βοήθεια των Ν.Τ.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
· http://www.ana.gr/websites/psifi/ - Ψηφιακή Ελλάδα
· http://hyperion.math.upatras.gr/courses/soctech/res/ - Εργασίες Κοινωνικών και
Πολιτικών Πλευρών της Τεχνολογίας
· http://sfr.ee.teiath.gr/historia/historia/selida102.htm
· http://dide.flo.sch.gr// - Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ν. Φλώρινας
· http://www.digitalcitizen.gr/
· www.syzefxis.gov.gr/
· Andrew Feenberg – Μεταβιομηχανικοί λόγοι
· D. Hakken- Χρήση των υπολογιστών και κοινωνικές αλλαγές
· RAM, τεύχος 133, «Η Τεχνοφοβία των Ελλήνων»
· Ελένη Κoνιδάρη: «Εκπαιδευτικοί και νέες τεχνολογίες»
· Εφημερίδα Καθημερινή, 21-9-2005, σελ. 23
· Ν.Γ. Ιντζεσίλογλου «Κοινωνία και Νέα Τεχνολογία»
· Δήμος Θεσσαλονίκης (Τμήμα Εσόδων, Εξόδων, Λογιστήριο, Πρωτόκολλο,
Γραμματεία)
· Δήμος Πανοράματος (Δημαρχείο, ΚΕΠ)
· Δήμος Θέρμης

