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Περίληψη 

Η ανισότητα ως έννοια ανέκαθεν απασχολούσε την διεθνή κοινότητα ενώ παράλληλα 

συνέβαλλε και στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ιστορίας. Οι διαστάσεις που μπορεί να λάβει 

ποικίλλουν επιφέροντας κάθε φορά τα ανάλογα αποτελέσματα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η 

ανάδυση νέων τεχνολογικών μέσων, έφεραν μαζί τους μια νέα μορφή ανισότητας, εκείνης που 

σχετίζεται με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τα τεχνολογικά μέσα. Η ανισότητα αυτή 

ονομάστηκε Ψηφιακό Χάσμα, έλαβε διαστάσεις παγκοσμίου βεληνεκούς, ενώ διατάραξε τις 

ισορροπίες και σε επίπεδο ενδοκοινωνικό. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι 

η επανάσταση της τεχνολογίας δεν επέφερε τα αποτελέσματα που όφειλε να επιφέρει, καθώς 

δεν κατάφερε να αποτρέψει τον αποκλεισμό από τα μέσα και τις δυνατότητές της, μεγάλων 

τμημάτων του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο αποκλεισμός αυτός δεν συνεπάγεται μόνο την έλλειψη 

πρόσβασης στην πληροφορία αλλά παίρνει οικονομικές, κοινωνικές, ακόμη και πολιτικές 

διαστάσεις, δυσχεραίνοντας σημαντικά την ζωή των μη ενταγμένων ψηφιακά ατόμων. Στo 

πλαίσιο του Ψηφιακού Χάσματος, η τεχνολογία φαίνεται να ευνοεί τους ήδη ευνοημένους, ενώ 

παραγκωνίζει ακόμη περισσότερο χώρες, κοινωνίες αλλά και μεμονωμένα άτομα που 

βρίσκονται στο περιθώριο. Καθίσταται φανερό εδώ, ότι οι διαστάσεις που έχει πάρει το εν λόγω 

φαινόμενο, επιβάλλουν και την εύρεση των κατάλληλων λύσεων. Και ενώ ο επιστημονικός 

κλάδος έχει καταβάλλει αξιοσημείωτες προσπάθειες στο να το καταγράψει, να το αναλύσει και 

να προτείνει τρόπους αντιμετώπισής του, το Ψηφιακό Χάσμα δεν έχει πάψει να υφίσταται ως 

ζήτημα παγκόσμιο, πολυδιάστατο και  ζημιογόνο. Έτσι, η παρούσα εργασία στοχεύει στο 

φωτίσει κάθε διάσταση του φαινομένου και μέσα από την παρουσίαση των βασικότερων 

χαρακτηριστικών του σε κάθε επίπεδο, να προτείνει τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη 

κοινωνία μπορεί να εξαλείψει τον ψηφιακό αποκλεισμό, γεγονός που θα βελτιώσει σημαντικά 

την ποιότητα ζωής τεράστιων πληθυσμιακών ομάδων.   

Λέξεις – κλειδιά: ψηφιακό χάσμα, ψηφιακός αποκλεισμός, ψηφιακή ανισότητα, Τεχνολογία 

της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αντιμετώπιση ψηφιακού χάσματος  
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Abstract  

Inequality as a concept has always been of concern to the international community while at the 

same time contributing to the shaping of world history. The dimensions that can be taken vary, 

resulting in the corresponding results each time. The evolution of technology and the emergence 

of new technological means brought with them a new form of inequality that associated with 

access to the Internet and technological media. This inequality was defined as the Digital Divide, 

took global dimensions and disrupted the balance at the intra-social level as well. Therefore, one 

could argue that the technology revolution did not produce the results it should have produced, 

since it managed to exclude very large parts of the world's population from its means and 

capabilities. This exclusion not only entails a lack of access to information but also takes on 

economic, social and even political dimensions, making life difficult for non-integrated digital 

individuals. In the context of the Digital Divide, technology seems to favour the already 

favoured, while it puts even more aside countries, societies and individuals on the sidelines. It is 

clear here that the dimensions of this phenomenon also require that appropriate solutions be 

found. And while the science industry has made remarkable efforts to document it, analyse it and 

propose ways to address it, the Digital Divide has not ceased to exist as a global, 

multidimensional and damaging issue. Thus, the present paper aims to shed light on every 

dimension of the phenomenon and through the presentation of its main characteristics at each 

level, to propose ways in which modern society can eliminate digital exclusion, which will 

significantly improve the quality of life of huge population groups.  

Key words: digital divide, digital exclusion, digital inequality, ICTs, dealing with digital divide  
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Εισαγωγή  

Με την πάροδο του χρόνου, και ενώ όλα γύρω μας εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς, 

δεν θα μπορούσε να μείνει στάσιμος ο τομέας της τεχνολογίας, ο οποίος κυριαρχεί πλέον στην 

καθημερινή μας ζωή. Τόσο οι ηλεκτρονικές συσκευές, όσο και το πεδίο του διαδικτύου 

παρουσιάζουν μια συνεχόμενη ανάπτυξη προσφέροντας ολοένα και περισσότερες δυνατότητες 

στους χρήστες. Εφαρμογές που κάνουν την καθημερινότητα ευκολότερη διαδέχονται η μία την 

άλλη ενώ ακόμη και οι ίδιες οι συσκευές μεταλλάσσονται ώστε να άπτονται καλύτερα στις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη. Όπως είναι λοιπόν φανερό, σκοπός της τεχνολογικής 

εξέλιξης είναι κατά κύριο λόγο να διευκολύνει την ανθρώπινη ζωή, σε κάθε τομέα και πτυχή 

της. Είναι όμως πραγματικά η εξέλιξη αυτή τόσο βοηθητική όσο φαίνεται ή όσο θα όφειλε να 

είναι; 

Αυτό που θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, είναι το σε ποιόν απευθύνονται τα νέα 

τεχνολογικά μέσα και οι δυνατότητές τους. Λαμβάνοντας υπόψη μας τα στατιστικά στοιχεία τα 

οποία έχουμε στη διάθεση μας, αλλά και παρατηρώντας το φαινόμενο εν γένει, δεν είναι 

δύσκολο να διαπιστώσουμε ότι η πρόσβαση στη νέα τεχνολογία δεν είναι δεδομένη και δεν 

προσφέρεται σε όλους. Ομάδες ανθρώπων αλλά και ολόκληρα κράτη στερούνται την πρόσβαση 

στα νέα τεχνολογικά μέσα και αποκλείονται από έναν πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών, ο οποίος 

παρέχεται μέσα από αυτά. Ως εκ τούτου, προκύπτει ένας, όχι και τόσο παράλογος, 

προβληματισμός σχετικά με την φύση της νέας τεχνολογίας: “Μήπως τελικά η επανάσταση της 

πληροφορίας υποδουλώνει αντί να υπηρετεί τους ανθρώπους;”. Αφορμή για τον προβληματισμό 

αυτό αποτελεί η νέα τάξη πραγμάτων η οποία τείνει να διαχωρίζει τον ανθρώπινο πληθυσμό σε 

δύο τάξεις. Την μία τάξη θα αποτελεί μια ελίτ, η οποία θα έχει στην διάθεσή της έναν μεγάλο 

όγκο πληροφοριών να διαχειριστεί όπως επιθυμεί και στον αντίποδα θα υπάρχει μια άνεργη και 

παράλληλα αποκλεισμένη από την πληροφορία, πλειοψηφία.  

Στο σημείο αυτό κάνει την εμφάνισή του ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο με τα 

χρόνια λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις επηρεάζοντας τον τρόπο ζωής ενός πολύ 

μεγάλου ποσοστού του παγκόσμιου πληθυσμού. Στο φαινόμενο αυτό αποδόθηκε ο όρος 

“ψηφιακό χάσμα”, ένας όρος που συζητήθηκε και αναλύθηκε σε όλες του τις διαστάσεις με 

σκοπό να αντιμετωπιστεί αλλά που ακόμη και σήμερα δεν έχει πάψει να ταλανίζει τη διεθνή 

κοινότητα.    

Στην παρούσα εργασία αποσαφηνίζεται η έννοια του ψηφιακού χάσματος καθώς και 

χρήσιμοι για την ανάλυση του όροι. Παράλληλα, παρατίθενται διαφορετικές θεωρίες οι οποίες 

προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο της ψηφιακής ανισότητας ενώ εντοπίζονται τόσο τα 
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πλεονεκτήματά τους όσο και τα σημεία στα οποία υστερούν. Στη συνέχεια, γίνεται μια 

επιγραμματική παρουσίαση των μορφών που το ψηφιακό χάσμα μπορεί να πάρει, η οποία σκοπό 

έχει να εισάγει τον αναγνώστη στην αναλυτική περιγραφή των διαστάσεων αυτών. Αναλύεται 

λοιπόν το φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο, με επίκεντρο τη διαφορά μεταξύ αναπτυγμένου και 

αναπτυσσόμενου κόσμου στη πρόσβαση στην πληροφορία ενώ ταυτόχρονα ανάγεται και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο όπου παρουσιάζονται έρευνες σχετικά με την πρόσβαση και χρήση του 

Διαδικτύου. Στη συνέχεια, η εργασία εστιάζει στο ενδοκοινωνικό χάσμα για να παρουσιάσει 

όλους εκείνους τους παράγοντες που αποκλείουν τα  άτομα από την πρόσβαση στην 

πληροφορία, αυτή τη φορά στο εσωτερικό της κοινωνίας στην οποία ζουν, παραθέτοντας και 

συγκεκριμένα παραδείγματα χωρών τα οποία επιβεβαιώνουν τους παράγοντες αυτούς. Τέλος, 

παρατίθενται προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου του ψηφιακού χάσματος εν 

γένει.  
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   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ 

1.1 Τι ορίζουμε ως Ψηφιακό Χάσμα 

Σε μια προσπάθεια να ορίσουμε με ακρίβεια τον όρο «Ψηφιακό Χάσμα», συμπεραίνουμε ότι 

η έννοια αυτή δεν είναι μονοδιάστατη. Υπάρχει πλήθος ορισμών που επιχειρούν να καλύψουν 

όλο το εύρος των εκφάνσεων του εν λόγω χάσματος και να αποδώσουν με σαφήνεια τα 

χαρακτηριστικά του.  

Σύμφωνα με τον Ranieri (2008) ως Ψηφιακό Χάσμα ορίζεται «το χάσμα μεταξύ εκείνων που 

έχουν έτοιμη πρόσβαση στην τρέχουσα ψηφιακή τεχνολογία (computers και internet)  και 

εκείνων που δεν έχουν, (επίσης) η αντιληπτή κοινωνική ανισότητα που προκύπτει από αυτό» 

(Amoretti & Musella, 2011), ένας λογικά διαμορφωμένος ορισμός που φαίνεται να 

ανταποκρίνεται στα κύρια σημεία του φαινομένου. Ένας αντίστοιχος ορισμός υπογραμμίζει ότι  

«ως ψηφιακό χάσμα ορίζονται τα μειονεκτήματα εκείνων που στερούνται την πρόσβαση ή 

αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην 

καθημερινή τους ζωή» (Ibrahim, 2008, όπ. αναφ. στο Amoretti & Musella, 2011). Στην 

περίπτωση αυτή, στα κύρια σημεία του φαινομένου προστίθεται και ο  παράγοντας των ατόμων 

που κατά βούληση δεν έχουν ενταχθεί στην πληροφοριακή κοινότητα μέσω της τεχνολογίας, τα 

οποία δεν παύουν να υπάρχουν. Ένας ακόμη ορισμός του ψηφιακού χάσματος, δίνεται και από 

τον Manuel Castells (2011) ο οποίος υποστηρίζει ότι το ψηφιακό χάσμα πηγαίνει πέρα από 

εκείνους που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε όσους δεν έχουν πρόσβαση. Υπογραμμίζει 

ότι τα διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών προσθέτουν μια 

θεμελιώδη διάσπαση στις υπάρχουσες πηγές ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού σε 

μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση. Στην περίπτωση αυτή, τονίζονται εξίσου και οι επιδράσεις του 

φαινομένου του ψηφιακού χάσματος καθώς και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν τις ήδη 

υπάρχουσες πηγές ανισότητας. Παράλληλα, στα πλαίσια της προσπάθειας να περιγράψει το 

φαινόμενο, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το 2001, μέσα 

από μια δημοσίευση του με τίτλο «Understanding the Digital Divide», δίνει τον δικό του ορισμό. 

Σύμφωνα με τη δημοσίευση ως Ψηφιακό Χάσμα ορίζεται «το χάσμα μεταξύ των ατόμων, των 

οικογενειών, των επιχειρήσεων και των γεωγραφικών περιοχών, σε διαφορετικά 

κοινωνικοοικονομικά επίπεδα, όσον αφορά τις ευκαιρίες τους να έχουν πρόσβαση στις 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στη χρήση του Διαδικτύου για ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων». (Πασχαλίδου, 2011) Πρόκειται για έναν εκτενή και ακριβή ορισμό ο 

οποίος καλύπτει ένα πολύ μεγάλο εύρος του φάσματος του ζητήματος.  
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Φυσικά, οι προσπάθειες για συνολική περιγραφή και παρουσίαση του φαινομένου δεν 

σταματούν εδώ. Υπάρχει μια πληθώρα ορισμών και ερμηνειών που του έχουν αποδοθεί, με τους 

παραπάνω να αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, ικανό να αποδώσει μια σφαιρική εικόνα 

του ζητήματος. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι το Ψηφιακό Χάσμα αποτελεί 

ένα πολύπλευρο και πολυσήμαντο φαινόμενο, του οποίου όμως βασική παράμετρος παραμένει 

η ανισότητα που συναντάται όσον αφορά την πρόσβαση στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών 

και της Επικοινωνίας.  

1.2 Αποσαφήνιση εννοιών  

 Ψηφιακός αναλφαβητισμός: η έλλειψη στα προσόντα που χρειάζεται να έχει κάποιος 

ώστε να ζήσει, να εκπαιδευτεί και να εργαστεί σε μια κοινωνία όπου η επικοινωνία και 

η πρόσβαση στην πληροφορία αυξάνεται σημαντικά μέσω ψηφιακών τεχνολογιών όπως 

το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι κινητές συσκευές. 

 Κοινωνική Ένταξη: Η κοινωνική ένταξη και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι εξέχουσες 

έννοιες στον ευρωπαϊκό λόγο. Αναφέρονται στο βαθμό που τα άτομα οι οικογένειες και 

οι κοινότητες είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να ορίζουν τη 

δική τους μοίρα λαμβάνοντας υπόψη μια ποικιλία παραγόντων σχετιζόμενους με 

οικονομικούς πόρους, την απασχόληση, την υγεία, την εκπαίδευση, την στέγαση την 

αναψυχή, τον πολιτισμό και τη συμμετοχή των πολιτών  (Warschauer, 2003) 

 Τεχνολογίες της Πληροφορίας (της Πληροφορικής) και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ): 

Τεχνολογίες, κυρίως με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που επιτρέπουν την 

ανταλλαγή ή τη διάχυση – διαμοιρασμό πληροφορίας και την επικοινωνία μεταξύ 

ατόμων ή ομάδων (Μπράτιτσης, 2015) 

 Ψηφιακή ανισότητα: διαφορές στον εξοπλισμό, την αυτονομία της χρήσης, τις δεξιότητες, 

την κοινωνική υποστήριξη και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία (DiMaggio & Hargittai, 2001 όπ. αναφ. στο Amoretti & Musella, 2011) 
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1.3 Ψηφιακή Ανισότητα  

Εστιάζοντας στον τελευταίο ορισμό, κρίνεται σκόπιμο να εστιάσουμε στην έννοια της 

«ψηφιακής ανισότητας» καθώς και στο σημείο το οποίο την διαφοροποιεί από την έννοια του 

Ψηφιακού Χάσματος. Ο όρος ψηφιακή ανισότητα αναφέρεται στις κοινωνικές αλλά και 

οικονομικές διαφορές που αναδύονται στον online πληθυσμό, στον πληθυσμό που ήδη 

χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο (Πασχαλίδου, 2011).  Στο σημείο αυτό, εντοπίζεται η βασική 

διαφορά του Ψηφιακού Χάσματος από την ανισότητα. Ο πρώτος όρος αναφέρεται στον 

πληθυσμό που δεν έχει εξ ολοκλήρου πρόσβαση στα τεχνολογικά μέσα, ενώ ο δεύτερος εστιάζει 

στα άτομα που είναι ήδη ψηφιακά ενταγμένα αλλά και στις διαφορές που εκείνα παρουσιάζουν 

στην χρήση και την πρόσβαση του Διαδικτύου. Οι διαφορές αυτές αφορούν την ποιότητα και το 

κόστος σύνδεσης, οι δεξιότητες αλλά και η γνώση που απαιτείται να έχει ο χρήστης ώστε να 

καταφέρει να πλοηγηθεί επιτυχώς στο Διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό, αποδόθηκε στην ψηφιακή 

ανισότητα ο όρος “δεύτερο επίπεδο ψηφιακού χάσματος” (Πασχαλίδου, 2011) 

Σύμφωνα με τους DiMaggio και Hargittai (2001), η ψηφιακή ανισότητα μπορεί να πάρει πέντε 

διαφορετικές διαστάσεις: 

 Ανισότητα όσον αφορά τα τεχνικά μέσα: Τα τεχνολογικά μέσα αξιόλογης 

υπολογιστικής ισχύος, αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην αποτελεσματική και 

ποιοτική χρήση του διαδικτύου, αποτελούν όμως ακριβά μέσα. Έτσι, όποιος δεν έχει 

την οικονομική δυνατότητα να τα αποκτήσει, δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί όλο 

το φάσμα των δυνατοτήτων των μέσων αυτών.  

 Ανισότητα όσον αφορά την αυτονομία της χρήσης: Κατά την διαδικασία χρήσης 

του Διαδικτύου, πολύ συχνά περιορίζεται η αυτονομία του χρήστη μέσω περιορισμών 

που του επιβάλλονται. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να είναι χρονικοί (π.χ. σε μια 

βιβλιοθήκη, ο χρόνος χρήσης του υπολογιστή είναι περιορισμένος και εξαρτάται από 

το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης), μπορεί να αφορούν το περιεχόμενο στο 

οποίο έχει πρόσβαση ο χρήστης (π.χ. σε ένα εργασιακό περιβάλλον) ή μπορεί να 

προκύπτουν από τη ποιότητα της σύνδεσης στο Διαδίκτυο (π.χ. αστικές έναντι 

αγροτικών περιοχών).  

 Ανισότητα όσον αφορά τις δεξιότητες: Η αποτελεσματική χρήση του Διαδικτύου 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες του χρήστη. Η εμπειρία, οι γνώσεις 

και η κατάρτιση του συμβάλλουν καταλυτικά στην αξιοποίηση όλου του εύρους των 

δυνατοτήτων των τεχνολογικών μέσων και του Διαδικτύου.  
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 Ανισότητα όσον αφορά την κοινωνική στήριξη: Σημαντικό κίνητρο για να 

χρησιμοποιήσει κάποιος τις ΤΠΕ μπορεί να αποτελέσει ο περίγυρός του. Αν τα άτομα 

που βρίσκονται στο περιβάλλον ενός ατόμου είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία, 

είναι ευκολότερο να παρακινήσουν το ίδιο το άτομο να υιοθετήσει τα νέα τεχνολογικά 

μέσα.  

 Ανισότητα όσον αφορά το σκοπό της χρήσης: Οι γνώσεις που θα πρέπει να έχει ο 

χρήστης κατά την χρήση του Διαδικτύου, βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τον 

σκοπό για τον οποίο το χρησιμοποιεί. Όσο πιο περίπλοκος είναι ο σκοπός, τόσο πιο 

εξειδικευμένες θα πρέπει να είναι και οι γνώσεις. Αν για παράδειγμα κάποιος 

χρειάζεται την πρόσβαση στο Διαδίκτυο μόνο για να καλύψει την ανάγκη της 

ψυχαγωγίας, φτάνει να έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης του μέσου. Αν όμως 

κάποιος χρειάζεται το Διαδίκτυο για να εκπονήσει κάποια έρευνα, οι γνώσεις που 

απαιτούνται είναι περισσότερες και πιο συγκεκριμένες.  

1.4 Ψηφιακού Χάσματος  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Ψηφιακό Χάσμα δεν αποτελεί ένα μονοδιάστατο φαινόμενο, 

αλλά μπορεί παράλληλα να λάβει πολλές μορφές ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες 

συναντάται. Ο πιο κοινός διαχωρισμός του Ψηφιακού Χάσματος συναντάται στις παρακάτω 

τέσσερις κατηγορίες: 

 Παγκόσμιο ψηφιακό χάσμα: Πρόκειται για την ανισότητα στην πρόσβαση στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας που δημιουργείται σε παγκόσμια κλίμακα μεταξύ 

αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου, και δημιουργεί τον διαχωρισμό μεταξύ 

«πλούσιων και φτωχών περιοχών».  

 Κοινωνικό ψηφιακό χάσμα: Αυτή η διάσταση του φαινομένου αποτελεί μια νέα μορφή 

κοινωνικού αποκλεισμού η οποία απειλεί να υποβαθμίσει άτομα, πληθυσμιακές ομάδες 

αλλά και ολόκληρες κοινωνίες, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια κοινωνικού 

διαχωρισμού. Στην ανάπτυξη του αποκλεισμού αυτού καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει 

μια σειρά κοινωνικών και δημογραφικών παραγόντων.  

 Δημοκρατικό ψηφιακό χάσμα: Αναφέρεται στη διαφορά ανάμεσα στα άτομα που 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες καθώς 

και την άσκηση εξουσίας, και τα άτομα τα οποία δεν λαμβάνουν μέρος σε αυτές μέσω 

της τεχνολογίας.  
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 Γεωγραφικό ψηφιακό χάσμα: Πρόκειται για τις διαφορές που παρατηρούνται στην 

χρήση των ΤΠΕ μεταξύ των αστικών κέντρων και των περιφερειών (αγροτικών 

περιοχών) ή ακόμη και στις διαφορές που εμφανίζονται στο εσωτερικό των ίδιων των 

πόλεων.  

Στην παρούσα εργασία, η κατηγοριοποίηση των μορφών που λαμβάνει το ψηφιακό χάσμα 

γίνεται με διαφορετικό τρόπο, έχοντας βέβαια ως γνώμονα την παραπάνω διάκριση. Σε πρώτο 

στάδιο, το ψηφιακό χάσμα μελετάται σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ στα πλαίσια της διεθνούς αυτής 

κλίμακας γίνεται μια εκτενής αναφορά στις διαστάσεις του φαινομένου σε επίπεδο ευρωπαϊκό. 

Στη συνέχεια, η έρευνα εστιάζει στο κοινωνικό ψηφιακό χάσμα για να αναλύσει τους 

παράγοντες εκείνους που αποκλείουν τα άτομα από την πρόσβαση στα τεχνολογικά μέσα στο 

εσωτερικό μιας κοινωνίας, οι οποίοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και το γεωγραφικό ψηφιακό 

χάσμα, εφόσον ο τόπος κατοικίας των ατόμων επηρεάζει σημαντικά τον βαθμό στον οποίο έχουν 

πρόσβαση στις ΤΠΕ. Παράλληλα, η συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες παρουσιάζεται 

αναλυτικότερα ως τομέας ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από την ανισότητα στην πρόσβαση στα 

τεχνολογικά μέσα, στα πλαίσια της σημασίας του φαινομένου στην ανθρώπινη ζωή και 

καθημερινότητα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ 

2.1   Ατομικιστική προσέγγιση/μεθοδολογικός ατομικισμός (Wellman and 

Berkowitz, 1988) 

Στην προσπάθεια να εξηγηθεί και να αναλυθεί επιτυχώς το φαινόμενο του ψηφιακού χάσματος, 

διάφορες προσεγγίσεις και θεωρίες κάνουν την εμφάνισή τους, την συνηθέστερη εκ των οποίων 

αποτελεί η ατομικιστική προσέγγιση. Αυτό που προβλέπει η προσέγγιση αυτή είναι ότι “η 

διαφοροποιημένη πρόσβαση στη πληροφορία και στις τεχνολογίες των υπολογιστών σχετίζεται 

με τα άτομα και τα χαρακτηριστικά τους: το επίπεδο εισοδήματος και εκπαίδευσης, η εργασία, 

η ηλικία, το φύλο και η εθνικότητα αποτελούν τα σημαντικότερα”. Σκοπός της προσέγγισης 

αυτής, είναι να ομαδοποιήσει τα χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων ατόμων και να οδηγηθεί σε 

ένα συμπέρασμα  για το ποιά είναι εν τέλει εκείνα τα γνωρίσματα που οδηγούν τα άτομα στον 

αποκλεισμό από τα νέα τεχνολογικά μέσα. (Van Dijk, 2013)  

Αδυναμίες της θεωρίας: 

Ενώ η παραπάνω θεωρία φαίνεται να είναι χρήσιμη σε αρκετά μεγάλο βαθμό στο πεδίο της 

έρευνας, δεν θα έλεγε κανείς ότι τα ευρήματά της είναι πάντα ασφαλή και εμπεριστατωμένα. 

Αυτό συμβαίνει γιατί η ατομικιστική προσέγγιση δεν οδηγείται από κάποια θεωρία ή από 

υποθέσεις που απορρέουν από την θεωρία αυτή, αλλά παραμένει σε ένα περιγραφικό επίπεδο 

συλλογιστικής. Ένα ακόμη μειονέκτημα της συγκεκριμένης θεωρίας για τις ανισότητες που 

παρατηρούνται, είναι το πολιτικό και κοινωνικό αποτέλεσμα του να κατηγορούμε απλά την 

ανισότητα στην πρόσβαση σε χαρακτηριστικά των ατόμων όπως η έλλειψη κινήτρου ή η 

παρότρυνση για κατανάλωση χρημάτων σε πράγματα αντί για την ψηφιακή τεχνολογία και την 

διόρθωση των ανεπαρκών ψηφιακών δεξιοτήτων. (Van Dijk, 2013) 

2.2  Σχεσιακή προσέγγιση ή προσέγγιση δικτύου (Wellman and Berkowitz, 1988) 

Μία ακόμη, πιο εναλλακτική, προσέγγιση που αναδύεται στην προσπάθεια ανάλυσης του 

φαινομένου του ψηφιακού χάσματος, είναι η σχεσιακή προσέγγιση. Εδώ τα πρωταρχικά 

αντικείμενα ανάλυσης δεν είναι τα άτομα αλλά οι θέσεις των ατόμων και οι σχέσεις μεταξύ τους. 

Εδώ, η ανισότητα δεν είναι πρωτίστως θέμα χαρακτηριστικών των ατόμων αλλά κατηγορικών 

διαφορών μεταξύ ομάδων ανθρώπων. Όπως υποστήριζε και ο αμερικανός κοινωνιολόγος 

Charles Tilly στο έργο του Durable Inequality: “Το κεντρικό επιχείρημα είναι το εξής: ‘Οι 

μεγάλες σημαντικές ανισότητες στα πλεονεκτήματα μεταξύ των ανθρώπων, αντιστοιχούν 

κυρίως σε κατηγορικές διαφοροποιήσεις όπως μαύρος/άσπρος, άντρας/γυναίκα, 

υπήκοος/αλλοδαπός, ή Μουσουλμάνος/Εβραίος αντί σε διαφοροποιήσεις των ατόμων βάσει 
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γνωρισμάτων, κλίσεων και επιδόσεων”. Στην περίπτωση δηλαδή της σχεσιακής προσέγγισης, η 

ανισότητα δεν αποδίδεται στα χαρακτηριστικά των ίδιων των ατόμων αλλά στις σχέσεις που 

υφίστανται μεταξύ τους. (Van Dijk, 2013) 

 

Πλεονεκτήματα της θεωρίας 

Ένα παράδειγμα της διορατικότητας που προσφέρει η σχεσιακή προσέγγιση, είναι η επεξήγηση 

της (διαφορετικής ιδιοποίησης της τεχνολογίας). Μέρος αυτού είναι και η πρόσβαση στα νέα 

τεχνολογικά μέσα. Η κυρίαρχη κατηγορία (στα ζεύγη που αφορούν τις διακρίσεις π.χ. 

άσπρος/μαύρος, άντρας/γυναίκα κ.ο.κ. αποτελεί τις περισσότερες φορές το πρώτο μέρος του 

ζεύγους), είναι συνήθως εκείνη που υιοθετεί πρώτη τις νέες τεχνολογίες, υπερτερώντας έτσι στη 

σχέση της με την υφιστάμενη κατηγορία. Χαρακτηριστική περίπτωση του φαινομένου αυτού 

αποτελεί η διάκριση ανάμεσα στα δύο φύλα καθώς η διαφορετική αξιοποίηση της τεχνολογίας 

από αυτά, ξεκινά από πολύ νωρίς στη ζωή. Είναι γεγονός ότι τα αγόρια, σε πολύ μεγαλύτερο 

βαθμό και από την αρχή της ζωής τους ξεκινούν την ενασχόληση τους με παιχνίδια τεχνολογικής 

φύσεως, παιχνίδια και συσκευές δηλαδή που απαιτούν την χρήση τεχνικής, σε αντίθεση με τα 

κορίτσια. Αυτό έχει ως συνέπεια, τα κορίτσια να μένουν πίσω στον τεχνολογικό τομέα, μη 

κατέχοντας την τεχνική της λειτουργίας μιας πληθώρας αντικειμένων. Με μια πρώτη ματιά, και 

στο επίπεδο όπου τα άτομα είναι μικρά ηλικιακά, αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντικό 

ζήτημα. Σε δεύτερο επίπεδο όμως, και όταν έρχεται η στιγμή για τα άτομα αυτά να ενταχθούν 

στην αγορά εργασίας, οι ανισότητα στην επιλογή για μια θέση εργασίας γίνεται πλέον φανερή. 

Στην περίπτωση αυτή, όπως είναι προφανές, τις περισσότερες πιθανότητες για να κατακτήσει 

αυτή την θέση έχει ένας άντρας, ο οποίος κατέχει το πλεονέκτημα του να μπορεί να χειρίζεται 

τεχνολογικά μέσα από την παιδική του ηλικία, σε αντίθεση με μια γυναίκα η οποία διεκδικεί την 

ίδια θέση, αλλά δεν διαθέτει τεχνολογικές γνώσεις, αφού δεν είχε ποτέ αντίστοιχη 

ενασχόληση. Παρατηρείται λοιπόν, ότι η σχεσιακή προσέγγιση καθίσταται ικανή να μελετήσει 

και τελικά να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους υφίσταται μια ανισότητα στον βαθμό που 

συνδέεται κάποια ομάδα ανθρώπων με την νέα τεχνολογία. (Van Dijk, 2013) 

Ένα ακόμη πλεονέκτημα αυτού του είδους προσέγγισης, είναι η ικανότητα για καλύτερη 

διάκριση μεταξύ τύπων ανισότητας. H ατομικιστική προσέγγιση παράγει έναν ατελείωτο αριθμό 

διαφορών που μπορούν να παρατηρηθούν ανάμεσα στα άτομα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη ιεραρχία 

μεταξύ τους. Αντ’ αυτού οι διακρίσεις θα έπρεπε να γίνονται μεταξύ τύπων διαφορών ενώ 

κρίνεται αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους δομικούς τομείς της κοινωνίας που 

αναφέρονται στην σχετικά μόνιμη και συστημική φύση της διαφοροποίησης που ονομάζεται 

ανισότητα. Σύμφωνα με τον ορισμό του Tilly, ως ανισότητα ορίζεται η άνιση διανομή των πόρων 
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στην κοινωνία ως αποτέλεσμα του ανταγωνισμού των κατηγοριακών ζευγών, η οποία παράγει 

συστήματα κοινωνικού αποκλεισμού, εκμετάλλευσης και ελέγχου. Παράλληλα, η ανισότητα 

γίνεται ένα συστηματικό ή δομικό χαρακτηριστικό των κοινωνιών (Van Dijk, 2013) 

Τα πλεονεκτήματα της σχεσιακής προσέγγισης δεν σταματούν εδώ. Σημαντικό 

χαρακτηριστικό της θεωρίας αυτής είναι το γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητο να δοθεί 

προτεραιότητα σε κανένα από τα ζεύγη εκ των προτέρων. H σχετική τους σημασία είναι ζήτημα 

εμπειρικής παρατήρησης, παράγοντας διαφορετικά αποτελέσματα για κάθε κοινωνία. 

Επιπρόσθετα, τα ζεύγη αλληλεπικαλύπτονται με τα άτομα. Κάποιο άτομο μπορεί να διαθέτει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που το θέτουν ανάμεσα σε εκείνους που ευνοούνται στα πλαίσια 

του ψηφιακού χάσματος, και άλλα που το οδηγούν στον αποκλεισμό από τα νέα τεχνολογικά 

μέσα. Για παράδειγμα, μια σχετικά φτωχή, νέα, αδέσμευτη, Τζαμαικανή δασκάλα η οποία ζει 

στο Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει διαφόρων ειδών χαρακτηριστικά. Από την μία πλευρά, η 

συμπερίληψή της στις κατηγορίες των εργαζομένων στον χώρο της εκπαίδευσης, των νέων 

ανθρώπων και των κατοίκων μιας αναπτυγμένης χώρας, θα μπορούσε να την θέσει στην 

“σωστή” πλευρά του ψηφιακού χάσματος. Παρόλα αυτά, το είναι γυναίκα, με σχετικά χαμηλό 

εισόδημα, πιθανότατα ζώντας μόνη χωρίς κάποιον σύζυγο ή παιδί ώστε να μοιραστεί μια 

σύνδεση ένα κομπιούτερ ή μια σύνδεση στο διαδίκτυο, και όντας μέρος μιας εθνικής 

μειονότητας σημαίνει ότι πιθανότατα θα βρισκόταν στην “λάθος” πλευρά του χάσματος. Το 

παράδειγμα αυτό δείχνει την πολυπλοκότητα αυτού του τύπου της ανισότητας. Αυτό που πρέπει 

να σημειωθεί είναι ότι η θέση στην αγορά εργασίας, το επίπεδο εκπαίδευσης, η ηλικία και το 

φύλο ή το γένος αποτελούν τις πιο σημαντικές κατηγοριακές ανισότητες, καθορίζοντας το παρόν 

ψηφιακό χάσμα (Van Dijk, 2013) 

Τέλος, το προσόν που ολοκληρώνει την πλεονεκτική θέση της σχεσιακής θεωρίας για 

την ανισότητα, είναι το ότι κατευθύνει την προσοχή μας στην σχετική ανισότητα μεταξύ 

ανθρώπων και των θέσεων και πόρων τους. O απόλυτος αποκλεισμός από την πρόσβαση στα 

ψηφιακά μέσα παραμένει σημαντικός, ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά η έμφαση 

δίνεται στις σχετικές διαφορές μεταξύ ανθρώπων που ήδη έχουν πρόσβαση με έναν 

συγκεκριμένο τρόπο ή σε έναν συγκεκριμένο βαθμό. Αυτές οι διαφορές είναι σχετικές 

ανισότητες δεξιοτήτων και χρήσης και γίνονται ακόμη πιο σημαντικές στην κοινωνία της 

πληροφορίας και στην κοινωνία δικτύου (Van Dijk, 2013) 
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3.3  Θεωρία των πόρων και της οικειοποίησης 

Η θεωρία των πόρων και της οικειοποίησης, της διάδοσης, αποδοχής και υιοθέτησης των νέων 

τεχνολογιών, συνοψίζεται σε τέσσερα βασικά σημεία: 

1. έναν αριθμό προσωπικών ανισοτήτων και ανισοτήτων που σχετίζονται με την θέση των 

ατόμων στην κοινωνία  

2. την διανομή των πόρων σχετικά με αυτόν τον τύπο ανισότητας  

3. έναν αριθμό ειδών πρόσβασης στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και της 

Επικοινωνίας  

4. έναν αριθμό από πεδία συμμετοχής στην κοινωνία  

Τα δύο πρώτα σημεία αποτελούν τις αιτίες του φαινομένου, το τρίτο σημείο αποτελεί την 

επεξήγησή του, σε συνδυασμό με το τέταρτο, την πιθανή συνέπεια ολόκληρης της διαδικασίας. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί  ένας πέμπτος παράγοντας, ο οποίος καθορίζει 

τον τύπο της ανισότητας που αναλύεται: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο, οργανώνεται ένα δυναμικό μοντέλο 

σχεδιαγραμμικής παρουσίασης της παραπάνω θεωρίας (Van Dijk, 2013) 

 

Διάγραμμα: Μοντέλο σχεδιαγραμματικής παρουσίασης της Θεωρίας των πόρων και της 

οικειοποίησης  

Πηγή: (van Dijk, 2013) 

 

To βασικό επιχείρημα μπορεί να συνοψιστεί στους παρακάτω ισχυρισμούς: 

1. Οι κατηγοριακές ανισότητες στην κοινωνία παράγουν μια άνιση διανομή των πόρων. 

2. Μια άνιση διανομή των πόρων προκαλεί άνιση πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες.  

3. Η άνιση πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες επίσης βασίζεται στα χαρακτηριστικά 

αυτών των τεχνολογιών.  
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4. Η άνιση πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες επιφέρει άνιση συμμετοχή στην 

κοινωνία.  

5. Η άνιση συμμετοχή στην κοινωνία ενισχύει τις κατηγοριακές ανισότητες και την άνιση 

διανομή των πόρων (Van Dijk, 2013) 

 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για να οικειοποιηθεί την τεχνολογία, κάποιος 

θα πρέπει πρώτα να παρακινηθεί για να το κάνει. Επιπρόσθετα, χρειάζεται τους υλικούς πόρους 

για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία που αποτελείται από περιφερειακό εξοπλισμό, 

λογισμικό, μελάνι, χαρτί, συνδρομές κ.ο.κ. Παρόλα αυτά, το ότι κάποιος διαθέτει φυσική και 

υλική πρόσβαση, δεν σημαίνει ότι έχει οικειοποιηθεί την τεχνολογία, καθώς χρειάζεται να έχει 

αναπτύξει πρώτα τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιεί τα σχετικά μέσα. Όταν μια 

τεχνολογία είναι πολύπλοκη, ακριβή, πολύπλευρη και οδηγεί σε προβλήματα προσβασιμότητας 

και χρηστικότητας, αυτό θα αυξήσει τα προβλήματα πρόσβασης γενικά (Van Dijk, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΗΜΑΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ  

Γιατί όμως μελετάται το φαινόμενο σε τέτοιο βαθμό; Γιατί μας ενδιαφέρει τόσο η καθολική 

πρόσβαση στα νέα μέσα; Είναι εν τέλει τόσο σημαντική η ένταξη στον κόσμο της πληροφορίας; 

Απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα μπορεί να λάβει κανείς παρατηρώντας και μελετώντας τις 

πτυχές της ζωής του ατόμου και των κοινωνιών, τις οποίες επηρεάζει η τεχνολογική ένταξη 

καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιοι 

από τους σημαντικότερους τομείς που εντάσσονται στην σφαίρα επιρροής της τεχνολογίας, με 

έμφαση στην πρόοδο που σημειώνουν μέσω αυτής.  

3.1   Τομείς που επηρεάζονται από το ψηφιακό χάσμα  

Οικονομία  

Η παραγωγικότητα και η οικονομική ανάπτυξη “εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την 

εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως επίσης και από την ποιότητα της 

πληροφορίας και της διοίκησης , στη διαδικασία της παραγωγής, της κατανάλωσης, της 

διανομής και του εμπορίου”. Αυτό έρχεται σε σύγκρουση με την προ-πληροφοριών εποχή, όταν 

οι αναπτυγμένες οικονομίες αύξησαν την παραγωγικότητά τους κυρίως μέσω της έγχυσης του 

κεφαλαίου και της εργασίας, στην παραγωγική διαδικασία. Η σημασία της επιστήμης και της 

τεχνολογίας στις οικονομίες, απεικονίζεται στην οικονομική και τελικά  πολιτική πτώση της 

Σοβιετικής Ένωσης. (Warschauer, 2003) 

 

Το παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης  

Η σοβιετική παραγωγικότητα αυξήθηκε με τακτικούς ρυθμούς μέχρι το 1971, απλά αντλώντας 

περισσότερο κεφάλαιο και εργασία σε ένα πρωτόγονο βιομηχανικό σύστημα. Ωστόσο, μόλις η 

σοβιετική οικονομία έγινε πιο περίπλοκη λόγω της εκβιομηχάνισης, έπρεπε να βασιστεί σε πιο 

εξελιγμένες επιστημονικά διαδικασίες για τη διατήρηση της ανάπτυξης (Warschauer, 2003) 

Αν και η Σοβιετική Ένωση είχε μεγάλο αριθμό κορυφαίων επιστημόνων και μηχανικών, η 

υπερβολικά συγκεντρωτική φύση της οικονομίας, το έκανε όλο και πιο δύσκολο να εφαρμοστεί 

η επιστήμη και η τεχνολογία στις βιομηχανικές διαδικασίες, και οι ρυθμοί ανάπτυξης 

μειώθηκαν. Αντίθετα, χώρες που κατάφεραν να ενσωματώσουν πιο ευέλικτα την επιστήμη και 

την τεχνολογία στην παραγωγική διαδικασία, όπως η Σιγκαπούρη και η Κορέα, 

ευδοκίμησαν (Warschauer, 2003) 
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Βιομηχανία – Παροχή υπηρεσιών  

Στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες υπήρξε μια μετάβαση από την υλική παραγωγή στις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την επεξεργασία της πληροφορίας, τόσο ως προς την 

αναλογία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) όσο και ως προς το ποσοστό του 

απασχολούμενου πληθυσμού. Αυτό συνεπάγεται όχι μόνο την μετάβαση από την κατασκευή 

στη υπηρεσία αλλά και μια αλλαγή στον τομέα των υπηρεσιών από δραστηριότητες μη 

πληροφόρησης (π.χ. καθαρισμός δαπέδων) σε δραστηριότητες επεξεργασίας πληροφοριών (π.χ. 

γραφή σε λογισμικό υπολογιστή) (Castells 2000b; Reich 1991). Οι βιομηχανίες εντατικής 

πληροφορίας περιλαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη, τραπεζικές υπηρεσίες, λογισμικό, 

βιοτεχνολογία και μέσα ενημέρωσης. Αλλά ακόμη και οι παραδοσιακές βιομηχανίες, όπως τα 

αυτοκίνητα και ο χάλυβας, όλο και περισσότερο στηρίζονται στην επεξεργασία πληροφοριών 

για να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα (Warschauer, 2003) 

 

Οικονομική διαστρωμάτωση – Κοινωνική ένταξη  

Ένας ακόμη τομέας ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από την πληροφορία που αναδύεται μέσω της 

τεχνολογίας, με ιδιαίτερη σημασία σε θέματα κοινωνικής ένταξης, είναι η παγκόσμια 

οικονομική διαστρωμάτωση τόσο μεταξύ των χωρών όσο και στο εσωτερικό τους. Οι 

οικονομικές διαφορές αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν αναπόσπαστο χαρακτηριστικό 

του παγκόσμιου πληθυσμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτό που κρίνεται σκόπιμο να 

σημειωθεί εδώ, είναι το γεγονός ότι ένα χαμηλό οικονομικό επίπεδο συνεπάγεται και ένα χαμηλό 

επίπεδο πρόσβασης στην τεχνολογία. Παράλληλα, η έλλειψη πρόσβασης σε υπολογιστές και 

στο Διαδίκτυο έχει άμεση αρνητική  επίδραση στις ευκαιρίες ζωής των ατόμων, αφήνοντάς τα 

στο περιθώριο. Και ενώ δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τον παραπάνω ισχυρισμό, η 

αντίθετη περίπτωση ισχύει εξίσου. Τα ήδη περιθωριοποιημένα άτομα θα έχουν περιορισμένα 

επίπεδα πρόσβασης στα τεχνολογικά μέσα. Καθίσταται λοιπόν προφανής η σχέση 

αλληλεπίδρασης που έχει το τρίπτυχο πληροφορία – οικονομία -κοινωνία (Warschauer, 2003) 
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Πολιτική Δραστηριοποίηση  

Τέλος, έναν τομέα με φανερή την επίδραση της τεχνολογίας αποτελεί εκείνος της συμμετοχής 

στις πολιτικές και κατά συνέπεια δημοκρατικές διαδικασίες. Η περιορισμένη ή ανύπαρκτη 

πρόσβαση στα τεχνολογικά μέσα, αποκλείει μεγάλο μέρος του πληθυσμού από την συμμετοχή 

σε συζητήσεις πολιτικού περιεχομένου, από την αντίστοιχη πληροφόρηση για τα πολιτικά 

δρώμενα, ακόμη και από την άσκηση του δικαιώματος της εξ αποστάσεως ψήφου. Το γεγονός 

αυτό, διαχωρίζει τα άτομα σε δύο ομάδες. Εκείνους που έχουν και εκείνους που δεν έχουν ενεργή 

πολιτική δραστηριότητα. Το φαινόμενο αυτό, συνοψίζεται και στα πλαίσια του δημοκρατικού 

ψηφιακού χάσματος.  

 

Διασφάλιση προσωπικών δεδομένων  

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί και ένας ακόμη παράγοντας που κρίνει την πρόσβαση 

στην πληροφορία απαραίτητη.  Είναι σημαντικό για κάθε άτομο να έχει πρόσβαση στα δεδομένα 

που συλλέγονται και υπάρχουν στο διαδίκτυο γι’ αυτό, σε οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά 

εκείνο και είναι διαθέσιμη σε άλλους χρήστες, ώστε να είναι σε θέση να προστατέψει και να 

προασπίσει τόσο τα δικαιώματα όσο και την ταυτότητά του.  

 

  3.2  Η σημασία του υπολογιστή στην επικοινωνία  

Παρακάτω, απομονώνεται και παρουσιάζεται ένα από τα πιο διαδεδομένα τεχνολογικά μέσα, 

του οποίου η χρήση διευρύνει σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση του ατόμου στην κοινωνία της 

πληροφορίας. Πρόκειται για τον υπολογιστή, ο οποίος έχει καταφέρει να αλλάξει δραστικά τον 

τρόπο με τον οποίο η πληροφορία παρουσιάζεται, οργανώνεται και διαδίδεται με τους εξής 

τρόπους:  

 

1. Γραπτή αλληλεπίδραση  

Οι σκέψεις, οι εμπειρίες και οι απόψεις μας, αλλά και οτιδήποτε άλλο θέλουμε να εκφράσουμε, 

μπορεί να πάρει δύο διαστάσεις και να εκφραστεί είτε μέσω του γραπτού, είτε μέσω του 

προφορικού λόγου. Κάθε μία από αυτές τις μορφές λόγου έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, 

μειονεκτήματα αλλά και πλεονεκτήματα και προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες τόσο στον 

πομπό όσο και στον δέκτη της πληροφορίας. Είναι γεγονός ότι ο γραπτός λόγος προσφέρει στον 

δέκτη του την δυνατότητα να τον διαβάσει και να τον αναλύσει ξανά και ξανά ώστε να τον 

επεξεργαστεί με τον τρόπο που θέλει, σε αντίθεση με τον προφορικό λόγο ο οποίος δεν 

προσφέρει την δυνατότητα αυτή. Όπως υπογραμμίζει και η γνωστή λατινική παροιμία “verba 
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volant, scripta manent” (“τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν”). Παρόλα αυτά, ο προφορικός 

λόγος φαίνεται να έχει μεγαλύτερη επιδραστικότητα από τον γραπτό, τόσο γιατί δίνει την 

ευκαιρία στον ομιλητή να χρωματίσει την φωνή του και να δώσει έμφαση στα σημεία που θεωρεί 

ότι χρειάζεται αλλά και γιατί επιτρέπει στον δέκτη να παρέμβει ώστε να εκφράσει την δική του 

γνώμη στα πλαίσια ενός διαλόγου. Όπως υποστήριξε και το Stevan Harnad (1991, 42) “η 

πραγματική δύναμη του γραπτού λόγου ως ένα στοχαστικό (reflective) και ερμηνευτικό μέσο 

“αγοράστηκε στην τιμή του να γίνει ένα πολύ λιγότερο διαδραστικό μέσο από ότι ο λόγος”. Και 

εδώ κάνει την εμφάνισή του ο υπολογιστής, η επικοινωνία μέσω του οποίου, γεφυρώνει το 

χάσμα μεταξύ γραπτού και προφορικού λόγου. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο άνθρωπος έχει 

την δυνατότητα να ανταλλάξει ιδέες και απόψεις και να αναπτύξει διάλογο μέσω του γραπτού 

λόγου. Το αξιοσημείωτο στην περίπτωση αυτή, πέραν του ότι παραδόξως ο προφορικός λόγος 

δεν αποτελεί μονόδρομο, είναι ότι η διαδικασία αυτή γίνεται άμεσα και από απόσταση, ενώ δίνει 

στον χρήστη την δυνατότητα να διατηρήσει αρχείο με τον ψηφιακό διάλογο του. Έτσι η 

διττότητα του λόγου μπορεί να έχει ίδια αποτελέσματα ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείται κάθε 

φορά (Warschauer, 2003) 

 

2. Επικοινωνία μεταξύ πολλών ατόμων και σε μεγάλες αποστάσεις 

Η άμεση γραπτή επικοινωνία με την συμμετοχή πλήθους ατόμων τα οποία βρίσκονται πολλές 

φορές σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων ανά τον κόσμο, δεν ήταν πάντα δεδομένη. Για χιλιάδες 

χρόνια, ο μόνος δημόσιος χώρος όπου κανείς μπορούσε να συναναστραφεί με άλλα άτομα ώστε 

να ανταλλάξει ιδέες και απόψεις ήταν κάποια πλατεία ή το δημαρχείο, μιας πόλης ή ενός χωριού. 

Φτάνοντας στον 20ο αιώνα, κάνουν την εμφάνισή τους νέα τεχνολογικά μέσα με διαδραστικό 

χαρακτήρα, τα οποία προσφέρουν στα άτομα την δυνατότητα να επικοινωνήσουν μέσω 

τηλεφωνικής σύνδεσης ή να πληροφορηθούν μέσω του ραδιοφώνου, τα οποία όμως δεν 

κατάφεραν να προκαλέσουν μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτό που δεν κατάφεραν τα 

τεχνολογικά μέσα του τηλεφώνου και του ραδιοφώνου, έρχεται για να το πετύχει ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, ο οποίος κερδίζει την κοινωνική αποδοχή και σημειώνει δραστικές επιδράσεις 

στην ανθρώπινη επικοινωνία, εισάγοντας χιλιάδες χρήστες σε μία μόνο συζήτηση και 

επιτρέποντας σε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Όπως 

θα περίμενε κανείς, οι παραπάνω προσφερόμενες δυνατότητες της επικοινωνίας μέσω 

υπολογιστή, επηρεάζουν το σύνολο σχεδόν των πτυχών της καθημερινότητας του ατόμου, από 

τις επιχειρήσεις (ηλεκτρονικό εμπόριο) στις διαπροσωπικές σχέσεις (διαδικτυακή συνομιλία και 

ραντεβού) και την πολιτική (πολιτικές συζητήσεις, οργάνωση κινητοποιήσεων κ.α.).  
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Ένας ακόμη από τους τομείς που επηρεάζονται σημαντικά από την χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή στην επικοινωνία, είναι το πεδίο της ευρυμάθειας. Στο γεγονός αυτό αναφέρθηκε 

και ο Stevan Harnad (1991) πριν ακόμη την πλήρη έκρηξη του διαδικτύου κατά την δεκαετία 

του 1990, τονίζοντας το πόσο το ακαδημαϊκό σενάριο - μέσω των διαδικτυακών συναλλαγών 

μεταξύ μελετητών και επιστημόνων - ξεκίνησε να ανασχηματίζει την επιστημονική έρευνα. Η 

ανταλλαγή αυτή, η οποία μπορεί να συνεπάγεται την ανταλλαγή email, την δημοσίευση άρθρων, 

μελετών και εκθέσεων στα οποία η πρόσβαση είναι ευκολότερη και γρηγορότερη από ότι στα 

έντυπα έγγραφα κ.α., συνέβαλε στην επιτάχυνση και στον εκδημοκρατισμό των μέσων 

παραγωγής της γνώσης. Μερικά χρόνια πριν, ένα επιστημονικό εύρημα θα μπορούσε να μείνει 

στην αφάνεια για μήνες ή χρόνια. Τώρα, πολύ γρηγορότερα θα κάνει τον γύρο του κόσμου και 

του διαδικτύου και θα δώσει την δυνατότητα στην επιστημονική κοινότητα να στηρίξει τις 

έρευνες της σε αυτό, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει έως ότου δημοσιευθεί σε έντυπη μορφή 

(επιστημονικό περιοδικό) (Warschauer, 2003). 

 

3. Ένα παγκόσμιο υπερκείμενο  

Μέσα σε όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η χρήση του υπολογιστή βρίσκεται και 

εκείνο της οργάνωσης πληροφοριών. Ο υπολογιστής ως μέσο, έχει την ικανότητα να αποθηκεύει 

και να οργανώνει σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο υπερδίκτυο, έναν τεράστιο όγκο 

πληροφοριών και πηγών, δίνοντας στον χρήστη την δυνατότητα να βρει εύκολα και γρήγορα 

αυτό που αναζητά, μέσα από ένα πλήθος πολλών εκατομμυρίων καταχωρήσεων. Οι 

καταχωρήσεις αυτές αποτελούν πηγές προέλευσης πληροφοριών, προερχόμενες από χρήστες 

από όλο τον κόσμο. Η ιδέα αυτή, στηρίχθηκε στην πρόταση του Vannevar Bush, ο οποίος, πολύ 

πριν από την ανάπτυξη του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, εντόπισε το πρόβλημα του 

υπερβολικού όγκου πληροφοριών και πρότεινε ένα καινοτόμο σύστημα για την αντιμετώπισή 

του. Το σύστημα αυτό, αφορούσε την ανάπτυξη μιας συσκευής αποθήκευσης, οργάνωσης και 

εύρεσης πληροφοριών με το όνομα memex, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. 

Αποτέλεσε παρόλα αυτά, αν όχι το εναρκτήριο λάκτισμα, σίγουρα μια ιδέα πάνω στην οποία 

βασίστηκε η αντίστοιχη λειτουργία του διαδικτύου (Warschauer, 2003). 
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4. Πολυμέσα  

Tέλος, μια ακόμη προσφορά του υπολογιστή στην επικοινωνία, είναι η ικανότητά του να 

συνδυάζει το γραπτό κείμενο, με την εικόνα ή τον ήχο. Τα πολυμέσα, προσφέρουν στον χρήστη 

μεγαλύτερη δυνατότητα κατανόησης της πληροφορίας, περνώντας από την αφήγηση στη 

παρουσίαση (Kress 1998). Μέχρι τον 20ό αιώνα, εικόνες, σχέδια και φωτογραφίες απουσίαζαν 

από κάθε γραπτό κείμενο, καθιστώντας τα περισσότερο μονότονα και δυσχεραίνοντας την 

κατανόηση τους. Ο 20ός όμως και ο 21ος αιώνας, με την έλευση των πολυμέσων, κατάφεραν να 

αναδείξουν την πληροφορία, εμπλουτίζοντας τον γραπτό λόγο με μια πληθώρα διαδραστικών 

μέσων, γεγονός που παρουσίασε αυξημένη επιδραστικότητα στους χρήστες. Για τον λόγο αυτό, 

τα πολυμέσα  έχουν ήδη επικρατήσει στον κόσμο των επιχειρήσεων και σταδιακά γίνονται μέρος 

και κυριαρχούν τόσο στις κυβερνητικές διαδικασίες όσο και στην εκπαίδευση (κατά Lanham, 

1993) (Warschauer, 2003). 

Για να κατανοήσουμε, την σημασία του υπολογιστή στην επικοινωνία, έχοντας πάντα ως 

γνώμονα όλα τα παραπάνω, φτάνει να εστιάσουμε στον ισχυρισμό του Harnad (1991), ο οποίος 

υποστήριξε ότι η διάδοση αυτού του ηλεκτρονικού υπολογιστή  αποτέλεσε μια τέταρτη 

επανάσταση  στην ανθρώπινη επικοινωνία και τα μέσα παραγωγής της γνώσης, με αντίκτυπο 

παρόμοιο με εκείνο των τριών προηγούμενων επαναστάσεων, της γλώσσας, της γραφής και της 

εκτύπωσης (Warschauer, 2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

Το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου (το οποίο 

φαίνεται να ενισχύει το δίπολο Βορρά - Νότου) αποτελεί μία από τις κύριες εκφάνσεις του 

φαινομένου, καθώς εκτείνεται σε παγκόσμια κλίμακα, επηρεάζοντας το σύνολο του πληθυσμού. 

Οι διαφορές στην ανάπτυξη (οικονομική, κοινωνική κ.ο.κ.) μεταξύ των δύο αυτών κόσμων είναι 

ήδη γνωστές, με τις ανεπτυγμένες χώρες να έχουν πάντα τον ρόλο του οδηγού και τις 

αναπτυσσόμενες να ακολουθούν, συνήθως με αργούς ρυθμούς. Το ίδιο συμβαίνει και με την 

περίπτωση της πρόσβασης στην τεχνολογία. 

Κατά την πρόσφατη διάδοση των ΤΠΕ, οι αναπτυσσόμενες χώρες παραμένουν πολύ πιο 

πίσω από τις ανεπτυγμένες στην υιοθέτηση και την χρήση τους από τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. Σύμφωνα με καταγραφές μέχρι το τέλος του 2008, ο κόσμος έχει φτάσει σε άνευ 

προηγουμένου επίπεδα στην χρήση των ΤΠΕ: πάνω από 4 εκατομμύρια συνδρομές κινητής 

τηλεφωνίας, 1,3 εκατομμύρια σταθερές τηλεφωνικές γραμμές και σχεδόν το ¼ του παγκόσμιου 

πληθυσμού χρησιμοποιεί το διαδίκτυο . Παρά όμως τα υψηλά ποσοστά ανάπτυξης και χρήσης 

της νέας τεχνολογίας, οι διαφορές στα επίπεδα ΤΠΕ μεταξύ μακροπεριφερειών και ανάμεσα στις 

αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες παραμένουν (Amoretti & Musella, 2011). 

Οι σημειώσεις των εκθέσεων που εκπονήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη (2008) 

παρουσιάζουν σημαντικές ανισότητες στη χρήση των νέων τεχνολογιών σε διαφορετικές 

γεωπολιτικές περιοχές. Τοποθετούν τις χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης στις 

ηγετικές θέσεις παγκοσμίως σε όρους “ετοιμότητας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης”, ένας 

ποσοτικός δείκτης που μετράει την ικανότητα και την προθυμία των χωρών, να 

χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Amoretti & Musella, 2011). 

Πιο συγκεκριμένα, το 2005 ο δείκτης των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε στο 0.8744, 

καθιστώντας τις, τον παγκόσμιο ηγέτη. Εκείνη την χρονιά, ο μέσος όρος της παγκόσμιας 

ετοιμότητας για ηλεκτρονική διακυβέρνηση ήταν 0.43, την ίδια στιγμή που οι Αφρικανικές 

χώρες παρουσιάζουν μια πολύ χαμηλή τιμή (0.27). Τρία χρόνια αργότερα, το 2008, οι 

Σκανδιναβικές χώρες ξεπέρασαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ηγεσία: ένα αποτέλεσμα το οποίο 

πιθανότατα αντανακλά την μείωση των επενδύσεων σε ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της Διοίκησης 

του Bush. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες δεν παρουσιάζουν σημαντικές 

βελτιώσεις στις κατατάξεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Amoretti & Musella, 2011). 

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην κορυφή του βαθμού διείσδυσης 

των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία.  
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Όπως παρουσιάζουν τα Παγκόσμια Στατιστικά του Διαδικτύου, ο πληθυσμός της 

Βόρειας Αμερικής αποτελεί μόνο το 5.0% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ακόμα, εκπροσωπεί το 

15.8% των παγκόσμιων χρηστών, με την τιμή διείσδυσης των ΤΠΕ να ανέρχεται στο 73.9%. 

Επιπρόσθετα, μπορεί να υπολογιστεί ότι η ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την 

περίοδο  2000-2009 φτάνει το 132,9% (Amoretti & Musella, 2011). 

Στον αντίποδα, η Ασία παρουσιάζει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Οι παραπάνω από 

τέσσερα δισεκατομμύρια κάτοικοι της Ασίας αποτελούν το 56.2% του παγκόσμιου πληθυσμού, 

με έναν βαθμό διείσδυσης της τεχνολογίας στην κοινωνία μόνο 18.5%. Η ήπειρος αυτή 

παρουσιάζει μια απίστευτη αύξηση στη χρήση της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 

2000-2009 (516,1%), και προβάλλει το ενδεχόμενο περαιτέρω ανάπτυξης. Ακόμη όμως, η θέση 

κατάταξης του “μεγάλου” αυτού “γίγαντα”, δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Ωστόσο, σε 

αριθμητική βάση, το σύνολο των ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο στην Ασία, είναι 

σχεδόν διπλάσιο από εκείνο της Ευρώπης και τριπλάσιο από εκείνο της Βόρειας Αμερικής 

(Πασχαλίδου, 2011). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια αρκετά εμφανής ανισότητα στην 

πρόσβαση στις ΤΠΕ, μέσα και μεταξύ των περιοχών και των χωρών του κόσμου. Παρά τις 

αρχικές τους προσπάθειες, η πλειοψηφία των αναπτυσσόμενων χωρών είναι πολύ πίσω στο να 

επιτύχει οποιαδήποτε ουσιαστικά οφέλη σε όλη την οικονομία από την Κοινωνία της 

Πληροφορίας (Amoretti & Musella, 2011). 

Η φύση των ψηφιακών χασμάτων τα καθιστά όχι μόνο επίμονα αλλά και ικανά να 

παρουσιάσουν μια εκτενή λίστα από παράδοξες καταστάσεις. Όπως τονίζει ο Rahman: το 

συνολικό διαδικτυακό εύρος ζώνης στην Αφρική είναι ίσο με εκείνο της βραζιλιάνικης πόλης 

του Σάο Πάολο. Το συνολικό διαδικτυακό εύρος ζώνης σε όλη την Λατινική Αμερική είναι ίσο 

με εκείνο της Δημοκρατίας της Σεούλ στην Κορέα. Σε αναλογία με το μηνιαίο εισόδημα, η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 250 φορές φθηνότερη από ότι στο 

Νεπάλ και 50 φορές φθηνότερη από ότι στη Σρι Λάνκα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 54.3% των 

κατοίκων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε σύγκριση με έναν παγκόσμιο μέσο όρο του 6,7%. Στην 

μικρή Ινδική ήπειρο, η αναλογία είναι 0,4% (Rahman, 2006), (Amoretti & Musella, 2011) 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι 88 από τις 154 εθνικές περιπτώσεις παρουσιάζουν 

ένα μέτριο ή χαμηλό επίπεδο ΤΠΕ, το οποίο ανέρχεται στο 63% του παγκόσμιου πληθυσμού. 

Πράγματι, η ομάδα με το “μέτριο επίπεδο διείσδυσης στις ΤΠΕ”, περιλαμβάνει οικονομίες που 

αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ⅓ του συνολικού πληθυσμού, με χώρες όπως την Κίνα 

και την Ινδονησία, ενώ η ομάδα με το “χαμηλό επίπεδο” περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις 
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χώρες της  Νότιας Ασίας μαζί με τις περισσότερες από τις χώρες της υποσαχάριας 

Αφρικής (Amoretti & Musella, 2011). 

Δεν πρέπει να αμεληθεί το γεγονός ότι οι μισοί άνθρωποι στον πλανήτη δεν έχουν 

πραγματοποιήσει ποτέ μια τηλεφωνική κλήση. Παράλληλα, μόλις ένα 12% του παγκόσμιου 

πληθυσμού είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο (εκ του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν 

το ⅓). Στο Τόκυο, υπάρχουν περισσότερες τηλεφωνικές γραμμές από ότι σε ολόκληρη την 

υποσαχάρια Αφρική. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Ουγκάντα κοστίζει περισσότερο από το 

εισόδημα ενός μήνα για τον μέσο κάτοικο Ουγκάντας. Οι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών 

με πτυχίο πανεπιστημίου είναι δεκαέξι φορές πιθανότερο να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και 

οκτώ φορές πιθανότερο να έχουν έναν υπολογιστή στο σπίτι από εκείνους των οποίων η σχολική 

εκπαίδευση περιορίζεται στο δημοτικό. Μέχρι το 2004, το 49% όλων των νοικοκυριών στις 

Ηνωμένες Πολιτείες ήταν συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, αλλά το ποσοστό αυτό περιελάμβανε 

μόνο 3% των φτωχότερων νοικοκυριών. (O' Hara & Stevens, 2006) Φυσικά, οι ανισότητες αυτές 

δεν υφίστανται μόνο ως αποτέλεσμα των διαφορών που παρουσιάζουν οι περιοχές του κόσμου 

μεταξύ τους, αλλά στην εμφάνισή τους συμβάλλουν σημαντικά και οι ενδοκοινωνικές 

ανισότητες που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες θα αναλυθούν σε επόμενη ενότητα.  

Παράλληλα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι “δεδομένου ότι οι διαφορές στους σύγχρονους 

πόρους είναι μακροχρόνιες, η διανομή του συλλογικού διαδικτυακού κεφαλαίου είναι συνέπεια 

παρά αιτία των διεθνών διαφορών” (Rose,2005)  (Amoretti & Musella, 2011). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι, ενώ η τεχνολογία έχει 

σημειώσει σημαντική πρόοδο, η απόκτηση και χρήση της δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη από 

όλους. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να αποδοθεί σε ποικίλλους παράγοντες, οι βασικότεροι από 

τους οποίους συνοψίζονται παρακάτω (O' Hara & Stevens, 2006). 

 

Γιατί οι αναπτυσσόμενες χώρες μένουν πίσω στην ανάπτυξη; 

Οι λόγοι που οι αναπτυσσόμενες χώρες μένουν πίσω στην πρόσβαση στην τεχνολογία και την 

πληροφορία είναι σε πρώτο στάδιο το χαμηλό επίπεδο της οικονομικής τους δραστηριότητας, 

τόσο όσον αφορά την Αφρική όσο και τον υπόλοιπο αναπτυσσόμενο κόσμο. Η αιτιολογία όμως 

δεν περιορίζεται εκεί. Υπάρχει μια σειρά επιπρόσθετων παραγόντων που επηρεάζουν το 

παραπάνω χάσμα και δίνουν στον ανεπτυγμένο κόσμο το προβάδισμα στη διείσδυση στα 

τεχνολογικά μέσα με μερικούς από τους σημαντικότερους να παρουσιάζονται παρακάτω 

(Παπαϊωάννου, 2008): 

 Το πρόβλημα της ηλεκτρικής ενέργειας. Στο μεγαλύτερο μέρος του αναπτυσσόμενου 

κόσμου η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζεται προβληματική ή δεν υφίσταται 
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εξ’ ολοκλήρου, γεγονός που καθιστά την υιοθέτηση και χρήση της τεχνολογίας από τον 

πληθυσμό του κόσμου αυτού αδύνατη. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται, αν αναλογιστεί 

κανείς ότι υπάρχουν χώρες που έχουν περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τα δίκτυα διανομής 

ενέργειας των αγροτικών περιοχών τους αλλά και τις επιχειρήσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας σε μεγάλες πόλεις, οι οποίες αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο 

(Παπαϊωάννου, 2008) 

 Η δυσκολία στην πρόσβαση. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός οδικών δικτύων, 

σιδηροδρόμων και αεροπορικών μεταφορών, των οποίων η κατασκευή και διατήρηση 

είναι δαπανηρή και η κατάσταση κακή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δυσκολία στην 

μεταφορά του αυξανόμενου αριθμού ανθρώπων και προϊόντων που απαιτείται για την 

εφαρμογή και υποστήριξη των ΤΠΕ. Παράλληλα, το γεγονός αυτό παρακωλύει την 

αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας που θα υποκινούνταν από την 

μεγαλύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ακόμη, οι συνοριακές δυσκολίες κάθε άλλο 

παρά συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος (Παπαϊωάννου, 2008) 

 Το φορολογικό ζήτημα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των φορολογικών συστημάτων του 

αναπτυσσόμενου κόσμου, κατατάσσει τις ηλεκτρονικές συσκευές όπως υπολογιστές και 

κινητά τηλέφωνα, οι οποίες είναι κυρίως εισαγόμενες, στα είδη πολυτελείας, γεγονός 

που καθιστά την απόκτησή τους δαπανηρή και δύσκολη. Παρόλο που σε κάποιες χώρες 

έχουν γίνει προσπάθειες για μείωση των φόρων στους υπολογιστές, οι περιφερειακές 

μονάδες και ο εξοπλισμός, χρεώνονται ακόμη ακριβά (Παπαϊωάννου, 2008). 

 Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και εκπαίδευσης στις 

χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, καθώς και η διαρροή των ικανών ατόμων στο 

εξωτερικό, οδηγούν στην απουσία ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να στηρίξει την 

εφαρμογή των ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα (από την χάραξη πολιτικής έως την χρήση τους) 

με το πρόβλημα αυτό να παρατηρείται εντονότερο στις αγροτικές περιοχές. Την ίδια 

στιγμή το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στον ανεπτυγμένο κόσμο , καθώς οι 

απαιτήσεις υποδομής ξεπερνούν το πεπειραμένο προσωπικό. Κατά συνέπεια, ικανά, 

έμπειρα και εκπαιδευμένα άτομα, εγκαταλείπουν την Αφρική και τον υπόλοιπο 

αναπτυσσόμενο κόσμο και αναζητούν εργασία με πολύ υψηλότερες αποδοχές, στην 

Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική (Παπαϊωάννου, 2008). 

 Το επιχειρησιακό κλίμα. Το γενικό επιχειρησιακό κλίμα στον αναπτυσσόμενο κόσμο, το 

οποίο απαιτείται για την ανάπτυξη των ΤΠΕ, έρχεται αντιμέτωπο με ζητήματα όπως τις 

μικρές αγορές, τις μη διαφανείς και χρονοβόρες διαδικασίες, τις περιορισμένες 
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ευκαιρίες, την αστάθεια του νομίσματος, τους ελέγχους συναλλαγών και τον 

πληθωρισμό (Παπαϊωάννου, 2008). 

 Ο πολιτικός έλεγχος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου πολιτικοί παράγοντες 

συμβάλλουν στην διεύρυνση του χάσματος μεταξύ αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου 

κόσμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις 

δεν επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, στην προσπάθειά τους 

να ελέγξουν την ροή των πληροφοριών (Παπαϊωάννου, 2008). 

 Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού των 

αναπτυσσόμενων χωρών, συνεπάγεται την έλλειψη έμπειρων και εκπαιδευμένων 

ατόμων, ικανών να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των νέων μέσων και να 

υιοθετήσουν τη λογική τους (Παπαϊωάννου, 2008). 

 Το ζήτημα της γλώσσας. Τόσο οι υπολογιστές όσο και το διαδίκτυο, τις περισσότερες 

φορές είναι προγραμματισμένα να λειτουργούν σε συγκεκριμένες γλώσσες, και κυρίως 

στην αγγλική. Κατά συνέπεια, δεν είναι εύκολο για κάποιον που δεν κατέχει την αγγλική 

γλώσσα, όπως ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του αναπτυσσόμενου κόσμου), να 

καταφέρει να οικειοποιηθεί τις ΤΠΕ (Παπαϊωάννου, 2008). 

 

Το φαινόμενο του κρατισμού  

Οι αναπτυσσόμενες χώρες, παγιδευμένες η καθεμία στο δικό της ιστορικό υπόβαθρο, βιώνουν 

όλο και περισσότερο την αίσθηση της αποδυνάμωσης.Η αποδυνάμωση αυτή προκύπτει από το 

γεγονός ότι οι παραπάνω χώρες δεν αυτοπροσδιορίζονται βάσει δικών τους χαρακτηριστικών 

αλλά εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από την παντοδύναμη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, και 

κατά συνέπεια από πολυεθνικές, οι οποίες ουσιαστικά “κυβερνούν τους κυβερνώντες” (Wessels, 

2013). 

Ως εκ τούτου, φαινόμενα όπως η φτώχεια και ο περιορισμός των διαθέσιμων πόρων 

παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, καθιστώντας αδύνατο για τις χώρες αυτές να προσαρμοστούν 

σε οποιαδήποτε νέα δεδομένα, στην ταχύτητα που χρειάζεται.  

Στο πλαίσιο των νέων δεδομένων, υπάγεται και η τεχνολογική εξέλιξη, η οποία βρίσκει τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, ανέτοιμες να προσαρμοστούν στα νέα τεχνολογικά μέσα και 

αποκλεισμένες κατά συνέπεια από την πληροφορία (Wessels, 2013). 

Δεν είναι όμως μόνο η πληροφορία από την οποία αποκλείονται οι αναπτυσσόμενες χώρες. Αν 

δεν είναι συνδεδεμένες σε μια υψηλής ποιότητας ψηφιακή υποδομή και δεν διαθέτουν 

ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, αυτομάτως δεν έχουν πρόσβαση και στην παγκόσμια οικονομία, 

γεγονός που τις βυθίζει ακόμη περισσότερο στη φτώχεια (Wessels, 2013). 
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Ευρωπαϊκό επίπεδο  

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, η χρήση του διαδικτύου και η πρόσβαση σε 

αυτό παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανά άνθρωπο ή ανά περιοχή του κόσμου. Η ιδέα όμως του 

ότι ένα τεχνολογικό μέσο και η χρήση του είναι ικανό να προκαλέσει κοινωνικές ανισότητες, 

συνοδεύει την επερχόμενη διάδοση του διαδικτύου. Οι ανισότητες αυτές κατέστησαν 

κοινωνικο-πολιτικά φορτισμένες, στο πλαίσιο της υψηλής προτεραιότητας που δόθηκε στην 

προώθηση των ψηφιακών τεχνολογιών από την ευρωπαϊκή πολιτική στην αρχή της δεύτερης 

χιλιετηρίδας. Η προτεραιότητα αυτή δόθηκε καθοδηγούμενη από την αντίληψη ότι “τα 

πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών και η πρόσβαση στον κόσμο της πληροφορίας είναι ένα 

προνόμιο που κανείς άνθρωπος δεν θα έπρεπε να στερείται, τουλάχιστον όχι στον ανεπτυγμένο 

κόσμο”. Σε  δεύτερο επίπεδο όμως και έπειτα από περαιτέρω ανάλυση, παρατηρείται ότι η νέα 

τεχνολογία, μπορεί να γεννήσει μια κοινωνία δύο τάξεων (two-class society), εκ των οποίων η 

μία τάξη θα αποτελείται από όσους έχουν πρόσβαση στα νέα μέσα και η άλλη από όσους 

στερούνται την πρόσβαση αυτή (Witte, Kiss, & Lynn, 2013). 

Τα πολιτικά μέτρα που πάρθηκαν κατά του ψηφιακού χάσματος, ήρθαν αντιμέτωπα με τρία 

σημεία κριτικής: 

 Αναγκαιότητα: το πρώτο σημείο κριτικής ερμηνεύει τα προβλήματα των ληφθέντων 

μέτρων στον τομέα της αναγκαιότητας. Ειδικά στο τέλος της δεκαετίες του 1990, τέθηκε 

το ερώτημα του αν οι υφιστάμενες ανισότητες στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν 

να είναι μόνο ένα στιγμιότυπο της διαδικασίας διάδοσης σε μια δεδομένη στιγμή μέσα 

στο χρόνο. Οι κριτικοί συμφώνησαν ότι παρόλο που η διάδοση του διαδικτύου θα 

διεκπεραιωθεί σε διαφορετικές ταχύτητες ανάμεσα στα διαφορετικά κοινωνικά 

στρώματα, αργά ή γρήγορα θα ισοδυναμεί με έναν σχεδόν κορεσμό σε όλα τα τμήματα, 

οπότε δεν υπάρχει ανάγκη για στοχευμένη προώθηση (Witte, Kiss, & Lynn, 2013). 

 Καταλληλότητα: ένα δεύτερο σημείο κριτικής παραθέτει τον προβληματισμό του αν η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους, είναι επαρκής ώστε να αποτρέψει το ψηφιακό 

χάσμα. Η ομόφωνη απάντηση των κριτικών σε αυτό είναι ότι οι διαδικασίες κοινωνικού 

αποκλεισμού δεν μπορούν να εξαλειφθούν, αλλά μάλλον να ενισχυθούν με την επίτευξη 

του στόχου. Αυτό συμβαίνει επειδή οι μορφές χρήσης του διαδικτύου που αφορούν 

ειδικές καταστάσεις, αποτελούν μια σημαντική διαφορά όταν πρόκειται για τις 

δυνατότητες των νέων τεχνολογιών (Witte, Kiss, & Lynn, 2013). 

 Συνάφεια: τέλος, η τρίτη κριτική κατευθύνεται στην σιωπηρή εξίσωση της πρόσβασης 

στο διαδίκτυο και των κοινωνικών προνομίων. Οι κριτικοί δηλώνουν ότι δεν είναι 
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αποδεδειγμένο ότι οι ανισότητες στην πρόσβαση ή οι διαφορές στη χρήση είναι 

βαρυσήμαντες υπό τους όρους της διανομής των κοινωνικών πόρων. Τίθεται υπό 

συζήτηση το σε ποιό βαθμό το διαδίκτυο συμβάλλει στη αύξηση του κεφαλαίου (Witte, 

Kiss, & Lynn, 2013). 

 

Αυτά τα σημεία κριτικής αντιστοιχούν σε τρία πεδία της έρευνας του ψηφιακού χάσματος: 

1. Έρευνα σχετικά με την πρόσβαση στο διαδίκτυο: Η έρευνα του ψηφιακού χάσματος 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990, επέστησε την προσοχή στην διάδοση της 

τεχνολογίας και εστίασε στις αιτίες, την έκταση και την ανάπτυξη των κοινωνικών 

σχισμών όσον αφορά την πρόσβαση στην τεχνολογία του διαδικτύου (Witte, Kiss, & 

Lynn, 2013). 

2. Έρευνα σχετικά με την χρήση του διαδικτύου: μια μεταγενέστερη έρευνα για το 

ψηφιακό χάσμα εστίασε στις διαφορετικές μορφές της χρήσης του διαδικτύου 

αναφορικά με την χρήση, τις δεξιότητες και το περιεχόμενο της τεχνολογίας (Witte, 

Kiss, & Lynn, 2013). 

3. Έρευνα σχετικά με τις επιδράσεις του διαδικτύου: η πρόσφατη έρευνα σχετικά με το 

ψηφιακό χάσμα συνήθως βασίζεται στα ευρήματα της έρευνας για την πρόσβαση και τη 

χρήση, χωρίς να προβλέπει τις διαφορές που σχετίζονται με την τεχνολογία, αλλά 

μάλλον την επιρροή τους στην κατανομή των πόρων που ενισχύουν το κεφάλαιο (Witte, 

Kiss, & Lynn, 2013). 
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Έρευνα σχετικά με την πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει έλλειψη αντιπροσωπευτικών 

μακροχρόνιων δεδομένων σχετικά με την παρατήρηση της διάδοσης του διαδικτύου στην 

Ευρώπη και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της έρευνας, η πρόσβαση θα πρέπει 

να συνδέεται με μια τακτική χρήση του διαδικτύου σε μια μακροχρόνια περίοδο, μια σύνδεση 

που σπάνια συμβαίνει. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, το να διεισδύσει πλήρως ο ανθρώπινος 

πληθυσμός στο διαδίκτυο, είναι ακόμα πολύ μακριά. Ακόμη κι αν εφαρμόσει κανείς το μάλλον 

απλό κριτήριο του να γίνεται τουλάχιστον χρήση του διαδικτύου στο σπίτι δύο ή τρεις φορές το 

μήνα, τη δεδομένη στιγμή μόνο το 60% του ενήλικου πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση  μπορεί να ταξινομηθεί ως χρήστες του διαδικτύου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 

τα επίπεδα πρόσβασης σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και διαφορετικές χώρες ακόμα 

ποικίλλουν σημαντικά. Μια ανάλυση των πρόσφατων δεδομένων του Ευρωβαρόμετρου δείχνει 

ότι τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες ξεχωρίζουν με τα υψηλότερα ποσοστά πρόσβασης στο διαδίκτυο 

από το σπίτι: η Ολλανδία (94%), η Σουηδία (90%), η Δανία (88%) και η Φινλανδία (78%). 

Γενικά, υπάρχουν υψηλότερα ποσοστά της χρήσης του διαδικτύου στις βόρειες και δυτικές 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λιγότερος από τον μισό πληθυσμό έχει πρόσβαση σε οικιακή 

σύνδεση στο διαδίκτυο στην Ουγγαρία (48%), τη Βουλγαρία (43%), την Κύπρο (43%), τη 

Ρουμανία (39%), την Ελλάδα (38%) και την Πορτογαλία (35%). Οι δυαδικές έννοιες των 

χρηστών και των μη χρηστών του διαδικτύου, συχνά κατακρίνονται καθώς θεωρείται ότι είναι 

περιορισμένης αναλυτικής χρησιμότητας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κριτική αυτή, οι μετέπειτα 

μελέτες για το διαδικτυακό χάσμα προσπάθησαν να προσεγγίσουν το ζήτημα με διαφορετικό 

τρόπο (Witte, Kiss, & Lynn, 2013). 

 

Έρευνα σχετικά με την χρήση του διαδικτύου 

Η έρευνα για την χρήση του διαδικτύου αναλύει τις διαφορές μεταξύ των χρηστών του, σε τρία 

πεδία: 1) τις διαφορές όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας, όπως τον εφαρμοσμένο εξοπλισμό 

διαδικτύου, ή την συχνότητα της χρήσης του διαδικτύου, 2) τις δεξιότητες, για παράδειγμα, να 

λειτουργούν έναν υπολογιστή ή την ικανότητα να αναζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω 

μηχανών αναζήτησης, 3) τις διαφορές σχετικά με το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται στο 

διαδίκτυο, όπως οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο ψυχαγωγίας (Witte, Kiss, & Lynn, 2013). 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 44% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το διαδίκτυο στο σπίτι 

(σχεδόν) καθημερινά. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές που σχετίζονται με την κατάσταση: Ενώ 

το 57% των ατόμων υψηλού επιπέδου (high-status) χρησιμοποιεί το διαδίκτυο σχεδόν σε 

καθημερινή βάση, από τα άτομα χαμηλού επιπέδου (low-status) το κάνει μόνο το ⅓.  
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Υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές στην καθημερινή χρήση του διαδικτύου που 

βασίζονται στην ηλικία και την εκπαίδευση. Ακόμα, το φυλετικό χάσμα συνεχίζει να υπάρχει, 

καθώς το 49% των ανδρών αλλά μόνο το 40% των γυναικών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο σε 

καθημερινή βάση στο σπίτι (Witte, Kiss, & Lynn, 2013). 

Μια ακόμη διαφοροποιημένη εξέταση των ποικιλιών στην χρήση της τεχνολογίας είναι, 

για παράδειγμα, προερχόμενη από τους Davison και Cotten (2003), οι οποίοι αναλύουν τη χρήση 

του διαδικτύου, βασισμένη στον τύπο της διαδικτυακής σύνδεσης. Υπογραμμίζουν ότι οι 

χρήστες με ευρυζωνικές συνδέσεις, σε σύγκριση με εκείνους που είναι συνδεδεμένοι στο 

διαδίκτυο μέσω μιας τηλεφωνικής σύνδεσης, παρουσιάζουν διαφορετικές  συνήθειες 

χρήσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 55% όλων των νοικοκυριών έχουν ευρυζωνική σύνδεση, 

και τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά τριών ή παραπάνω ατόμων και εκείνα που ζουν σε μεγάλες 

πόλεις είναι πιθανότερο να είναι ευρυζωνικοί χρήστες (Witte, Kiss, & Lynn, 2013). 

Υπάρχει παράλληλα και ένα σημαντικό φυλετικό χάσμα: το 63.5% των ανδρών, αλλά 

μόνο το 42% των γυναικών έχουν μια ευρυζωνική σύνδεση: επιπρόσθετα, το ποσοστό των 

ευρυζωνικών συνδέσεων, ειδικά στην περιοχή της Ανατολικής Γερμανίας είναι σημαντικά κάτω 

από τον εθνικό μέσο όρο. (Witte, Kiss, & Lynn, 2013). 

Διαφορές στις δεξιότητες  

Ακολουθώντας το Ειδικό Βαρόμετρο 362, το 7% όσων δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από 

το σπίτι, προβάλουν τον λόγο του ότι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το διαδίκτυο. Αυτή η 

έλλειψη γνώσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα στην Ισπανία (20%), το Βέλγιο (19%) και τη 

Μάλτα (19%), ενώ ερωτηθέντες από την Γαλλία (3%), τη Γερμανία (3%) και την Ολλανδία 

(1%), σχεδόν ποτέ δεν ανέφεραν αυτή την αιτιολογία για την μη χρήση του διαδικτύου. Γενικά, 

τα δεδομένα  της Eurostat  τεκμηριώνουν ότι το επίπεδο των διαδικτυακών δεξιοτήτων ανά την 

Ευρώπη αυξάνεται (Witte, Kiss, & Lynn, 2013). 

Εδώ οι διαδικτυακές ικανότητες μετριούνται χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 

αυτοαξιολόγησης, όπου οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν αν: 

1. χρησιμοποιούν κάποια μηχανή αναζήτησης για να βρουν πληροφορίες  

2. στέλνουν e-mail με συνημμένα αρχεία  

3. δημοσιεύουν μηνύματα σε ιστότοπους δημόσιας συζήτησης (chat rooms, newsgroups,..) 

4. χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις  

5. χρησιμοποιούν κοινή χρήση αρχείων με συνομηλίκους για να ανταλλάσσουν ταινίες, 

μουσική και άλλα 

6. μπορούν να δημιουργήσουν μια ιστοσελίδα 

(πηγή: Witte, Kiss, & Lynn, 2013) 
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Όσοι έχουν φέρει εις πέρας: 

 Μία ή δύο από τις παραπάνω δραστηριότητες: επισημαίνονται ως χρήστες του 

διαδικτύου με δεξιότητες σε ένα βασικό επίπεδο.  

 Τρείς ή τέσσερις από τις παραπάνω δραστηριότητες: επισημαίνονται ως χρήστες του 

διαδικτύου με δεξιότητες σε ένα μέτριο επίπεδο. 

 Πέντε ή έξι από τις παραπάνω δραστηριότητες: επισημαίνονται ως χρήστες του 

διαδικτύου με δεξιότητες σε ένα υψηλό επίπεδο.  

(πηγή: Witte, Kiss, & Lynn, 2013) 

Κατά το 2005, το 22% των ερωτηθέντων ταξινομήθηκαν ως χρήστες σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο, 

έξι χρόνια αργότερα, το 43% του πληθυσμού αντιστοιχεί σε αυτή την κατηγορία.  

Είναι όμως αμφισβητήσιμο το γεγονός του αν η προσέγγιση αυτοαξιολόγησης αποτελεί έγκυρη 

πηγή για την μέτρηση των πραγματικών διαδικτυακών δεξιοτήτων  καθώς τεχνικά μιλώντας, 

αυτό μπορεί να μετρηθεί μόνο μέσα από πειραματικές δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον. 

Σύμφωνα με την Hargittai (2002), η οποία από πολύ νωρίς έκανε την παρατήρηση, ήταν 

σημαντικό να μελετηθούν οι διαφορές στις δεξιότητες σχετικά με το διαδίκτυο, καθώς παρέχουν 

τη βάση για το Ψηφιακό Χάσμα Δευτέρου Επιπέδου. Για τον λόγο αυτό, εκπονήθηκε μια 

δεύτερη έρευνα στα πλαίσια της οποίας οι ικανότητες χρήσης ορίστηκαν ως “η ικανότητα να 

βρουν οι δοκιμαζόμενοι πληροφορίες στο διαδίκτυο αποτελεσματικά και αποδοτικά”. Εδώ, η 

επιτυχία στην έρευνα και ο χρόνος που χρειάστηκε για την αναζήτηση αποτέλεσαν τα βασικά 

κριτήρια (Witte, Kiss, & Lynn, 2013). 

 

Ευρήματα: 

Από τις πειραματικές δοκιμές που έγινα προέκυψε ότι η ηλικία των ερωτηθέντων συσχετίζεται 

αρνητικά με τις δυνατότητές τους στη χρήση του διαδικτύου, ενώ η εμπειρία που αφορά το 

διαδίκτυο και η επίσημη εκπαίδευση είχαν θετική επίδραση. Αντίστοιχα, ο Alexander van 

Deursen δείχνει ότι τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά σχετίζονται στενά με τις 

δεξιότητες περί διαδικτύου: “Ο πιο σημαντικός παράγοντας - ο οποίος καθορίζει όλους τους 

τύπους διαδικτυακών δεξιοτήτων - είναι το επίπεδο της εκπαιδευτικής επίτευξης. Όσο 

υψηλότερα εκπαιδευμένο είναι το υποκείμενο, τόσο καλύτερα αποδίδει σε λειτουργικές, 

επίσημες, πληροφοριακές και στρατηγικές διαδικτυακές δεξιότητες”. Ένας άλλος Ολλανδός 

κοινωνιολόγος, ο Jan van Dijk, εστίασε στην στρατηγική σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων, 

οι οποίες θα έπρεπε να ορίζονται ως “η ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς τον υπολογιστή και 

τις πηγές δικτύου ως τα μέσα για συγκεκριμένους σκοπούς και για τον γενικό στόχο της 

βελτίωσης της θέσης του στην κοινωνία” (Witte, Kiss, & Lynn, 2013). 
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Διαφορές στους όρους του χρησιμοποιούμενου περιεχομένου του διαδικτύου: 

Βασισμένοι στα δεδομένα της Eurostat, οι Brandtzaeg, Heim και Karahasanovic (2011), έχτισαν 

μια τυπολογία των χρηστών του διαδικτύου στην Ευρώπη και προσδιόρισαν πέντε 

διαφορετικούς τύπους χρηστών:  

 Τους μη-χρήστες (42%) 

 Τους σποραδικούς χρήστες (18%) 

 Τους οργανικούς χρήστες (18%) 

 Τους χρήστες διασκέδασης (10%) 

 Τους ανεπτυγμένους χρήστες (12%) 

Οι Ανεπτυγμένοι Χρήστες παρουσιάζουν μια πολύ ευρεία συμπεριφορά στο διαδίκτυο και είναι 

μάλλον προσανατολισμένοι προς χρήσιμες ή οργανικές δραστηριότητες παρά προς διαδικτυακές 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την ψυχαγωγία. Επιπρόσθετα, οι Zillien και Hargittai (2009) 

παρουσιάζουν για τη Γερμανία ότι μια χρήση του διαδικτύου που σχετίζεται με την πληροφορία 

είναι θετικά συσχετισμένη με την κοινωνικοοικονομική θέση των χρηστών (Witte, Kiss, & 

Lynn, 2013). 

Έρευνα σχετικά με τις επιδράσεις του διαδικτύου  

Η έρευνα σχετικά με τις επιδράσεις του διαδικτύου στο ψηφιακό χάσμα, υποστηρίζει ότι 

δεν είναι οι διαφορές στην πρόσβαση και την χρήση του διαδικτύου, αλλά οι προκύπτουσες 

επιπτώσεις το σημείο στο οποίο θα έπρεπε να εστιάζει η ανάλυση. O DiMaggio και οι 

συνάδελφοί του (2004) έθεσαν το εξής ερώτημα: “Είναι οι άνθρωποι που έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, καλύτερα - ειδικά όσον αφορά την οικονομική ευημερία (εκπαίδευση, θέσεις 

εργασίας, αποδοχές) ή την κοινωνική συμμετοχή (πολιτική συμμετοχή, κοινωνικές δεσμεύσεις 

ή λήψη κρατικών υπηρεσιών και άλλων δημοσίων αγαθών) - από ότι θα ήταν χωρίς το 

διαδίκτυο”; Παράλληλα, ο Selwyn (2004) δηλώνει, στο θεωρητικό του έργο, ότι η χρήση του 

διαδικτύου επηρεάζει θετικά την παραγωγική, πολιτική, κοινωνική, τη σχετιζόμενη με την 

ασφάλεια και την καταναλωτική συμμετοχή στην κοινωνία. Αντίστοιχα, οι επιδράσεις του 

διαδικτύου εξετάστηκαν για παράδειγμα με τους όρους της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας., 

της πολιτικής πληροφορίας, της αστικής δέσμευσης και των επιδράσεων του εισοδήματος. 

Καθώς αυτές οι δραστηριότητες δεν αφορούν κατ΄επιλογήν τομείς της ζωής, χρησιμοποιώντας 

το διαδίκτυο για ορισμένα βασικά καθήκοντα, δεν μπορεί πια να θεωρηθεί απλά ένα αγαθό 

πολυτελείας (Hargittai, 2008) (Witte, Kiss, & Lynn, 2013). 
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Όσον αφορά την διαδικτυακή έρευνα που σχετίζεται με την υγεία, η οποία έχει τη 

δυνατότητα να πληροφορεί και να ενδυναμώνει τους ασθενείς, μια έρευνα σχετικά με τη χρήση 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας από τους Ευρωπαίους πολίτες, δείχνει ότι συνολικά το 44% 

του κοινού πληθυσμού των επτά χωρών χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για σκοπούς υγείας. Αυτό 

σημαίνει ότι το 71% των χρηστών του διαδικτύου χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο μέσο για 

δραστηριότητες σχετικά με την υγεία, με σημαντικές διαφορές μεταξύ του Βορρά (74%), της 

Ανατολικής Ευρώπης (72%) και των χωρών του Νότου (60%), παρά το υψηλό ποσοστό στην 

Πολωνία (79%) (Witte, Kiss, & Lynn, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΣΜΑ  

Αφού μελετήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και τα αποτελέσματα αυτής σχετικά με το 

ψηφιακό χάσμα σε παγκόσμια κλίμακα, κρίνεται σκόπιμο να εμβαθύνουμε την έρευνα και στο 

εσωτερικό των κοινωνιών αναλύοντας το φαινόμενο σε ένα δεύτερο επίπεδο που αφορά τις 

επιπτώσεις του στην κοινωνική διάρθρωση.  

Η ιδέα του ψηφιακού χάσματος, συνδέθηκε στενά τόσο με τις οικονομικές όσο και με τις 

κοινωνικές αλλαγές στο εσωτερικό των κοινωνιών. Στα πλαίσια του οικονομικού επιπέδου, στο 

επίκεντρο βρέθηκε η αποκαλούμενη “διαδικτυακή οικονομία”, με τα κύρια χαρακτηριστικά της 

να συνοψίζονται στην ραγδαία κλιμάκωση της εμφάνισης των dot-com επιχειρήσεων, οι οποίες, 

έπειτα από την αδυναμία τους στο να αποκτήσουν έστω και ένα δολάριο, οδηγήθηκαν στην 

χρεοκοπία. Αντίστοιχα, όσον αφορά το κοινωνικό επίπεδο η προσοχή στράφηκε στην ιδέα του 

“κυβερνοχώρου”, ο οποίος σύμφωνα με ισχυρισμούς φάνηκε να αποτελεί έναν παράλληλο 

κόσμο ύπαρξης. Η εμφάνιση των δύο παραπάνω εννοιών, έφερε στο προσκήνιο μια νέα 

αντίληψη, η οποία λανθασμένα υποστηρίχθηκε και προβλέπει ότι η Τεχνολογία των 

Πληροφοριών και των Τεχνολογιών (ICT), παράλληλα με την ανάπτυξή της δημιούργησε μια 

νέα πραγματικότητα. Το πέρασμα στην πραγματικότητα αυτή, θεωρήθηκε προαπαιτούμενο για 

τα άτομα που επιθυμούν να πετύχουν  (Warschauer, 2003). 

Λαμβάνοντας υπόψη γεγονότα όπως το τέλος της εμφάνισης των dot-com επιχειρήσεων, 

την μεγαλύτερη του 60% πτώση του NASDAQ (χρηματιστήριο τεχνολογίας) και την στάθμιση 

των πωλήσεων των υπολογιστών και των ρυθμών ανάπτυξης του διαδικτύου στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, δεν είναι δύσκολο να θεωρήσουμε ολόκληρη την εποχή ως μια στιγμή μέσα στον 

χρόνο, μια μόδα που πέρασε και έφυγε και χρειάζεται να την αφήσουμε στο παρελθόν. Ως εκ 

τούτου, δύο χαρακτηρισμοί μπορούν να αποδοθούν στο ψηφιακό χάσμα. Θα μπορούσε κανείς 

να θεωρήσει το φαινόμενο αυτό ξεπερασμένο (καθώς πλέον όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο και τους υπολογιστές έχουν παράλληλα και τους οικονομικούς πόρους για να το 

κάνουν) ή ακόμη και άτοπο (αφού όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, φαίνεται να μην την 

έχουν πραγματικά ανάγκη). Μια ακόμη αντίστοιχη προοπτική που προτείνεται, είναι να 

αντιμετωπιστεί το διαδίκτυο και οι υπολογιστές ως απλές ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς καμία 

ουσιαστική επίδραση στην κοινωνία. (Warschauer, 2003). 

Παρόλο όμως που η Κοινωνία των Πληροφοριών και Επικοινωνιών δεν έχει 

δημιουργήσει κάποια παράλληλη πραγματικότητα, ο παραπάνω ισχυρισμός είναι λανθασμένος 

καθώς η νέα τεχνολογία έχει επιφέρει προφανείς αλλαγές στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Και 

ενώ η dot-com οικονομία έχει αποτύχει, φαίνεται να βρίσκεται στο ξεκίνημά της η βασική 
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οικονομία της πληροφορίας. Ενώ οι έννοιες του κυβερνοχώρου εξαφανίζονται, οι πραγματικές 

εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της μάθησης με 

βελτιωμένο διαδίκτυο ευδοκιμούν. Ενώ η τρέχουσα αμερικανική διοίκηση δεν δίνει έμφαση στο 

ψηφιακό χάσμα, πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο τονίζουν τον καταλυτικό ρόλο που 

διαδραματίζουν οι  ΤΠΕ στη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης. (Warschauer, 2003) 

Καθίσταται λοιπόν προφανές ότι οι ΤΠΕ, δεν είναι εφικτό να αφήσουν ανεπηρέαστη τόσο την 

ίδια την κοινωνία όσο και την ένταξη σε αυτή, αφού φαίνεται να ευδοκιμούν και να δεσπόζουν 

σε κάθε τομέα και πτυχή της. 

Η μετάβαση από την εστίαση σε ένα ψηφιακό χάσμα στην κοινωνική ένταξη βασίζεται σε τρία 

κύρια σημεία: 

 ότι μια νέα οικονομία της πληροφορίας και μια κοινωνία δικτύου έχουν κάνει την 

εμφάνισή τους  

 ότι η ΤΠΕ παίζει σημαντικό ρόλο σε όλους τους τομείς αυτής της νέας οικονομίας και 

κοινωνίας  

 ότι η πρόσβαση στην ΤΠΕ, όπως είναι ευρέως καθορισμένη, μπορεί να βοηθήσει στον 

καθορισμό της διαφοράς μεταξύ της περιθωριοποίησης και της ένταξης σε αυτή τη νέα 

κοινωνικοοικονομική εποχή . (Warschauer, 2003) 

 

Η ψηφιακή τεχνολογία λοιπόν, αποτελεί το κλειδί για την πρόσβαση σε πηγές και τη συμμετοχή 

στην κοινωνική ζωή. Λειτουργεί με δύο συσχετιζόμενους τρόπους: πρώτον, ως μια δομή δικτύου 

που συμβάλλει τόσο στην παραγωγή όσο και στην συμμετοχή στον παγκόσμιο καπιταλισμό και 

δεύτερον ως μια πηγή που επιτρέπει στα άτομα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας: να 

εμπλακούν με την πολιτική ζωή, την κουλτούρα και την εκπαίδευση και να συμμετέχουν στην 

κοινωνική ζωή. Βέβαια αυτό είναι ένα μόνο μέσο μεταξύ άλλων και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η γλώσσα και οι ικανότητες γραφής και 

οι καλές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. (Wessels, 2013) 

Με ποιόν τρόπο διαχωρίζονται όμως τα άτομα στο εσωτερικό μιας κοινωνίας; Ποιές είναι 

εκείνες οι κοινωνικές ομάδες που πλεονεκτούν στην πρόσβαση και χρήση της ψηφιακής 

τεχνολογίας, έναντι των άλλων;  

Οι διαιρέσεις που μπορούν να παρατηρηθούν σε μια κοινωνική δομή, διαχωρίζονται σε δύο 

κύριες κατηγορίες. Τις διαιρέσεις που βασίζονται στα προσωπικά στοιχεία του καθενός, και στα 

χαρακτηριστικά που συνδυάζει σαν άτομο και τις διαιρέσεις που εξαρτώνται από την θέση που 

κατέχει το άτομο αυτό μέσα στην κοινωνία.  
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Οι παραπάνω διαχωριστικές γραμμές, δεν προσδίδουν απλά μια ταυτότητα στο άτομο αλλά 

παράλληλα αποτελούν γνώμονα για την πρόσβαση και τον βαθμό αυτής που είναι πιθανότερο 

να έχει το άτομο στα νέα τεχνολογικά μέσα.  

Σε ένα πρώτο στάδιο, αναλύονται οι προσωπικές διαιρέσεις που καταγράφονται κατά την 

διερεύνηση του φαινομένου του ψηφιακού χάσματος και πως αυτές οδηγούν σε ανισότητες.  

 Ηλικία: Ένας βασικός διαχωρισμός των ατόμων γίνεται με βάση την ηλικία. Οι νεότεροι 

σε ηλικία άνθρωποι είναι πολύ πιθανότερο να υιοθετήσουν την νέα τεχνολογία καθώς 

όχι μόνο είναι εν γένει ευκολότερο για εκείνους να μάθουν και να απομνημονεύσουν 

πληροφορίες αλλά ταυτόχρονα, και ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής εξέλιξης, το 

διαδίκτυο, ο υπολογιστής και τα συναφή νέα μέσα είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό 

συνυφασμένα με την καθημερινότητά τους (εκπαίδευση, ψυχαγωγία κ.ο.κ.). Το γεγονός 

αυτό, δημιουργεί μια απόσταση τόσο μεταξύ των γενεών όσο και μεταξύ των 

μεγαλύτερων ηλικιακά πληθυσμιακών ομάδων με την κοινωνία της πληροφορίας 

(Wessels, 2013). 

 Γένος/φύλο: Στη συνέχεια, παρατηρείται ένας, όχι πρωτοεμφανιζόμενος διαχωρισμός, ο 

φυλετικός, ο οποίος καθορίζει το πόσο πιθανό είναι να έχει κανείς πρόσβαση στην 

πληροφορία μέσω της τεχνολογίας, βάσει του φύλου του. Οι άντρες εμφανίζονται σε 

πολύ μεγαλύτερο βαθμό εξοικειωμένοι με την τεχνολογία συγκριτικά με  τις γυναίκες, 

οι οποίες μένουν πίσω σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας. Υποστηρίζεται συχνά 

ότι στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικό ρόλο παίζει και η παιδική ηλικία. Όταν τα αγόρια 

μαθαίνουν από μικρά να ασχολούνται με περισσότερο παιχνίδια που χρειάζονται 

τεχνικές γνώσεις και εργαλεία, κατέχουν ήδη μεγαλώνοντας κάποιες γνώσεις αλλά και 

τον τρόπο να σκέφτονται πιο “τεχνικά”. Το πλεονέκτημα αυτό, εκτός των άλλων, παρέχει 

στο ανδρικό φύλο ένα προβάδισμα στην απόκτηση μιας σχετικής θέσης εργασίας, 

συγκριτικά με τις γυναίκες, οι οποίες δεν είναι λίγες οι φορές που αποκλείονται από την 

αγορά εργασίας για τους παραπάνω λόγους (Wessels, 2013). 

 Φυλή / εθνικότητα: Ο πληθυσμός μιας κοινωνίας διαχωρίζεται και ανάλογα με την 

εθνικότητα. Είναι ευκολότερο για τον πληθυσμό που αποτελεί την πλειονότητα μιας 

χώρας να έρθει σε επαφή με τεχνολογικά μέσα και υπηρεσίες, από ότι είναι για τα άτομα 

που ανήκουν σε μειονοτικές πληθυσμιακές εθνικές ομάδες (Wessels, 2013). 

 Νοημοσύνη: όπως είναι προφανές και δεδομένο για καθετί που χρειάζεται γνώση, 

πληροφόρηση και εμπειρία, τα άτομα που διαθέτουν υψηλότερη νοημοσύνη είναι 

πιθανότερο να κατακτήσουν ένα αντικείμενο. Το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση 

της τεχνολογίας.  
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Είναι σε μεγάλο βαθμό ευκολότερο για τα άτομα αυτά να κατανοήσουν και να 

υιοθετήσουν τον τρόπο λειτουργίας των τεχνολογικών μέσων από ότι είναι για τα άτομα 

με λιγότερο ανεπτυγμένη νοημοσύνη, τα οποία χρειάζεται να καταβάλουν μεγαλύτερες 

προσπάθειες για την κατάκτηση του ίδιου στόχου (Wessels, 2013). 

 Κατάσταση υγείας: Είναι γεγονός ότι καθίσταται αρκετά δυσκολότερο για τα Άτομα με 

Ειδικές Ανάγκες να οικειοποιηθούν την τεχνολογία σε σύγκριση με τον μέσο άνθρωπο, 

καθώς είναι πιθανό να συναντήσουν εμπόδια τόσο στην κατανόηση όσο και στον 

χειρισμό των νέων μέσων. Αυτό, τα αποκλείει αυτόματα από σημαντικά κομμάτια της 

πληροφορίας και της καθημερινής κοινωνικής ζωής γενικότερα (Wessels, 2013). 

 

Σε δεύτερο επίπεδο, παρουσιάζονται οι κατηγοριακές διαιρέσεις που σχετίζονται με την θέση 

του ατόμου στην κοινωνία αλλά και οι επιδράσεις που έχουν στην διαδικασία ένταξης του 

ατόμου στην τεχνολογία.  

 Θέση εργασίας / εισόδημα: Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την πρόσβαση του 

ατόμου στο διαδίκτυο και τα άλλα ψηφιακά μέσα είναι τόσο η θέση που κατέχει στην 

εργασία του όσο και το εισόδημά του (υψηλό/ χαμηλό/ μηδενικό). Τα άτομα που 

βρίσκονται σε διοικητικές θέσεις (διευθυντές, επιχειρηματίες κ.ο.κ.) βρίσκονται σε 

πλεονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας μέσω της 

τεχνολογίας σε σχέση με τους εργαζόμενους - υπαλλήλους μιας επιχείρησης. 

Παράλληλα, σε αντίστοιχη πλεονεκτική θέση βρίσκονται και τα άτομα με υψηλό 

εισόδημα καθώς όσων το εισόδημά είναι χαμηλό ή και μηδενικό (άνεργοι), θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν αρχικά τα μέσα για την επιβίωσή τους και όχι έναν υπολογιστή ή μια 

σύνδεση στο διαδίκτυο (Wessels, 2013). 

 Εκπαίδευση: Τα άτομα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης διαθέτουν όλα τα κατάλληλα 

εφόδια ώστε να καταφέρουν να εντάξουν ομαλά τα νέα τεχνολογικά μέσα στην 

καθημερινότητά τους, να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους αλλά και να 

εκμεταλλευτούν κατάλληλα τις πληροφορίες που τα μέσα αυτά δύναται να τους 

παρέχουν. Αντίστοιχα, η ίδια διαδικασία δεν είναι εύκολο να ακολουθηθεί από άτομα με 

χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, ή δεν επιφέρει πάντα αντίστοιχα 

αποτελέσματα (Wessels, 2013). 

 Νοικοκυριό: Η οικογενειακή κατάσταση του ατόμου, αποτελεί επίσης έναν καταλυτικό 

παράγοντα στην ψηφιακή του ένταξη. Σύμφωνα με έρευνες, οι οικογένειες οι οποίες δεν 
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έχουν παιδιά ή οι αδέσμευτοι άνθρωποι είναι πιθανότερο να διαθέτουν έναν υπολογιστή 

ή μια σύνδεση στο διαδίκτυο (Wessels, 2013). 

 Έθνος: Όπως μελετήθηκε και αναλύθηκε παραπάνω, τα ανεπτυγμένα κράτη βρίσκονται 

από την προνομιούχα πλευρά του ψηφιακού χάσματος, καθώς για λόγους οικονομικούς 

και όχι μόνο, το κράτος μπορεί να στηρίξει την ένταξη νέων τεχνολογιών σε αυτό. Κάτι 

τέτοιο δεν συμβαίνει όμως με τα αναπτυσσόμενα κράτη, τα οποία βρίσκονται αρκετά 

πίσω στο κομμάτι της εξέλιξης και κατά συνέπεια της ένταξης στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας. Είναι λοιπόν βασικός διαχωριστικός παράγοντας, το έθνος από το οποίο 

προέρχεται το άτομο (Wessels, 2013). 

 Τοποθεσία: Τέλος, το φαινόμενο του ψηφιακού χάσματος δεν θα μπορούσε να αφήνει 

ανεπηρέαστο, η γεωγραφική τοποθεσία στην οποία κατοικεί το άτομο στο εσωτερικό της 

κοινωνίας. Για τους κατοίκους των αστικών περιοχών, η πρόσβαση στις ΤΠΕ καθίσταται 

πολύ ευκολότερη από κάθε πλευρά, σε σχέση με τους κατοίκους των αγροτικών ή 

απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι αναγκάζονται να αποκλειστούν από την κοινωνική 

ζωή και την πληροφορία (Wessels, 2013). 

 Οικονομική κατάσταση: Εύλογα συνειδητοποιούμε ότι για να έχουν τα άτομα πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο και στην πληθώρα πληροφοριών που εγκολπώνονται σε αυτό θα πρέπει 

να έχουν εξασφαλίσει τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα τους το επιτρέψει να είναι 

αποδέκτες των εν λόγω υπηρεσιών. Βέβαια, για την απόκτηση αυτού θα πρέπει να 

διαθέτουν ένα ελάχιστο χρηματικό κεφάλαιο. Συνεπώς, τα άτομα που το εισόδημά τους 

καλύπτει μόνο τις βασικές τους ανάγκες αποκλείονται από αυτό το προνόμιο, μιας και 

αποτελεί μια πολυτέλεια που δεν είναι εύκολο να προσεγγιστεί βάσει των υπαρχόντων 

πότων τους. 

 Κοινωνική τάξη: Το κοινωνικό στρώμα στο οποίο υπάγονται τα άτομα είναι ευθέως 

συνυφασμένο με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται και συνεπακόλουθα 

με την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες διαδικτύου. Η θέση την οποία καταλαμβάνουν τα 

άτομα των υψηλών κοινωνικών τάξεων ισοδυναμεί με έσοδα ανάλογης έκτασης, με 

αποτέλεσμα η οικονομική τους ευημερία να τους επιτρέπει να προβούν στην προσκόμιση 

των υποδομών που θα τους κατοχυρώσουν την αξιοποίηση όλης της πληροφορίας που 

ενυπάρχει στο αχανές διαδίκτυο. Ακριβώς στην αντίπερα όχθη έγκεινται τα άτομα των 

κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, που η ένδεια που τους χαρακτηρίζει τους στερεί τα 

πλεονεκτήματα της τεχνολογίας. 

  



ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ 
 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΕΝΙΚΑΚΗ   Σελίδα 40 
 

Το παράδειγμα της υγείας 

Όσον αφορά την χρήση του μέσου του διαδικτύου για δραστηριότητες σχετικά με την 

υγεία, οι κοινωνικο-διαρθρωτικές διαφορές γίνονται εμφανείς: οι νεότεροι, όσοι έχουν υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης, εκείνοι που λαμβάνουν υψηλό εισόδημα, οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι 

των πόλεων, είναι πιθανότερο να είναι χρήστες των διαδικτυακών πληροφοριών περί υγείας. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι έρευνες δείχνουν μια σημαντικά υψηλότερη 

χρήση του διαδικτύου σχετικά με την υγεία από τις γυναίκες σε σύγκριση με τους άντρες. Σε 

γενικές γραμμές, οι παραπάνω κοινωνικο-διαρθρωτικές διαφορές, ευθυγραμμίζονται με τα 

γενικά πρότυπα των ψηφιακών ανισοτήτων. Αυτές οι ομάδες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

λιγότερο, γενικά και στη συγκεκριμένη περίπτωση των πληροφοριών περί υγείας - οι 

ηλικιωμένοι, όσοι έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, εκείνοι που λαμβάνουν χαμηλό εισόδημα 

- είναι ταυτόχρονα εκτεθειμένοι σε μεγαλύτερους κινδύνους σε θέματα υγείας, οι οποίοι 

ονομάστηκαν από μια γαλλική μελέτη ως “διπλό χάσμα”. Όπως υποστήριξε η Emilie Renahy 

(2008), “οι άνθρωποι που χρειάζονται περισσότερο την πρόσβαση στις πληροφορίες περί υγείας, 

είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο λιγότερο” (Witte, Kiss, & Lynn, 2013). 

Στο σημείο αυτό, κάνει την εμφάνιση του σαν έννοια το “παράδοξο των αναγκών της 

καινοτομίας” από τον Everett M. Rogers (1995), το οποίο προβλέπει ότι “τα άτομα ή άλλες 

μονάδες σε ένα σύστημα, τα οποία χρειάζονται περισσότερο τα οφέλη μιας νέας ιδέας (οι 

λιγότερο μορφωμένοι, οι λιγότερο πλούσιοι κ.ο.κ.) είναι γενικά τα τελευταία που υιοθετούν μια 

καινοτομία”.  

Ως συμπέρασμα των παραπάνω προκύπτει ο ισχυρισμός του Wangberg και των 

συνεργατών του (2008): “φαίνεται πιθανό ότι η χρήση του διαδικτύου μπορεί να επιδεινώσει τις 

υπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές διαφορές κατάστασης στην υγεία”. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνουν και οι έρευνες σχετικά με τις επιδράσεις του διαδικτύου οι οποίες δείχνουν ότι 

“η διαθεσιμότητα του διαδικτύου ευνοεί τους ήδη προνομιούχους”  (Witte, Kiss, & Lynn, 2013).  

Παρακάτω, παρουσιάζονται παραδείγματα συγκεκριμένων χωρών και οι ανισότητες του 

παρατηρούνται στο εσωτερικό τους όσον αφορά την πρόσβαση στην τεχνολογία.  

Ινδία 

H Ινδία, διαθέτει μία από τις πιο ανεπτυγμένες βιομηχανίες πληροφοριών παγκοσμίως. 

Και υπό αυτές τις συνθήκες, ενώ θα περίμενε κανείς να αποτελεί μια χώρα όπου το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού θα είναι ενταγμένο στα ψηφιακά μέσα, θα γνωρίζει τη λειτουργία τους 

και θα έχει πρόσβαση σε αυτά, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αντίθετα, η Ινδία έχει δημιουργήσει 

μια μικρή ελίτ ψηφιακά ενταγμένων πολυεκατομμυριούχων και μια αντίστοιχα μικρή σε 

πληθυσμό μεσαία τάξη η οποία αποτελείται από μηχανικούς πληροφορικής, προγραμματιστές 
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και ανθρώπους που ειδικεύονται στην κατασκευή, συντήρηση και χρήση των τεχνολογικών 

μέσων. Το υπόλοιπο μέρος του πληθυσμού της χώρας, που είναι και το μεγαλύτερο σε ποσοστό 

μένει εκτός τεχνολογίας και όχι μόνο. Πέραν από το κομμάτι του ψηφιακού αποκλεισμού, 

πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς ζουν σε αγροτικές περιοχές, υπό αντίξοες συνθήκες, 

αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Σύμφωνα με τα στατιστικά, το μέσο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ στην Ινδία είναι μόνο $450 USD τον χρόνο, το 45% των ενηλίκων είναι 

αγράμματοι, και περίπου ένα στα δώδεκα παιδιά πεθαίνει πριν την ηλικία των πέντε ετών (World 

Development Report 2000/01). Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει η διαπίστωση ότι δεν θα ήταν 

εφικτό για μια χώρα όπου δεν μπορεί να προσφέρει στους πολίτες της τα βασικά μέσα για την 

επιβίωσή τους, να καταφέρει να προσφέρει πρόσβαση στη νέα τεχνολογία, ειδικά εφόσον δεν 

αποτελεί πρωτεύουσα ανάγκη για εκείνους (Warschauer, 2003). 

Κίνα 

H Κίνα, αποτελεί ένα ακόμη αντίστοιχο παράδειγμα. Στην περίπτωση βέβαια αυτή, 

αξιοσημείωτη δεν είναι τόσο η έκταση της ανισότητας αλλά οι ραγδαίες αλλαγές στις 

ενδοκρατικές ανισότητες. Η ανάπτυξη στην οικονομία της Κίνας προέκυψε τα τελευταία χρόνια 

και συγκεκριμένα από τη στιγμή που οι αστικοποιημένες περιοχές της Ανατολικής ακτής της, 

ενσωματώθηκαν στην παγκόσμια οικονομία. Οι περιοχές αυτές όμως δεν γνώρισαν μόνο 

οικονομική πρόοδο αλλά και ραγδαία ανάπτυξη στην πρόσβαση και χρήση του διαδικτύου, με 

τις ΤΠΕ να χρησιμοποιούνται ευρέως, τόσο για την επικοινωνία των επιχειρήσεων όσο και για 

επιστημονικές έρευνες (Foster and Goodman 2000). Και στην περίπτωση της Κίνας όμως, την 

χώρα απαρτίζουν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Από την μία πλευρά τα ανατολικά της παράλια 

ακμάζουν οικονομικά και τεχνολογικά ενώ παράλληλα, από την άλλη πλευρά ο αγροτικός 

πληθυσμός της χώρας παραμένει φτωχός, ειδικά στο δυτικό κομμάτι της. Την ίδια στιγμή το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κίνας ποικίλει, παίρνοντας διαφορετικές τιμές ανά περιοχή, πράγμα που 

επιφέρει θανατηφόρες συνέπειες στον πληθυσμό των αγροτικών περιοχών. To γεγονός αυτό 

αποδεικνύεται αν αναλογιστεί κανείς τα διαφορετικά ποσοστά θνησιμότητας σε ηλικίες κάτω 

των πέντε ετών, που επικρατούν στην Κίνα: το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται σε 2.1% στις πόλεις, 

σε σύγκριση με την ύπαιθρο όπου η τιμή του φτάνει στο 7.1% (UNDP 1999a) (Warschauer, 

2003). 

Το φαινόμενο όμως αυτό δεν συναντάται μόνο στις παραπάνω χώρες αλλά χαρακτηρίζει και ένα 

πλήθος άλλων εκβιομηχανισμένων περιοχών, οι οποίες παρουσιάζουν ένα τόσο μεγάλο χάσμα 

στο εσωτερικό τους, ανάμεσά τους και η Βραζιλία, το Μεξικό και η Αίγυπτος.  

Και όπως είναι φυσικό, μία τόσο μεγάλη διαφορά στην οικονομική κατάσταση, επιφέρει και 

ανισότητες στην πρόσβαση και χρήση των τεχνολογικών μέσων, αφού τις περισσότερες φορές, 



ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ 
 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΕΝΙΚΑΚΗ   Σελίδα 42 
 

το μεγαλύτερο μέρος του φτωχού πληθυσμού, δεν έχει ούτε την δυνατότητα χρήσης τηλεφώνου, 

το οποίο αποτελεί το βασικότερο και απλούστερο μέσο (Warschauer, 2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Πολιτικές Αντιμετώπισης 

Δεδομένου του προβλήματος που έχει διαπιστωθεί η κοινωνία καλείται να αναλάβει δράση για 

να ανατρέψει την ισχύουσα κατάσταση προς όφελος της παγκόσμιας κοινότητας. 

Τοιουτοτρόπως θα είναι δυνατή η καθολική εξέλιξη και ανάπτυξη χωρίς διακρίσεις. Η αλλαγή 

διαφόρων τομέων θα συνεισφέρουν στην χάραξη της συγκεκριμένης πορείας. 

6.1  Ανοιχτά Λογισμικά 

Μια χρήσιμη κατεύθυνση στην οποία θα μπορούσαν να κινηθούν μελλοντικά οι έρευνες 

περί του ψηφιακού χάσματος, είναι εκείνη που σχετίζεται με τις επιπτώσεις της χρήσης ανοικτών 

λογισμικών. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτυξιακοί οργανισμοί και διεθνείς μη κυβερνητικές 

οργανώσεις υπογραμμίζουν τα σημαντικά οφέλη του δωρεάν και ανοικτού λογισμικού, με 

ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα μείωσης του κόστους και στην χαμηλότερη εξάρτηση από τον 

προμηθευτή.  Ωστόσο, τα πρώτα πειράματα στην υιοθέτηση της παραπάνω πολιτικής, δεν 

φαίνονται να είναι ικανοποιητικά, ειδικά στην αφρικανική ήπειρο (Van Reijswood, 2008).  To 

γεγονός αυτό, οδηγεί στον προβληματισμό του ότι ενώ η χρήση ενός ανοιχτού κώδικα φαίνεται 

να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στις αναπτυσσόμενες χώρες, δεν έχει καταστεί σαφές το 

ποιός θα είναι ο αντίκτυπος της τεχνικής αυτής στην παροχή ίσων δυνατοτήτων και ευκαιριών 

σε όλους τους πολίτες και στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των χωρών. (Amoretti & 

Musella, 2011) 

Μια χρήσιμη κατεύθυνση στην οποία θα μπορούσαν να κινηθούν μελλοντικά οι έρευνες 

περί του ψηφιακού χάσματος, είναι εκείνη που σχετίζεται με τις επιπτώσεις της χρήσης ανοικτών 

λογισμικών. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτυξιακοί οργανισμοί και διεθνείς μη κυβερνητικές 

οργανώσεις υπογραμμίζουν τα σημαντικά οφέλη του δωρεάν και ανοικτού λογισμικού, με 

ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα μείωσης του κόστους και στην χαμηλότερη εξάρτηση από τον 

προμηθευτή.  Ωστόσο, τα πρώτα πειράματα στην υιοθέτηση της παραπάνω πολιτικής, δεν 

φαίνονται να είναι ικανοποιητικά, ειδικά στην αφρικανική ήπειρο (Van Reijswood, 2008). To 

γεγονός αυτό, οδηγεί στον προβληματισμό του ότι ενώ η χρήση ενός ανοιχτού κώδικα φαίνεται 

να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στις αναπτυσσόμενες χώρες, δεν έχει καταστεί σαφές το 

ποιός θα είναι ο αντίκτυπος της τεχνικής αυτής στην παροχή ίσων δυνατοτήτων και ευκαιριών 

σε όλους τους πολίτες και στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των χωρών. (Amoretti & 

Musella, 2011) 
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6.2  Ο ρόλος της εκπαίδευσης 

Όντας θεμελιωμένος ο τεράστιος όγκος πληροφοριών που είναι διαθέσιμος στην εποχή μας, δεν 

καθίσταται πλέον τόσο επιτακτική η ανάγκη εκμάθησης του τρόπου πρόσβασης σε αυτές, μιας 

και οι πηγές από τις οποίες προέρχονται είναι ποικίλες και άμεσα προσβάσιμες στο κοινό. 

Αντίθετα, επιβεβλημένη είναι η όξυνση των κριτικών δεξιοτήτων των ατόμων, έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να αποφανθούν για την εγκυρότητα η μη της πληροφορίας που ανιχνεύουν, αλλά 

παράλληλα να αντιπαραβάλλουν μεταξύ τους όλα όσα σχετικά στοιχεία ανακαλύπτουν για να 

ένα δεδομένο θέμα. Μάλιστα, ένα τέτοιο εγχείρημα θα επέφερε θετικά αποτελέσματα στην 

υπέρβαση του ψηφιακού χάσματος. Προς αυτήν την κατεύθυνση ο ρόλος της εκπαίδευσης 

κρίνεται ιδιαίτερα επικουρικός. Ωστόσο, θα πρέπει να διενεργηθούν κάποια βασικά βήματα για 

να αποδειχθεί τελεσφόρος. Σε πρώτη φάση, η δομή των εκπαιδευτικών συστημάτων εν γένει 

στον κόσμο θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και να προσανατολίζεται στην γαλούχηση ατόμων 

ικανών να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την 

έκρηξη της πληροφορίας στην κοινωνία. Αυτό ισοδυναμεί και με τη συμπερίληψη μαθημάτων 

πληροφορικής ως κορμό του προγράμματος σπουδών, έτσι ώστε τα άτομα να εξοικειωθούν με 

τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Και φυσικά αυτό το προνόμιο θα πρέπει 

να είναι κτήμα όλων ανεξαιρέτως των μελών της κοινωνίας, για να μπορούν να συμβαδίζουν 

έστω και σε στοιχειώδες επίπεδο με τα νέα μέσα που έχουν εγκαθιδρυθεί. Ούτως ή άλλως αυτές 

οι ικανότητες πλέον θεωρούνται προαπαιτούμενες σε όλους τους τομείς δράσης του ατόμου και 

δε στον επαγγελματικό, με συνέπεια η ευρεία καθιέρωση της απόκτησής τους να καταλήγει 

αναπόφευκτη και όχι ένας δρόμος που θα ακολουθούσαν μόνο όσοι ήθελαν να επικεντρώσουν 

την ενασχόλησή τους στον συγκεκριμένο κλάδο. Για τους τελευταίους θα μπορούσαν να 

προσφέρονται πιο εξειδικευμένα μαθήματα που θα κάλυπταν πλήρως τις απαιτήσεις τους. Ένα 

άλλο ζήτημα που θα έπρεπε να επικαιροποιηθεί είναι ο τρόπος διδασκαλίας. Ειδικότερα, θα ήταν 

προτιμότερο η δια ζώσης διδασκαλία να συνδυαστεί με την εξ αποστάσεως, σύγχρονη ή 

ασύγχρονη. Έτσι, η μάθηση ξεπερνάει τα χωρικά και τα χρονικά περιθώρια, προσαρμόζεται 

στους ρυθμούς του εκάστοτε ατόμου και χρησιμοποιεί ταυτόχρονα λιγότερους πόρους για να 

επιτύχει τους στόχους χωρίς αυτοί να υποβιβάζονται. Εκτός αυτού, η διδακτική μεθοδολογία 

που υιοθετείται θα πρέπει να ενσωματώνει τα άτομα στη μαθησιακή διαδικασία και να προάγει 

τη συνεργασία μεταξύ τους, μιας και αυτό το χαρακτηριστικό εκλαμβάνεται ως θεμελιώδες για 

την λειτουργικότητα των πολιτών της σύγχρονης εποχής. Ένα ακόμα στοιχείο που θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη είναι το γεγονός ότι τεχνολογικός αναλφαβητισμός εντοπίζεται κυρίως σε 

μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίοι επιθυμούν να καλύψουν το κενό που διαθέτουν, για να 
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μπορέσουν να διεκδικήσουν και μια καλύτερα θέση εργασίας με ανάλογες οικονομικές 

απολαβές. Διαπιστώνεται, λοιπόν, και η ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Βέβαια, λόγω των συνεχών τεχνολογικών αλλαγών συνειδητοποιούμε ότι τελικά η 

διοργάνωση και η συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα αποτελούν μια πρωτοβουλία που 

θα πρέπει να αναλαμβάνεται τόσο συλλογικά όσο και ατομικά διαχρονικά. Παρ’ όλα αυτά, τα 

μέσα που διαλέγονται να αξιοποιηθούν στις παραπάνω προσπάθειες είναι σημαντικό να μην 

παγιώνονται αλλά να επανατοποθετούνται προς κρίση βάσει των ολοένα νέων δεδομένων που 

έρχονται στο προσκήνιο. 
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Ανακεφαλαίωση  

Έχοντας ολοκληρώσει την έρευνα γύρω από το Ψηφιακό Χάσμα, αυτό που αξίζει να 

αναφέρουμε είναι το πόσες διαφορετικές διαστάσεις το χάσμα αυτό μπορεί να λάβει αλλά και 

σε τι βαθμό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο ζωής του συνολικού πληθυσμού.  Αποτελεί 

αναμφισβήτητα ένα φαινόμενο μείζονος σημασίας, αφού είναι ικανό να αποκλείσει κοινωνικά, 

οικονομικά αλλά και πολιτικά οποιονδήποτε δεν είναι ψηφιακά ενταγμένος. Φυσικά, το να 

ορίσει κανείς το φαινόμενο και να αναλύσει τις εκφάνσεις του αποτελεί βασικό σημείο της 

έρευνας, όμως πλέον δημιουργείται η ανάγκη να δοθεί έμφαση στους τρόπους με τους οποίους 

το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μελετώντας το φαινόμενο συνολικά, συμπεραίνουμε ότι 

συναντάται ένα σχετικό κενό στις λύσεις που έχουν βρεθεί για την εξάλειψή του, με την 

παγκόσμια κοινότητα να παρουσιάζει μια αδικαιολόγητη αδράνεια στο κομμάτι αυτό. Και ενώ 

έχει καταγραφεί μεγάλος όγκος ποσοστών και συνιστωσών που αφορούν το φαινόμενο, οι 

τρόποι αντιμετώπισής του που έχουν ήδη προταθεί δεν φαίνεται να επαρκούν. Χρειάζεται λοιπόν 

άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων στο κομμάτι των προτάσεων, ώστε να ενισχυθούν οι τρόποι 

και οι εναλλακτικές με τις οποίες το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί. Παράλληλα, όσοι έχουν 

καταγραφεί μπορούν να εφαρμοστούν κυρίως μακροπρόθεσμα, γεγονός που γεννά δύο 

προβληματισμούς. Αφενός, τι μέριμνα θα υπάρξει για τα άτομα που δεν είναι ψηφιακά 

ενταγμένα στο εγγύς μέλλον και αφετέρου με ποιόν τρόπο οι πολιτικές αυτές θα άπτονται στην 

τεχνολογία του μέλλοντος εφόσον δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα έχει 

εξελιχθεί; Δημιουργείται στο σημείο αυτό, η ανάγκη για άμεσες, αποτελεσματικές λύσεις 

προσαρμοσμένες στα δεδομένα της τεχνολογικής εξέλιξης που ήδη κατέχουμε, οι οποίες θα 

εμπνεύσουν και θα επιφέρουν και τις λύσεις του μέλλοντος. Τέλος, έχει έρθει η στιγμή να 

περάσουμε από την θεωρία στην πράξη. Είναι καιρός, όλες οι λύσεις που δίνονται σε θεωρητικό 

επίπεδο να πάρουν μορφή και να αρχίσουν να εκτελούνται, ώστε να αντιμετωπιστεί το 

φαινόμενο το συντομότερο δυνατόν.  
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