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Περίληψη 

 
Στη σηµερινή εποχή τα Μέσα και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) έχουν γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας όλων. Η γρήγορη 
τεχνολογική αυτή ανάπτυξη έχει καταφέρει να διαιωνίσει µια έννοια που προέρχεται από 
το παρελθόν, τον Αναλφαβητισµό, µε αποτέλεσµα σήµερα παράλληλα µε τον κλασικό 
αναλφαβητισµό να παρουσιαστεί και το φαινόµενο του ψηφιακού ή τεχνολογικού 
αναλφαβητισµού.  

Η ραγδαία εισβολή των τεχνολογιών αυτών στην καθηµερινότητα διαφοροποίησε 
αρκετές παραµέτρους διαβίωσης και κατά συνέπεια µη έχοντας άλλη επιλογή ο άνθρωπος 
πρέπει να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα. Τα αίτια του τεχνολογικού αναλφαβητισµού 
συνήθως έχουν να κάνουν µε την ηλικία, το φύλο, την εκπαίδευση και τον τόπο 
κατοικίας (στις αστικές περιοχές παρουσιάζεται λιγότερο το φαινόµενο του ψηφιακού 
αναλφαβητισµού). Το σηµαντικότερο αποτέλεσµα του φαινοµένου είναι η δηµιουργία 
ανισοτήτων στον χώρο της εύρεσης εργασίας, καθώς οι λιγότερο εξοικειωµένοι µε την 
τεχνολογία δεν µπορούν να είναι το ίδιο ανταγωνιστικοί, µε κάποιους που χειρίζονται 
άπταιστα τις νέες τεχνολογίες. 

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία ,από τους μαθητές της Β’ 
Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος ερευνητικής εργασίας. 

 

Ψηφιακός  Αναλφαβητισµός 

Με τον όρο ψηφιακό ή τεχνολογικό αναλφαβητισµό εννοείται η έλλειψη γνώσης 
και ικανότητας χρήσης γύρω από τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής (Η/Υ, 
∆ιαδίκτυο) και των Τηλεπικοινωνιών (Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικό επιχειρείν, κλπ). Με 
άλλα λόγια κάποιοςθεωρείται Ψηφιακά Αναλφάβητος όταν δεν έχει τις απαραίτητες 
γνώσεις που θα του επιτρέψουν να αντιµετωπίσει όλες εκείνες τις προκλήσεις που θα του 
παρουσιαστούν τόσο στην εργασία του, όσοκαι γενικότερα στην καθηµερινή του ζωή, 
ύστερα από την ένταξη των νέων τεχνολογιών και τηςραγδαίας εξέλιξης τους, στον 
επαγγελµατικό και κοινωνικό του βίο. 

(Ορισμος :Ψηφιακός αναλφαβητισμός: Η αδυναμία ή η άρνηση ενός ανθρώπου ή 
μιας κοινωνικής ομάδας να χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να 
επικοινωνήσει μέσω διαδικτύου αλλά και να αξιοποιήσει τον τεράστιο όγκο πληροφοριών 
που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία.) 

 

Κοινωνικές ομάδες που εμφανίζεται 

 Έφηβοι και Τεχνολογία 

Τα παιδιά της σύγχρονης εποχής που µεγάλωσαν µε χρήση υπολογιστών είναι 
πολύ διαφορετικά από εκείνα που γνώριζαν µόνο την τηλεόραση. Η εξέλιξη όµως της 
τεχνολογίας όπως αναφέρουν οι ψυχολόγοι µεγαλώνουν συνέχεια το ψηφιακό χάσµα 
ανάµεσα στις γενιές. Επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία την τελευταία δεκαετία 
πολλοί πιστεύουν και άνδρες και γυναίκες ότι η ζωή τους γίνεται ευκολότερη χάρη στη 
χρήση των τεχνολογιών. Την ίδια άποψη υποστηρίζουν και άτοµα που η ηλικία τους είναι 



µεταξύ 12 και 33 ετών των οποίων η ζωή τους είναι συνδεδεµένη µε την τεχνολογία. 
Υπάρχουν όµως και άτοµα που αντί να χρησιµοποιούν την τεχνολογία για διευκόλυνση 
της ζωής τους, αυτοί είναι αποκλειστικά εξαρτώµενοι από τα ψηφιακά µέσα (ΣΕΠΕnews, 
2005). Μπορεί κανείς να το αντιληφθεί αυτό, αν σκεφτεί ότι από πολύ µικρή ηλικία 
κάνουν χρήση κινητών τηλεφώνων, ως µέσο επικοινωνίας, αλλά και ως µέσω 
παιχνιδοµηχανής και mp3 player. Αυτό κάνει το κινητό τηλέφωνο το πρώτο στην 
κατάταξη χρήσης ψηφιακό µέσο. ∆εύτερο καλύτερο ψηφιακό µέσο για τους εφήβους 
θεωρείται ο Η/Υ. Μεγαλύτερη σηµασίαγια αυτούς έχει όταν ο Η/Υ διαθέτει Internet. Έτσι 
τον χρησιµοποιούν, ως µέσο επικοινωνίας, διασκέδασης και ενηµέρωσης. Με τον Η/Υ οι 
έφηβοι επικοινωνούν µέσω των chat rooms, τόσο µε γνωστούς όσο και µε άγνωστους σε 
αυτούς ανθρώπους. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουν µπει στη ζωή τους τα κοινωνικά 
δίκτυα, όπως το facebook και το twitter, µε τα οποία πάλι µπορούν να επικοινωνούν 
µεταξύ τους, να παίζουν παιχνίδια και σε µικρό βαθµό να ενηµερώνονται για το τι γίνεται 
στον κόσµο. Υπάρχουν ακόµα και τα online games, στα οποία περνούν πάρα πολλές ώρες 
οι νέοι, όπως και το Youtube για να βλέπουν διάφορα βίντεο (ΣΕΠΕnews, 2005). Από 
έρευνες που έχουν γίνει σε Ελλάδα και εξωτερικό, προκύπτει ότι 9 στους 10 έφηβους 
χρησιµοποιούν την τεχνολογία, το 50% των εφήβων έχει κινητό τηλέφωνο και 
επικοινωνεί µε SMS, οι περισσότεροι έφηβοι χρησιµοποιούν e-mails για την επικοινωνία 
τους, µοιράζονται µε άλλους τον υπολογιστή στο σπίτι και όλο και περισσότεροι είναι 
εκείνοι που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο (ΣΕΠΕnews, 2005).  

Ψηφιακό µέσο θεωρείται και η τηλεόραση το οποίο σε όλες τις ηλικίες είναι 
αναπόσπαστο µέρος της ζωής του ανθρώπου. Μέσω αυτής οι έφηβοι ενηµερώνονται για 
το τι γίνεται στον κόσµο, όπως επίσης και για να βλέπουν ταινίες και σειρές τόσο 
ελληνικές όσο και ξένες. Αν και οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι έλεγαν “παν µέτρον άριστον”, 
πολλοί είναι εκείνοι οι έφηβοι που ακολουθούν λάθος πράξεις και επηρεασµένοι από τα 
ψηφιακά µέσα και κυρίως το ∆ιαδίκτυο φτάνουν µέχρι και την αυτοκτονία. Αυτό γίνεται 
γιατί αν κανείς δεν έχει τις βασικές αρχές και εκπαίδευση και δεν είναι προσεκτικός µε το 
∆ιαδίκτυο µπορεί εύκολα να πέσει θύµα, αφού είναι ένα µέσω µε το οποίο δεν µπορείς να 
γνωρίζεις ποιός βρίσκεται απέναντι σου, ακόµα και εάν βλέπεις µια φωτογραφία αυτού. 
Έτσι ο οποιοσδήποτε µπορεί να εξαπατηθεί. Γενικά, σε µια εποχή στην οποία η 
τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωήςκάθε ανθρώπου, πρέπει να 
χρησιµοποιείται µε µέτρο και µε το σωστό τρόπο.  

 Μεσήλικες και Τεχνολογία 

Παραπάνω αναφερθήκαµε στους έφηβους που όπως είδαµε έχουν καλή έως πάρα 
πολύ καλή γνώση υπολογιστών και κάνουν µεγάλη χρήση αυτού. Ωστόσο, το ψηφιακό 
χάσµα µεταξύ των γενεών υπάρχει και είναι ανησυχητικά τα ποσοστά που ανήκουν στην 
παραγωγική οµάδα ηλικίας 33 έως 55 ετών, οι οποίοι δεν έχουν χρησιµοποιήσει ποτέ Η/Υ 
και Internet. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται τα ποσοστά ενηλίκων ανά τον κόσµο που 
γνωρίζουν από νέες τεχνολογίες. Από αυτά µπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει τα 
ποσοστά των αναλφάβητων ενηλίκων ανά τον κόσµο. Τα ποσοστά αυτά αν και έχουν 
αρχίσει να µειώνονται από το 2006, ο πληθυσµός ηλικίας 16-74 ετών, που δεν έχει 
χρησιµοποιήσει ποτέ Internet φτάνουν περίπου τις 4,5 ποσοστιαίες µονάδες. Βασικός 
παράγοντας προσδιορισµού του “προφίλ” των ατόµων που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ, είναι 
η βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν. Παρατηρούνται υψηλά ποσοστά πρόσβασης 
στο διαδίκτυο σε όλες τις βαθµίδες της τριτοβάθµιας και µετα-δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Αντίθετα, τα ποσοστά στη δευτεροβάθµια και πρωτοβάθµια εκπαίδευση 



είναι χαµηλά, παρά τις έντονες διακυµάνσεις που παρατηρούνται ανά χρονιά (Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, 2007). 

 
 

Αίτια που οδήγησαν στον ψηφιακό αναλφαβητισμό (αίτια για έφηβους, 

αίτια για μεσήλικες) 
 
 
Επειδή υπάρχουν πολλές δυσκολίες από άτομα αναλφάβητα να χρησιμοποιήσουν 

τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να αποκτήσουν είτε γνώσεις είτε να 
ψυχαγωγηθούν δημιουργούνται πολλές ανισότητες περιθωριοποίησης και κοινωνικοί 
αποκλεισμοί και έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα με ερείσματα, το 
ατομικό, οικογενειακό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό, εργασιακό, πολιτικό και 
πολιτισμικό επίπεδο (Ευστρατόγλου, 2000). 

Μπορεί κανείς σε ένα πρώτο επίπεδο να συνδέσει τον ψηφιακό αναλφαβητισμό με 
την έλλειψη της οργάνωσης της εκπαίδευσης, με την κακή λειτουργία και υποδομή των 
σχολείων ή ακόμα και με την ανεπαρκή κατάρτιση των εκπαιδευτικών ή την 
ακαταλληλότητα των μεθόδων διδασκαλίας. Έτσι, ενώ υπάρχουν άτομα που έχουν όλη 
τη διάθεση για γνώση και εκπαίδευση είναι καταδικασμένα λόγω της γεωγραφικής 
περιοχής στην οποία τυγχάνει να ανήκουν. Είναι γνωστό ότι το χάσμα μεταξύ επαρχίας 
και αστικών κέντρων είναι μεγάλο σε διάφορους τομείς της ζωής του ανθρώπου 
(Ευστρατόγλου, 2000). 

Ως ένα ακόμα αίτιο του ψηφιακού αναλφαβητισμού μπορεί να χαρακτηριστεί η 
κουλτούρα. Η κουλτούρα των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων είναι καταπιεστική για 
τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων. Τα παιδιά φτωχών οικογενειών έχουν αντικειμενικά 
δυσκολία να λειτουργήσουν σε ένα σχολικό περιβάλλον που παραμερίζει τις δικές τους 
γνώσεις και δεξιότητες, κι αυτό όχι γιατί δεν έχουν την ικανότητα της μάθησης αλλά γιατί 
δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των νέων 
τεχνολογιών (Freire, 1974). 

Μια επίσης κοινωνική ομάδα η οποία στερείται τη μάθηση σε πολλές περιπτώσεις 
είναι η γυναίκες. Όσο αφορά τα ζητήματα του φύλου, έχει πραγματοποιηθεί κάποια 
πρόοδος. Δυστυχώς, όμως, μέχρι στιγμής στο δημόσιο διάλογο, όπου κυριαρχεί ο 
ανδρικός λόγος, αλλά και στις συζητήσεις μεταξύ των ειδικών σχετικά με την ανάπτυξη 
και τις συνέπειες των νέων τεχνολογιών το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις 
οικονομικές επιπτώσεις, αγνοώντας την ανάλυση που εξετάζει τη διάσταση του φύλου, 
με συνέπεια τα ζητήματα της τεχνολογίας να ερμηνεύονται ως ουδέτερα ως προς το 
φύλο. Πολλές μελέτες έχουν γίνει σχετικά με το χάσμα μεταξύ των δυο φύλων στη 
χρήση των νέων τεχνολογιών. Κάποιες από τις έρευνες αυτές έχουν δείξει κατά καιρούς 
ότι βασικοί στο χάσμα αυτό, είναι κάποιοι κοινωνικοί παράγοντες όπως το ότι σε πολλές 
χώρες και όχι μόνο (ακόμα και σε μικρές περιοχές) οι γυναίκες βρίσκονται σε κατώτερο 
μορφωτικό επίπεδο, ή τείνουν να κατοικούν σε περιοχές που δεν διαθέτουν την 
κατάλληλη υποδομή (Freire, 1974). 

Ένας παράγοντας που κρατάει σε αυτό το επίπεδο τα κοινωνικά προβλήματα που 
αναφέρθηκαν είναι η αδιαφορία τόσο της πολιτείας, όσο και του κάθε ατόμου 



μεμονωμένα. Δυσλειτουργίες παρατηρούνται σίγουρα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ένταξη στην αγορά εργασίας. Στην Ελλάδα οι 
δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση σε όλους τους τομείς είναι χαμηλότερες από όλες 
τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat, 2002). Η δημόσια δωρεάν 
παιδεία δεν αποτελεί πια πραγματικότητα ούτε διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, αφού αυτές 
είναι ανάλογες της οικονομικής κατάστασης των γονέων. 

Το σχολείο δεν εμπνέει τους μαθητές και δεν καλύπτει τις ανάγκες τους. Η έλλειψη 
υλικοτεχνικής υποδομής, η χαμηλή χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, η δυσκολία 
πρόσβασης στα σχολεία παραπέμπουν σε κινδύνους αναλφαβητισμού και ψηφιακού 
αναλφαβητισμού όπως και κοινωνικού αποκλεισμού (Καλογρίδη, Κουτσοκώστα, 1998). 

Έρευνες εντοπίζουν επίσης τα αίτια του ψηφιακού αναλφαβητισμού στις ταξικές 
διαφορές, διακρίσεις και ανισότητες που οδηγούν τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα σε 
εκπαιδευτικές ή κοινωνικές αποτυχίες. 

Επιπτώσεις Ψηφιακού Αναλφαβητισμού 
 

Η πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας, βρίσκει τους Έλληνες ευρωπαϊκούς ουραγούς 
στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, μόνο με λιγότερο από το 40% να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν έναν πληροφοριακό σύστημα. Για τους ανθρώπους που δεν 
γνωρίζουν τα οφέλη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η άγνοια είναι ευλογία. Για αυτήν 
την - δυστυχώς - πλειοψηφία, αν τους ρωτούσε κάποιος τι προβλήματα αντιμετωπίζουν 
στη ζωή τους λόγω του ψηφιακού αναλφαβητισμού, οι απαντήσεις θα κυμαίνονταν από 
το "κανένα" μέχρι το "δεν υπάρχει πρόβλημα". Η πληροφορική και η κοινωνία της 
πληροφορίας, έχει κατηγορηθεί κατά καιρούς ως αποτέλεσμα υπερκαταναλωτισμού και 
υπερβολής. 

Αλλά τα οφέλη που μπορεί να παρέχει η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
των ευρυζωνικών συνδέσεων, του διαδικτύου και ο συνδυασμός αυτών, προσδίδουν 
μεγάλο πλεονέκτημα σε πολλούς τομείς για αυτούς που δύνανται έναντι αυτών που δεν 
γνωρίζουν. 

Το πρώτο - και ίσως σημαντικότερο - ζήτημα που προκύπτει, είναι η ανάγκη 
εργασίας. Στις μέρες μας, τα πληροφοριακά συστήματα έχουν κατακλίσει τις εταιρίες, τις 
επιχειρήσεις, ακόμα και τα τοπικά καταστήματα.  Ένας άνθρωπος σε αναζήτηση εργασίας, 
έχοντας το μειονέκτημα της άγνοιας χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι 
καταδικασμένος να περιορίσει δραματικά το εύρος έρευνάς του. Η πλειοψηφία των 
ανοικτών θέσεων εργασίας, προαπαιτούν την ικανοποιητική, αν όχι καλή,  γνώση 
υπολογιστών, οπότε οι ψηφιακά αναλφάβητοι άνθρωποι, ξεκινούν με ένα σημαντικό 
μειονέκτημα. 

Ο ίδιος ίσως καταφέρνει να ανταπεξέρχεται σε πολλά από τα καθήκοντα που του 
ανατίθενται, αλλά όταν προκύψει ζήτημα συνεργασίας, τότε ουσιαστικά δεν μπορεί να 
συμμετάσχει πουθενά.  Από τη στιγμή που σχεδόν ολόκληρη η διαχείριση των τμημάτων 
εταιριών - και του δημοσίου σε κάποιο βαθμό - πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και η 
μηχανογράφηση πραγματοποιείται πλέον με ηλεκτρονικά μέσα, το άτομο δεν είναι σε 
θέση να επικοινωνήσει με τα υπόλοιπα μέλη του χώρου εργασίας του. Επίσης, παρόμοιο 
πρόβλημα προκύπτει όταν το άτομο καλείται να ανταπεξέλθει σε όγκο εργασίας που θα 
ήταν πολύ μικρός για έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά τεράστιος για έναν άνθρωπο. 



Ένας άλλος τομέας που επηρεάζεται από τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, είναι η 
ενημέρωση. 

Υπάρχουν αμέτρητες περιοχές που - το 2013 - δεν έχουν πρόσβαση σε μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, ιδιαίτερα τις χειμερινές περιόδους, όπως τα νησιά του Αιγαίου. Όλες 
όμως οι περιοχές έχουν πρόσβαση σε μια τηλεφωνική γραμμή. Από την άκρη μιας 
τηλεφωνικής γραμμής, ένας διάσημος χάκερ πραγματοποίηση κάποτε τη μεγαλύτερη 
ληστεία τράπεζας, χωρίς να την πλησιάσει, πριν από αρκετές δεκαετίες.  

Το ίντερνετ είναι σε θέση να μας επιτρέψει να διαβάσουμε την εφημερίδα της 
αρεσκείας και να δούμε το δελτίο ειδήσεων, να διαβάσουμε τα σχόλια άλλων χρηστών 
του και να αλληλεπιδράσουμε μαζί τους, την ώρα που θέλουμε. 

Στοχεύοντας σε μεσαίας και μικρότερης ηλικίας κοινωνικές ομάδες, διακρίνονται 
επίσης προβλήματα που έχουν κυρίως να κάνουν με κοινωνικοποίηση του ατόμου. Και όχι 
μόνο την κοινωνικοποίηση μέσω του διαδικτύου υπό τη μορφή ανταλλαγής απόψεων 
όπως αναφέρθηκε, αλλά στον πραγματικό κόσμο περιφέρεται σε ηλεκτρονικά συστήμα. 
Ένας άνθρωπος ψηφιακά αναλφάβητος, μένει αμέτοχος περιμένοντας το επόμενο θέμα 
συζήτησης, καθώς για τον ίδιο όχι μόνο του μοιάζει ανιαρό, αλλά δεν έχει τίποτα να 
αναφέρει. Σε ακραίες περιπτώσεις, όχι όμως ανύπαρκτες, κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει 
σε αίσθημα κατωτερότητας για τον άνθρωπο αυτό απέναντι στους όμοιούς του, από τη 
στιγμή που η πληροφορική πλέον δεν είναι "πυρηνική φυσική" αλλά μια πτυχή της ζωής 
μας, με την οποία είμαστε καθημερινά σε επαφή. Για το άτομο που δεν σχετίζεται με την 
κοινωνία της πληροφορίας, η αδυναμία κατανόησης της ορολογίας και του τρόπου 
συζήτησης, τον καθιστά παθητικό δέκτη χωρίς ανταπόκριση. Θα μπορούσε κάποιος να 
ισχυριστεί, ότι με αυτόν τον τρόπο άνθρωποι μπορεί να οδηγηθούν μέχρι την 
περιθωριοποίηση, είτε εαυτού, είτε εξ άλλων. 

Με την έλλειψη γνώσης γύρω από τα θέματα πληροφορικής και όσα αφορούν τα 
πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα, άνθρωποι είναι δυνατό να πέσουν θύμα 
εξαπάτησης, τόσο στον ηλεκτρονικό κόσμο, όσο και στον πραγματικό. Κάποιος που 
διακατέχεται από άγνοια για τον τρόπο χρήσης του διαδικτύου, αποτελεί τον πρώτο - και 
ευκολότερο - στόχο κακόβουλων χρηστών, που στοχεύουν στην κλοπή πιστωτικών 
καρτών, προσωπικών δεδομένων και ψηφιακών ταυτοτήτων. Παράλληλα, κάποιος που 
δεν γνωρίζει πώς να προστατεύσει τον εαυτό του από επιτήδειους όταν θέλει να 
προμηθευτεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αποτελεί τον πρώτο - και ευκολότερο - στόχο των 
κακόβουλων πωλητών και ιδιοκτητών επιχειρήσεων. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν τη 
διαφορά μεταξύ του ξύλου που κοστίζει ένα ευρώ, από εκείνο που κοστίζει εκατό και με 
δυσκολία θα καταλάβαιναν αν αυτό που αγόρασαν είναι αυτό για το οποίο πλήρωσαν. 
Ομοίως συμβαίνει με τους ψηφιακά αναλφάβητους ανθρώπους, που θέλουν να 
αγοράσουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο, μια ηλεκτρονική 
συσκευή. Εν τέλει ενδέχεται να καταλήξουν με αντικείμενο αξίας πολύ μικρότερης από 
αυτής που τους είπαν, καθώς δεν είναι σε θέση να διακρίνουν γνωρίσματα που αλλάζουν 
την τιμή. Η διαφορά στην περίπτωση μεταξύ ξύλου και ηλεκτρονικών συσκευών όμως, 
είναι σημαντική. Το πρώτο χρειάζεται πείρα στο αντικείμενο, ενώ το δεύτερο χρειάζεται 
απλά εξοικείωση με το αλφάβητο της κοινωνίας της πληροφορίας.  

Τέλος, κατεβαίνοντας την ηλικιακή σκάλα, συναντάμε την εκπαίδευση. Αποτελεί τη 
βάση (ή τη λύση) του αναλφαβητισμού και κατ’ επέκταση του ψηφιακού 
αναλφαβητισμού. Για έναν μαθητή που δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με τη χρήση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο τρόπος παράδοσης συγγραμμάτων σε ηλεκτρονική μορφή, 
η ανάγκη για αναζήτηση πληροφοριών και βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις 



δεδομένων και η αδυναμία προσαρμογής σε έναν κόσμο που περιστρέφεται γύρω από 
την πληροφορία, αποτελούν μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει να 
αντιμετωπίσει. Φυσικά, τα προβλήματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ισχύουν σε κάποιο 
βαθμό και για τον μικρόκοσμο (κοινωνία)  του σχολείου -  με τον ίδιο τρόπο κάποιος 
περιθωριοποιείται, εξαπατάται, αδυνατεί να συνεργαστεί. 

 

Ψηφιακό Χάσμα 
 
Όποιος λοιπόν δεν έχει πρόσβαση σε όλες αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις είτε 

λόγω άγνοιας είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο µοιάζει µε αυτόν που δεν γνωρίζει 
στοιχειώδη γραφή και ανάγνωση, τον αναλφάβητο. Αποτέλεσµα της απόκλισης που 
παρουσιάζεται ανάµεσα σε άτοµα ή οµάδες οι οποίες χρησιµοποιούν της Νέες 
Τεχνολογίες και σε εκείνα και σε εκείνα που έχουν άγνοια στη χρήση τους είναι να 
δηµιουργείται ένα Ψηφιακό Χάσµα (Λαζακίδου, 2004).  

 
 
Η έλλειψη Ψηφιακής Γνώσης και η αδυναµία κατανόησης των Τεχνολογιών και του 

∆ιαδικτύου οδηγεί σε (Compaine, 2001):  
 Μειωµένη Παραγωγικότητα.  
 Υψηλό Κόστος ανά Μονάδα Παραγόµενου Προϊόντος ή Υπηρεσίας.  
 Χαµηλότερης Ποιότητας προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες.  

 
Το ψηφιακό Χάσµα που χωρίζει την Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι 

αξιοκαταφρόνητο και αυτό γιατί καθυστερεί ως προς τη µαζική κατάρτιση, και η 
κατάρτιση αυτή οφείλεται περισσότερο στην εκπαίδευση. Η τεχνολογία θα πρέπει να 
εισέλθει ριζικά στη εκπαίδευση και στα σχολεία ώστε να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα 
φαινόµενα τεχνοφοβίας και να προετοιµάσει πολίτες ικανούς να επιλέγουν τις ΤΠΕ 
ανάλογα µε τις ανάγκες τους.  

Τα στατιστικά που ελήφθησαν από 19 χώρες από το CORDIS (Ευρωπαϊκός 
∆ιαδικτυακός 

Κόµβος για την έρευνα, την τεχνολογία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την 
καινοτοµία) δείχνουν την κατάσταση της Ελλάδας σε σχέση µε άλλες χώρες.  

 Στην Ελλάδα η Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για Έρευνα και 
Τεχνολογία είναι 0,65 % του ΑΕΠ έναντι 1,9 % του Ευρωπαϊκού µέσου όρου.   

 Οι ∆ηµόσιες επενδύσεις στην Έρευνα ανέρχονται στο 70 % των 
Ευρωπαϊκών (0,48% στην Ελλάδα έναντι 0,69 % στην Ευρώπη).   

 Η Ελλάδα είναι η τελευταία σε δαπάνες για νέες τεχνολογίες (µόλις 
το 1,9 % του ΑΕΠ έναντι 3,53 % του µ.ο της Ε.Ε ).   

 Η Ελλάδα είναι τελευταία στην δια βίου εκπαίδευση (1,2 % προς 
8,4% του µ.ο της Ε.Ε) 

 
Η αναγκαιότητα µέτρησης και αντιµετώπισης του Ψηφιακού Χάσµατος αποτελεί 

επιταγή των ευρωπαϊκών πολιτικών και της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής. Η 
αναγκαιότητα προκύπτει από την υπόθεση ισόρροπης ανάπτυξης σε όλο τον Ελλαδικό 
χώρο, αλλά και σε επιχειρηµατικό επίπεδο στη βάση µεγέθυνσης της εγχώριας αγοράς 



στο βασικό εξοπλισµό ΤΠΕ και ενίσχυσης της κατοχής και χρήσης νέων εφαρµογών. 
Κυρίως όµως αποτελεί γνώµονα ισόρροπης βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ελλήνων 
πολιτών. Πράγµατι, η άρση του ψηφιακού χάσµατος θα προσφέρει ισόρροπα τις εξής 
ωφέλειες στους πολίτες (Κουντζέρης, 2008):  

 Άρση γεωγραφικών, ηλικιακών, εκπαιδευτικών αποκλεισµών από την 
κοινωνία.  

 Ισότιµες ευκαιρίες στους ΑΜΕΑ και σε άλλες ειδικές πληθυσµιακές 
κατηγορίες.   

 Προηγµένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.   
 Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων γεγονός που θα ενισχύσει τις 

επαγγελµατικές ευκαιρίες.   
 Νέες επιχειρηµατικές και επαγγελµατικές ευκαιρίες σε περιφερειακό 

επίπεδο.   
 Πρόσβαση σε νέες πηγές γνώσεων και πολιτισµού από το σύνολο 

του.   
 Νέες µορφές ψυχαγωγίας και ενηµέρωσης.   
 Εξοικονόµηση χρόνου και οικονοµικού κόστους που συνεπάγονται οι 

φυσικές συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο Τοµέα και υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα.   
 ∆ιαφάνεια και συµµετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ∆υνατότητα για εξ αποστάσεως 
εργασία/τηλεργασία ιδίως στον τοµέα των υπηρεσιών   
Επιπλέον, ωφέλειες προκύπτουν και στο επίπεδο της Πολιτείας (Κουντζέρης, 

2008):  
 Τόνωση της Παραγωγικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της 

οικονοµίας σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο µε αντανάκλαση στην αύξηση του 
ΑΕΠ.  

 Εξοικονόµηση κρατικών πόρων ικανών να διατεθούν για κοινωνικούς 
σκοπούς.  
Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της µείωσης ή αύξησης του ψηφιακού 

χάσµατος για να µπορέσει να εκτιµήσει κανείς τα βήµατα που πρέπει να ληφθούν για να 
πραγµατοποιηθεί ο στόχος της ισότιµης πρόσβασης στη γνώση.   

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να µετρηθεί το ψηφιακό χάσµα και για να 
οριστεί ο ορισµός της έννοιας του ψηφιακού χάσµατος.  Ενώ στην αρχή το ψηφιακό 
χάσµα είχε σχέση αποκλειστικά και µόνο µε την πρόσβαση στις υποδοµές της 
τεχνολογίας σήµερα έχει αλλάξει η έννοια αυτή, έχει διευρυνθεί και περικλείει και µια 
σειρά από συµπληρωµατικές υποθέσεις και παραµέτρους που δηµιουργούν ψηφιακή 
ανισότητα.  Ενώ στην αρχή ο όρος ψηφιακό χάσµα εστιαζόταν σε ερωτήσεις που γινόταν 
σχετικά µε την απόκτηση ή τη χρήση των υποδοµών, στη σύγχρονη εποχή η ανάλυση 
απαιτεί να δοθεί έµφαση όχι µόνο σε µια παράµετρο αλλά σε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο 
µετρήσεων (Κουντζέρης, 2008). 

 
Γενικά, έχει βγει το αποτέλεσµα ότι για να µετρηθεί το ψηφιακό χάσµα δύο είναι οι 

γενικοί τρόποι. Ο πρώτος είναι µε στοχευµένους µονοδιάστατους ή εξατοµικευµένους 
δείκτες (focused  onotopical or atomic indices)  οι οποίοι είναι ευρείας χρήσης και ο 
δεύτερος τρόπος µέτρησης είναι µε αναλυτικούς ή ολιστηκούς δείκτες (comprehensive or 
holistic indices)  οι οποίοι χρησιµοποιούνται πιο σπάνια.   

Η επιλογή του καταλληλότερου δείκτη για τη µέτρηση του χάσµατος αποτελεί 



κύριας σηµασίας παράγοντα, τόσο ως προς τη θεωρητική προσέγγιση αλλά και ως προς 
την πρακτική υλοποίηση. Σύµφωνα µε τη Barzilai-Nahon, 2006, η τελική απόφαση 
σχετικά µε τη χρήση ενός συγκεκριµένου δείκτη θα πρέπει να σχετίζεται µε τους 
παρακάτω στόχους (Κουντζέρης, 2008): • Το σκοπό του εργαλείου µέτρησης που 
αναπτύσσεται.  

 Το επίπεδο των παρατηρήσεων που συγκεντρώνεται.   
 Τη µέθοδο προσέγγισης των δεδοµένων.  

Εξαιτίας του εύρους των κριτηρίων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
εκτίµηση της πρόσβασης στις συγκεκριµένες τεχνολογίες, οι παράγοντες που συνθέτουν 
και συγκροτούν το Ψηφιακό Χάσµα αποτελούν πεδίο έντονων συζητήσεων. Σε διεθνές 
επίπεδο έχουν προταθεί οι επόµενοι παράγοντες για τη µέτρηση του ψηφιακού χάσµατος 
σε µια περιοχή (Κουντζέρης, 2008).  

 

Παράγοντας Χρήσης 

Ο παράγοντας «χρήση» συντίθεται από τους επόµενους δείκτες/υπο-παράγοντες.   
 Συχνότητα 
 Σκοπός 
 Ηλεκτρονικές∆εξιότητες ΑυτονοµίαΧρήσης 
 ΧρόνοςOn-line  

Παράγοντας Πρόσβασης σε υποδοµές 

 Ο συγκεκριµένος παράγοντας συντίθεται από:   
 ∆ίκτυα Επικοινωνίας και Χωρητικότητα  
 Η/Υ ανά κεφαλή 
 Ιστότοποι ανά κεφαλή 
 Αριθµός Παρόχων ανά κεφαλή  
 Είδος Παρόχων 

 

Παράγοντας ∆ιαθεσιµότητας 

Ο συγκεκριµένος παράγοντας συντίθεται από: 
 Φυσικό Επίπεδο (υποδοµές)  
 Λογικό Επίπεδο (εφαρµογές και λογισµικό)   
 Περιεχόµενο 

 

Κοινωνικοί και κυβερνητικοί παράγοντες 

Οι συγκεκριµένοι παράγοντες συντίθενται από:   
 Εκπαίδευση 
 Ενεργή βοήθεια 
 Υποστήριξη/Καταπίεση/Απάθεια 
 Επενδύσεις και Χρηµατοδοτήσεις 

 

Κοινωνικο-∆ηµογραφικοί Παράγοντες 

Οι συγκεκριµένοι παράγοντες συντίθενται από:   
 Κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση 



 Φύλο 
 Ηλικία 
 Εκπαίδευση 
 Γεωγραφική ∆ιασπορά 
 Εθνική ∆ιασπορά 
 ∆ιασπορά Υπηκοότητας 
 Γλώσσα 
 Θρησκεία 

Πηγή: Martin 2003, Hoffman et al. 2000, Lenhart et al. 2003.  
 

Παράγοντας Προσβασιµότητας 

Ο συγκεκριµένος παράγοντας συντίθενται από:   
 ∆ιαθεσιµότητα Υλικού για ΑΜΕΑ 
 ∆ιαθεσιµότητα Υπηρεσιών για ΑΜΕΑ 
 ∆ιαθεσιµότητα Περιεχοµένου για ΑΜΕΑ 

Είναι σαφές ότι οι δείκτες που συγκροτούν τους παράγοντες µπορεί να είναι µε τη 
σειρά τους σύνθετοι, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση του δείκτη «Επενδύσεις και 
Χρηµατοδοτήσεις», ή απλοί όπως στην περίπτωση του «φύλου» και της «ηλικίας». 

 

Συσχετισµός Αναλφαβητισµού και Τεχνολογίας 
 

Στην ψηφιακή εποχή οι λειτουργικά αναλφάβητοι απειλούνται µε πλήρη 
περιθωριοποίηση καθώς δεν έχουν πρόσβαση στη γνώση και έτσι δεν µπορούν να 
παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Επειδή έχουν ελλειπή υποδοµή για κατάρτιση και για 
εκπαίδευση οι εργαζόµενοι δεν µπορούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για 
να διατηρήσουν την εργασία τους και να έχουν εξέλιξη στη σταδιοδροµία ή την 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αν απολυθούν γιατί θα έχουν ελλειπή προσόντα 
(Van Weert, 2004).  

Η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την συνεχή 
επιδείνωση του τεχνολογικού αναλφαβητισµού. Από έρευνα της Eurostat το 2006 
αποδεικνύεται ότι δύο στου τρεις Έλληνες δεν γνωρίζουν τίποτα για τεχνολογία.  

Ο τεχνολογικός αναλφαβητισµός οφείλεται κυρίως σε ανεπάρκεια υποδοµών από 
τη µεριά του κράτους και της κοινωνίας.  Πολλά άτοµα έχουν διάθεση να προσπαθήσουν 
να αποκτήσουν επαρκή εκπαιδευτικά εφόδια και δεξιότητες,  αλλά δεν τους 
προσφέρονται µε κατάλληλες παιδαγωγικές µεθόδους.  

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Τεχνολογία 
 
 
Η τεχνολογία αναφέρεται στο αποτέλεσμα της εφαρμογής της (θεωρητικής) 

επιστημονικής γνώσης με στόχο την δημιουργία ενός αντικειμένου με πρακτικό όφελος. 
Άλλοτε, αναφέρεται στην μεθοδολογία που χαρακτηρίζει μια τέτοια διαδικασία. Τα 
τελευταία χρόνια υπάρχει τάση η έννοια να αναφέρεται μόνο στην υψηλή τεχνολογία 
ή/και στην τεχνολογία υπολογιστών μόνο, αν και κατά βάση δεν περιορίζεται μόνο σε 
αυτούς τους τομείς. Για παράδειγμα, ενώ ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός ή ένας 
υπολογιστής μπορεί να είναι τεχνολογία, τόσο μπορεί να είναι και ένα τυπικό ανοιχτήρι 
για μπουκάλια. 

Η Τεχνολογία εκτείνεται σε ευρύ πεδίο και ασχολείται με τη γνώση και τη χρήση 
εργαλείων και τεχνικών και με το πως αυτό επηρεάζει την ικανότητα ενός είδους να 
ελέγχει το περιβάλλον του και να προσαρμόζεται σε αυτό. Στην ανθρώπινη κοινωνία είναι 
μια απόρροια της επιστήμης και της μηχανικής, αν και διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα 
προηγούνται χρονολογικά και των δύο αυτών εννοιών. Ο όρος Τεχνολογία προέρχεται 
από τις ελληνικές λέξεις τέχνη και λόγος. Παρόλα αυτά ένας αυστηρός προσδιορισμός 
είναι δύσκολος. Η Τεχνολογία μπορεί να αναφερθεί σε υλικά αντικείμενα που 
χρησιμοποιούνται από την ανθρωπότητα, όπως μηχανές, λογισμικό ή σκεύη, αλλά επίσης 
μπορεί να περιλαμβάνει ευρύτερα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων, μεθόδων 
οργάνωσης και τεχνικών. Ο όρος μπορεί επίσης να εφαρμοστεί γενικά ή σε 
συγκεκριμένους τομείς: Παραδείγματα είναι η Κατασκευαστική Τεχνολογία ή 
Φαρμακευτική Τεχνολογία ή Τεχνολογία Αιχμής. 

Η χρήση της τεχνολογίας από το ανθρώπινο είδος ξεκίνησε με την μετατροπή των 
φυσικών πρώτων υλών σε απλά εργαλεία. Η προϊστορική ανακάλυψη της ικανότητας των 
ανθρώπων να ελέγχουν τη φωτιά αύξησε τις διαθέσιμες πηγές τροφής και η εφεύρεση 
του τροχού βοήθησε τους ανθρώπους να ταξιδεύουν και να ελέγχουν το περιβάλλον 
τους. Πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως η τυπογραφία, το τηλέφωνο και το 
Διαδίκτυο, έχουν περιορίσει τα φυσικά εμπόδια της επικοινωνίας και έχουν επιτρέψει 
στους ανθρώπους και να αλληλεπιδρούν σε παγκόσμια κλίμακα. Παρ’ όλα αυτά, η 
τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται μόνο για ειρηνικούς σκοπούς: η κατασκευή 
καταστροφικών όπλων έχει προχωρήσει, στη διάρκεια της ιστορίας, από τα ρόπαλα στα 
πυρηνικά όπλα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF


Η τεχνολογία έχει επηρεάσει την κοινωνία και το περιβάλλον της με διάφορους 
τρόπους. Σε κάποιες κοινωνίες η τεχνολογία έχει βοηθήσει να αναπτυχθούν πιο 
προηγμένες οικονομίες (συμπεριλαμβανομένης της σημερινής παγκόσμιας οικονομίας) και 
έχει κάνει δυνατή την άνοδο μιας τάξης που διαθέτει ελεύθερο χρόνο. Πολλές 
τεχνολογικές διαδικασίες παράγουν ανεπιθύμητα προϊόντα, με τη διαδικασία που είναι 
γνωστή ως ρύπανση, και εξαντλούν τους φυσικούς πόρους σε βάρος της γης και του 
περιβάλλοντός της. Ποικίλες εφαρμογές της τεχνολογίας επηρεάζουν τις αξίες μιας 
κοινωνίας και η νέα τεχνολογία συχνά θέτει νέες ηθικές ερωτήσεις. Παραδείγματα είναι η 
ανάπτυξη της αντίληψης της αποτελεσματικότητας στα πλαίσια της ανθρώπινης 
παραγωγικότητας, ενός όρου που αρχικά είχε εφαρμοστεί μόνο σε μηχανές, και η 
αμφισβήτηση των παραδοσιακών προτύπων. Θέτει, επίσης, νέα θέματα ηθικής, όπως 
αυτό της κλωνοποίησης ανθρώπινων όντων. 

Φιλοσοφικές αντιπαραθέσεις έχουν προκύψει σχετικά με την τωρινή και τη 
μελλοντική χρήση της τεχνολογίας στην κοινωνία, με διαφωνίες για το αν η τεχνολογία 
βελτιώνει την κατάσταση του ανθρώπου ή την χειροτερεύει. Ο Νεολουδισμός, ο αναρχο-
πρωτογονισμός, όπως και άλλα παρόμοια κινήματα κατακρίνουν τη διείσδυση της 
τεχνολογίας στο σύγχρονο κόσμο, ισχυριζόμενα ότι αποξενώνει τους ανθρώπους και 
καταστρέφει τον πολιτισμό. Υποστηρικτές ιδεολογιών όπως ο διανθρωπισμός 
(transhumanism) και ο τεχνο-προοδευτισμός θεωρούν τη συνέχιση της τεχνολογικής 
εξέλιξη ευεργετική για την κοινωνία και την κατάσταση του ανθρώπου. Βέβαια, μέχρι 
πρόσφατα, θεωρούνταν ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας ήταν περιορισμένη μόνο στα 
ανθρώπινα όντα, αλλά πρόσφατες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι και άλλα 
πρωτεύοντα θηλαστικά και ορισμένες κοινωνίες δελφινιών έχουν αναπτύξει απλά 
εργαλεία και μεθόδους για να μεταβιβάζουν τις γνώσεις τους στις επόμενες γενεές. 

Εφηβεία και νέες τεχνολογίες 
 
Γιατί οι έφηβοι πέφτουν στην κυριολεξία με τα μούτρα στη χρήση και συχνά την 

κατάχρηση του διαδικτύου, του κινητού (ή και του σταθερού) τηλέφωνου, και, 
γενικότερα, δείχνουν τέτοια προτίμηση στα πιο σύγχρονα προϊόντα της τεχνολογίας; 
Συνήθως οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δίνονται σε ένα αρνητικό πλαίσιο, 
θεωρώντας τις νέες τεχνολογίες καταρχήν "κακές".  
 
Για να απαντήσουμε στις παραπάνω ερωτήσεις, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τις 
ανάγκες και τα κίνητρα που βρίσκονται στη βάση της συμπεριφοράς των εφήβων, 
γνωστά σε ψυχολόγους και γονείς. Οι βασικές αυτές αρχές θα είναι το εργαλείο για να 
κατανοήσουμε γιατί οι έφηβοι επιδεικνύουν αυτές τις "παράξενες, διαφορετικές, 
τεχνολογικά προηγμένες συμπεριφορές".  
 
Διερεύνηση της προσωπικής τους ταυτότητας και πειραματισμός με αυτή  

Η εφηβεία αποτελεί μια περίοδο έντονης αναζήτησης της προσωπικής ταυτότητας, 

με σημαντικές παραμέτρους που εκφράζονται μέσα από ερωτήματα όπως: "τι είδους 

άτομο είμαι;", "τι θέλω να κάνω στη ζωή μου;", "τι είδους σχέσεις θέλω;" αλλά και μέσα 

από την προσπάθεια αποκοπής από τους γονείς, προκειμένου ν' απαντηθούν αυτά τα 

ερωτήματα.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7


 

Οι απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις και ο πειραματισμός με την προσωπική 

ταυτότητα μπορούν να βρουν ένα φόρουμ στο διαδίκτυο και τη χρήση των κινητών, που 

δίνουν στον έφηβο μια ιδιαίτερη ελευθερία να διερευνήσει τις απορίες του.  

Ευέλικτη ταυτότητα  

Η έλλειψη επαφής πρόσωπο με πρόσωπο (ακόμα κι αν κανείς απευθύνεται σε 
άτομα που τον/την γνωρίζουν) έχει ένα παράξενο αποτέλεσμα στο πώς τα άτομα 
επιλέγουν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στον "αναγνώστη" τους (μια που ο 
παραλήπτης του μηνύματος συνήθως το διαβάζει).  
 
Ο δημιουργός του μηνύματος έχει τη δυνατότητα να είναι απλώς ο εαυτός του ή να 
αφήσει να φανούν κάποια κομμάτια του εαυτού του, να επικεντρωθεί σε ένα πρόβλημα, 
μια σκέψη ή, όταν απευθύνεται σε αγνώστους στο διαδίκτυο, να επινοήσει έναν 
φανταστικό εαυτό.  

Η έλλειψη της πρόσωπο με πρόσωπο επαφής, ακόμα και απέναντι σε φίλους, 
μπορεί να βοηθήσει τον έφηβο να ανοιχτεί, να είναι ειλικρινής και να θίξει θέματα που 
ίσως δεν θα κουβέντιαζε σε μια πρόσωπο με πρόσωπο συζήτηση.  
 
Συναισθηματική εγγύτητα και αίσθηση ότι ανήκει κάπου  

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, οι άνθρωποι πειραματίζονται έντονα με νέες 
σχέσεις, τόσο φιλικές (με το ίδιο φύλο) όσο και ερωτικές (με το άλλο φύλο). Οι έφηβοι 
αναζητούν συντρόφους και νέες ομάδες ατόμων όπου θα αισθάνονται αποδοχή και μέλος 
της ομάδας.  

'Oλες αυτές οι σχέσεις αποτελούν μεγάλο μέρος της εξερεύνησης της προσωπικής 
ταυτότητας του εφήβου. Στο διαδίκτυο υπάρχουν ανεξάντλητες δυνατότητες από άτομα 
και ομάδες με τις οποίες μπορεί κανείς να επικοινωνήσει, και το κινητό τηλέφωνο (το 
οποίο ανήκει συνήθως στον έφηβο και όχι σε όλη την οικογένεια, όπως συνήθως γίνεται 
με το σταθερό) αποτελεί ένα άλλο μέσο συναισθηματικής εγγύτητας και "κρυφού" 
μοιράσματος με φίλους, ανά πάσα στιγμή, μέρα και νύχτα.  

Απομάκρυνση από τους γονείς και την οικογένεια  

Η αναζήτηση προσωπικής ταυτότητας, σχέσεων και ομάδων στις οποίες ν' ανήκει ο 
έφηβος συμβαδίζει με την ανάγκη του να απομακρυνθεί από τους γονείς του και να πάψει 
να είναι -από συναισθηματικής/ψυχολογικής άποψης- το μικρό, εξαρτώμενο παιδάκι τους. 
Οι έφηβοι επιθυμούν να ανεξαρτητοποιηθούν και να βάλουν πλώρη για τη δική τους 
πορεία. Πρόκειται για μια θαυμάσια διαδικασία, και το διαδίκτυο είναι μια θαυμάσια 
διέξοδος για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός πρωτοποριακού, περιπετειώδους πνεύματος-
ειδικά μάλιστα όταν οι γονείς δεν ξέρουν σχεδόν τίποτα για το διαδίκτυο και οι έφηβοι 
έχουν το πάνω χέρι!  

Από την άλλη μεριά, οι έφηβοι φοβούνται την προοπτική του αποχωρισμού από 
τους γονείς και την αναζήτηση της προσωπικής τους ταυτότητας. Στο κάτω-κάτω, η 
εξάρτηση από τους γονείς έχει και τα πλεονεκτήματά της! Το εκπληκτικό με το διαδίκτυο 
και το κινητό είναι ότι εξισορροπεί αυτή την αμφιταλάντευση: από τη μια ο έφηβος 
γνωρίζει νέα άτομα, επικοινωνεί, του ανοίγονται νέοι, εκπληκτικοί ορίζοντες, εξερευνεί 
τον κόσμο, και από την άλλη μπορεί να βρίσκεται στην ασφάλεια του σπιτιού του 
κάνοντας αυτά ακριβώς τα πράγματα! 



Διέξοδος για τις απογοητεύσεις  

Μια παλαιότερη θεωρία της εφηβείας δηλώνει ότι αυτή η περίοδος της ζωής του 
ανθρώπου είναι "καταιγίδα και στρες", που, αν και ίσως λίγο μελοδραματικό, ωστόσο 
περιγράφει τις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις που τη χαρακτηρίζουν. Υπάρχουν πιέσεις 
από την οικογένεια, τους φίλους, το σχολείο, τον ίδιο τον εαυτό του εφήβου. Υπάρχουν 
και σεξουαλικές καθώς και επιθετικές απογοητεύσεις που εντείνονται με τις ορμονικές και 
σωματικές αλλαγές της εφηβείας. Τι διέξοδο μπορεί να βρει ο έφηβος; Μπορεί να 
βυθιστεί στην ανωνυμία του διαδικτύου ή να χρησιμοποιήσει το κινητό για να στείλει 
γραπτά ή προφορικά μηνύματα στους φίλους του (και δεν είναι για λόγους οικονομίας η 
προτίμηση στα γραπτά μηνύματα, αλλά πρόκειται για τη βασική αρχή της απόστασης, 
που δεν επιτρέπει το ρεζίλεμα, ακόμα και στα μάτια του φίλου/ης).  

Απόκτηση νέων ικανοτήτων  

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αλλά και τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. 'Oλοι οι έφηβοι θα πρέπει να νιώθουν 
άνετα και να ξέρουν να χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες για να επιβιώσουν στον 21ο 
αιώνα. Το γεγονός ότι το διαδίκτυο είναι τέτοιος πόλος έλξης για τους εφήβους μπορεί 
τελικά να είναι μια ευτυχής συγκυρία. Ο έφηβος θέλει να εξερευνήσει αλλά και να κάνει 
κάτι ακόμα. Δεν του φτάνει να έχει απλώς μια συνομιλία ή να δει κάποιες ιστοσελίδες: 
θέλει να γράψει, να δημιουργήσει τη δική του ιστοσελίδα, να στέλνει ηλεκτρονικά 
μηνύματα ή γραπτά μηνύματα στο κινητό, να σκανάρει εικόνες, να συνθέσει εικόνες, 
μουσική και λόγια για να δημιουργήσει τα δικά τους πρωτότυπα μηνύματα και να τα 
στείλει στους φίλους του. Αυτές οι δραστηριότητες τον/την κάνουν να νιώθει καλά με 
τον εαυτό του. Αποτελεί τρόπο για να αποκτήσουν στάτους και αναγνώριση στην 
κοινωνική ομάδα των συνομηλίκων και, ταυτόχρονα, να διαφοροποιηθούν από τους 
γονείς και την οικογένεια που δεν κατέχει τις νέες τεχνολογίες και να δείξουν την 
υπεροχή τους.  
 
Για να πετύχουν όλα αυτά τα σημαντικά και ωραία, οι έφηβοι θα πρέπει να αφιερώσουν 
κόπο και χρόνο στην απόκτηση νέων ικανοτήτων και γνώσεων. Τους αρέσει η αίσθηση 
ότι μαθαίνουν και ότι κατόρθωσαν κάτι. Τους αρέσει να διδάσκουν άλλα παιδιά, πράγμα 
που ενδυναμώνει τις γνώσεις τους και χτίζει την αυτοπεποίθησή τους. Πέρα από αυτές τα 
ψυχολογικά οφέλη των νέων τεχνολογιών, τελικά οι έφηβοι αναγκάζονται να γράψουν! 
Αναγκάζονται να παλέψουν με λέξεις, γραμματική και συντακτικό και να βρουν νέους, 
δημιουργικούς τρόπους για να εκφραστούν! Ορισμένοι στοχαστές πιστεύουν ότι το 
διαδίκτυο αναβίωσε την τέχνη της γραπτής έκφρασης. Η γραπτή έκφραση (είτε μέσω 
κομπιούτερ είτε μέσω κινητού) είναι μια εκπληκτική, άμεση, δυνατή εμπειρία.  

 
 



Έφηβοι, τεχνολογία και κοινωνική δικτύωση… 

 
Το 75% των εφήβων (και το 58% των 12χρονων) διαθέτουν κινητό 

τηλέφωνο. Σχεδόν το 90% των εφήβων που έχουν στην ιδιοκτησία τους 
κινητά τηλέφωνα στέλνουν και λαμβάνουν μηνύματα καθημερινά. Περίπου οι 
μισοί στέλνουν 50 ή και περισσότερα κείμενα την ημέρα. Ένας στους τρεις 
στέλνουν 100. Σε μόλις μία τετραετία τα γραπτά μηνύματα έχουν καθιερωθεί 
ως «ο προτιμότερος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των εφήβων και των φίλων 
τους».  

Φυσικά πλέον τα κινητά τηλέφωνα δεν στέλνουν απλώς μηνύματα. Τα τηλέφωνα 
που χρησιμοποιεί η συντριπτική πλειοψηφία των εφήβων, συγκεκριμένα περίπου το 80%, 
βγάζουν φωτογραφίες. Το 64% στέλνει και λαμβάνει φωτογραφίες. Το 60% ακούει 
μουσική, το 46% παίζει παιχνίδια, το 32% ανταλλάσει βίντεο και το 23% έχει πρόσβαση 
σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης.  

Εν ολίγοις το κινητό τηλέφωνο είναι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας για την 
πλειονότητα των εφήβων. Ωστόσο, δε φαίνεται να είναι αρκετός. Το 73% των εφήβων 
χρησιμοποιούν τους δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, ως επί το πλείστον το 
facebook. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 50% σε σχέση με πριν από τρία χρόνια. 
Η ψηφιακή επικοινωνία δεν είναι απλά κυρίαρχη στη ζωή των εφήβων αλλά σε αρκετές 
περιπτώσεις είναι η ζωή τους.  

Σύμφωνα με την ερευνήτρια, Amanda Lenhart, υπάρχει ένας απλός λόγος γι’ αυτό. 
«Οι τεχνολογίες αυτές καλύπτουν τις αναπτυξιακές ανάγκες των εφήβων» τονίζει. «Τα 
κινητά τηλέφωνο και οι ιστότοποι δίνουν τη δυνατότητα στους εφήβους να κάνουν τα 
πράγματα που πάντα έκαναν – να προσδιορίζουν την ταυτότητά τους, να νιώθουν 
ανεξάρτητοι από τους γονείς τους, να δείχνουν άνετοι και γοητευτικοί, να εντυπωσιάζουν 
το αντίθετο φίλο – πιο εύκολα.  

Η εφηβεία είναι μία περίοδος της ζωής που κατακλύζεται από βασανιστική 
συστολή που κάνουν αυτού του είδους τον αυτοπροσδιορισμό μία αγωνιώδη και δύσκολη 
«επιχείρηση». Το μεγάλο πλεονέκτημα των γραπτών μηνυμάτων, των άμεσων 
μηνυμάτων και της κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι επιτρέπει την προσπάθεια απόκτησης 
προσωπικής ταυτότητας και συμπεριφοράς χωρίς αυτή να συνοδεύεται από αμηχανία.  

http://tvxs.gr/sites/default/files/article/2010/29/40887-socialmediastarfish.jpg


Ωστόσο, η κοινωνική δικτύωση εκτός από την έλλειψη της φυσικής επαφής έχει 
και κάποια πρόσθετα μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, πολλοί είναι οι έφηβοι που έχουν 
πέσει θύματα παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο ενώ μετά τη δημοσιότητα και τις 
διαστάσεις που έχουν λάβει οι συγκεκριμένοι χώροι και οι έφηβοι έρχονται αντιμέτωποι 
με τον κίνδυνο των «online αρπακτικών».  

Έρευνα του 2009 διαπίστωση ότι το 45% των αμερικανικών εταιρειών ελέγχουν 
πλέον τη δραστηριότητα των αιτούντων εργασία αλλά και των εργαζομένων στους 
χώρους κοινωνικής δικτύωσης ενώ το 35% απέρριψαν ανθρώπους εξαιτίας αυτών που 
βρήκαν. Τα πανεπιστήμια και τα κολλέγια έχουν αρχίσει να μπαίνουν σιγά, σιγά στο 
παιχνίδι.  

Ασφάλεια στο διαδίκτυο  

 

 

Οδηγίες για την Ασφαλή Χρήστη του Διαδικτύου από Μαθητές, Εκπαιδευτικούς, Γονείς 

 
Η θετική επίδραση που έχουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση είναι πλέον 

αδιαμφισβήτητη. Το Internet έχει καταργήσει κάθε εμπόδιο στην αποστολή και λήψη 
πληροφορίας 

Παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά του όμως, το Internet υποκρύπτει 
κάποιους κινδύνους τους οποίους κάθε χρήστης ανακαλύπτει σταδιακά όσο αποκτά 
μεγαλύτερη εξοικείωση με το μέσο αυτό. Αυτοί οι κίνδυνοι αφορούν την έκθεση των 
παιδιών σε παράνομο ή πορνογραφικό περιεχόμενο, την εξαπάτησή τους από άγνωστους 
ενήλικες οι οποίοι υποκρίνονται ότι είναι ανήλικοι ή την άσκηση πίεσης για αποκάλυψη 
προσωπικών στοιχείων με την επιρροή που μπορεί να έχει ένας μεγαλύτερος χρήστης σε 
μικρά παιδιά. Για τους παραπάνω λόγους είναι σημαντικό τα σχολεία να εκπαιδεύουν τους 
μαθητές και να προωθούν συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες θα έχουν ως στόχο την 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών στη χρήση του Internet. 

Κατηγορίες περιεχομένου: 
 Aggressive (σελίδες που προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά 

και το ρατσισμό)  
 Drugs (σελίδες που προωθούν τα ναρκωτικά)  

http://www.sch.gr/2010-04-07-09-22-34/2010-04-07-10-31-40


 Gampling (σελίδες που προωθούν τα τυχερά παιχνίδια)  
 Porn (σελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο)  
 Violence (σελίδες που προπαγανδίζουν τη βία)  

Η πρόσβαση στο Internet μέσα από το σχολείο γίνεται πάντα με την επίβλεψη του 
καθηγητή. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και όταν τα παιδιά μπαίνουν στο Internet από το 
σπίτι γιατί το πρόβλημα της ασφάλειας στο Internet δεν αφορά αποκλειστικά την σχολική 
κοινότητα. Απαιτεί την ενημέρωση ολόκληρης της κοινωνίας και ιδιαίτερα των γονιών οι 
οποίοι θα πρέπει να μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους όταν αυτά βρίσκονται 
εκτός σχολείου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται για τα παιδιά ηλικίας από 11 έως 16 
χρόνων, αφού αυτή θεωρείται η πιο ευάλωτη ηλικία. Το δίκτυο είναι ένας νέος 
συναρπαστικός κόσμος ο οποίος ασκεί ιδιαίτερη έλξη στα παιδιά. Σε αυτόν βρίσκουν 
παιχνίδια, εφαρμογές που επιτρέπουν την επικοινωνία με άλλους χρήστες του διαδικτύου 
και κάθε πληροφορία που μπορεί να χρειάζονται. Η μεσολάβηση του υπολογιστή στην 
επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους/χρήστες δημιουργεί μια ψευδή αίσθηση 
ασφάλειας η οποία είναι επικίνδυνη. Για το λόγο αυτό οι γονείς θα πρέπει να 
εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους: 

 Να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και να μην αποκαλύπτουν 
λεπτομέρειες τις προσωπικής τους ζωής σε άλλους χρήστες στο Internet σε καμία 
περίπτωση  

 Να μην αποκαλύπτουν κωδικούς πρόσβασης (password)  
 Να μην στέλνουν υλικό από τον δικό τους υπολογιστή 

(φωτογραφίες)  
 Να συζητούν με μεγαλύτερους χρήστες του Internet, με τους 

καθηγητές ή με τους ίδιους για τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο ιδιαίτερα 
αν αντιμετωπίσουν οτιδήποτε περίεργο ή ασυνήθιστο  

 Να είναι επιφυλακτικά για όσα διαβάζουν στο Internet ή τους λένε οι 
άλλοι χρήστες  

Πρόσβαση στο διαδίκτυο από τους μαθητές 

Συμβουλές ασφαλούς χρήσης 

 
 Μην δίνετε προσωπικά σας στοιχεία και να μην αποκαλύπτετε 

λεπτομέρειες τις προσωπικής τους ζωής σε άλλους χρήστες στο Internet σε καμία 
περίπτωση  

 Μην γνωστοποιείτε σε άγνωστους μέσω του διαδικτύου τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας ( e-mail, αριθμούς τηλεφώνων ) και την διεύθυνση της κατοικίας 
σας, του σχολείου σας κλπ  

 Μην αποκαλύπτετε τους κωδικούς πρόσβασης (password) που 
χρησιμοποιείτε στις διάφορες υπηρεσίες του διαδικτύου.  

 Μην επιχειρείτε συναλλαγές μέσω του διαδικτύου για την αγορά 
προϊόντων κλπ και μην δίνετε ποτέ στοιχεία που αφορούν πιστωτικές κάρτες που 
τυχόν γνωρίζετε.  

 Κατά την επίσκεψη σας στους διάφορους δικτυακούς τόπους μην 
συμπληρώνετε φόρμες με τα ως άνω στοιχεία όταν σας ζητούνται.  

 Μην στέλνετε υλικό από τον δικό σας υπολογιστή (φωτογραφίες, 
μουσική κλπ)  



 Να έχετε υπόψη σας ότι τα προϊόντα της πνευματικής δημιουργίας 
(Μουσική, Λογοτεχνία, Κινηματογράφος - Video κλπ) προστατεύονται και η 
διανομή τους μέσω του διαδικτύου είναι παράνομη πράξη.  

 Το ίδιο παράνομη πράξη θεωρείτε η διακίνηση προγραμμάτων 
υπολογιστών (λογισμικού-Software) εκτός και ανήκουν στην ιδική κατηγορία του 
Ελεύθερου Λογισμικού. Σε κάθε περίπτωση διαβάστε ή συμβουλευτείτε τους 
μεγαλύτερους σε σχέση με τους όρους χρήσης και αν επιτρέπεται η ελεύθερη 
διακίνηση του.  

 Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε πρόγραμμα βρίσκετε στο 
διαδίκτυο. Δεν είναι όλα τα προγράμματα ασφαλή, ακόμα και αν εμφανίζονται ως 
παιχνίδια ( προγράμματα Δούρειοι Ίπποι)  

 Μην ανοίγετε e-mail από άγνωστους αποστολείς με περίεργα θέματα 
(subject) ή χωρίς θέμα.  

 Προσοχή στα επισυναπτόμενα πολλά απ' αυτά είναι ιοί ή Δούρειοι 
Ίπποι και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στον υπολογιστή σας.  

 Να συζητάτε με τους δασκάλους σας, τους γονείς σας και 
μεγαλύτερους χρήστες του Internet, για τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο 
ιδιαίτερα αν αντιμετωπίσετε οτιδήποτε περίεργο ή ασυνήθιστο  

 Να είστε επιφυλακτικοί να αποδεχτείτε και να υποβάλετε στην κρίση 
της λογικής σας, ότι διαβάζετε στους διάφορους δικτυακούς τόπους του 
διαδικτύου ή ότι σας λένε οι άλλοι χρήστες  

 

 
 

Συμβουλές καλής χρήσης  

 
Τα μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και οι πληροφορίες που αποστέλλετε με 

οποιοδήποτε τρόπο σε χρήστες γενικότερα πρέπει να χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

 Το περιεχόμενο τους δεν θα πρέπει να προσβάλλει άλλους χρήστες 
του διαδικτύου γενικότερα, αλλά να ακολουθεί τους νόμους, τα χρηστά ήθη και 
τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.  

 Τα μηνύματα σας και γενικά το όλο περιεχόμενο των πληροφοριών 
που αποστέλλετε δεν θα πρέπει να σχετίζεται με παράνομες πράξεις  

 Όπως και στην καθημερινή μας ζωή έτσι και στο διαδίκτυο το 
περιεχόμενο των μηνυμάτων μας δε πρέπει να έχει υβριστικό χαρακτήρα ή 



διαφημιστική χροιά (μόνο ενημερωτική-πληροφοριακή χροιά). Μην διακινείτε 
πληροφορίες που αφορούν:  

 Ads (σελίδες με διαφημιστικά banner)  
 Aggressive (σελίδες που προπαγανδίζουν την επιθετική 

συμπεριφορά και το ρατσισμό)  
 Audio-video (σελίδες που περιέχουν οπτικοακουστικό υλικό 

προϊόν πνευματικής δημιουργίας που προστατεύεται)  
 Drugs (σελίδες που προωθούν τα ναρκωτικά.)  
 Gambling (σελίδες σχετικά με τυχερά παιχνίδια)  
 Hacking (σελίδες σχετικές με παραβιάσεις ασφαλείας 

διαφόρων συστημάτων)  
 Porn (σελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο)  
 Violence ( σελίδες που προωθούν την βία)  
 Warez (παράνομη διανομή προγραμμάτων)  

 Θα πρέπει να έχετε ελέγξει το περιεχόμενο για την απομάκρυνση ιών 
(viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν άλλους χρήστες του 
διαδικτύου.  

 Σε συνέχεια του προηγούμενου καλό είναι στον υπολογιστή από τον 
οποίο συνδέεστε στο διαδίκτυο να υπάρχει λογισμικό προστασίας από τους ιούς 
antivirus το οποίο να είναι ενεργό και να ανανεώνεται αυτόματα με τις 
πληροφορίες για νέους ιούς από τον κατασκευαστή του.  

 Τα στοιχεία που δημοσιεύετε αλλοιωμένα στοιχεία και πληροφορίες 
από σας ή από άλλους.  

 Το περιεχόμενο τους θα πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις διάφορες μειονότητες.  

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 

Στην Ελλάδα ισχύει ο Νόμος 2472/1997 

http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Nomoi/2472_19_7_06(2).doc  για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης, ισχύει ο Νόμος 3471/2006 για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

Γενικότερα, θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση στους δικτυακούς τόπους των 

σχολικών μονάδων φωτογραφιών και video μαθητών για την ασφάλεια και προφύλαξη 

των ίδιων των μαθητών. 

Εάν χρειάζεται να δημοσιεύσετε φωτογραφίες τότε θα πρέπει να είναι μακρινές και 

ομαδικές ώστε να μην φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών. 



Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που πρέπει να δημοσιευτεί κάποιο video ή 

φωτογραφίες κοντινές (π.χ σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό ή Ευρωπαϊκό έργο) 

θα πρέπει να έχετε τη γραπτή άδεια γονέα ή κηδεμόνα.  

Σχετικά με τη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων, σας ενημερώνουμε ότι θα 

πρέπει να αποφεύγεται η δημοσίευση προσωπικών στοιχείων μαθητών (e-mail, 

ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), ιδιαίτερα όταν αυτά είναι σε συνδυασμό με 

φωτογραφίες ώστε να προστατεύετε τους μαθητές σας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία - 

spam αλλά και από κακόβουλους χρήστες. 

 

Εφηβεία και internet 

 

Το internet στην εφηβεία δεν είναι απλά μια μόδα, αλλά τείνει να γίνει επιδημία. 
Μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές ανακαλύψεις όλων των εποχών, έχει χαρακτηριστεί 
από πολλούς το ναρκωτικό της σύγχρονης εποχής. Ειδικά στην κρίσιμη περίοδο της 
εφηβείας το διαδίκτυο πλέον έχει γίνει ο καλύτερος φίλος των νέων. Ένας φίλος που 
μπορεί να είναι και ο καλύτερος, αλλά μπορεί να κάνει και μεγάλη ζημιά. Και αυτό γιατί σε 
όλα τα θέματα η υπερβολή είναι αρνητική. 

 Έτσι, η ανεξέλεγκτη χρήση του internet ειδικά στην εφηβεία μόνο 
κακό μπορεί να κάνει στους νέους σε μια ηλικία γεμάτη από ανησυχίες, οργή και 
περιέργεια. 

• Παραμέληση των υποχρεώσεων και άλλων ασχολιών με αποτέλεσμα 
την απότομη πτώση της σχολικής επίδοσης, η μονομανία, η απομόνωση, η μείωση 
του χρόνου άλλων δραστηριοτήτων, η μεταβολή της συμπεριφοράς, η αδιαφορία 
για άλλοτε σημαντικά θέματα, η ξηρότητα στα μάτια και επιθετικότητα είναι 
μερικά από τα συμπώματα της ανεξέλεγκτης χρήσης του internet.  

• Μέσα στο χάος του internet ο έφηβος βρίσκει καταφύγιο. Σερφάρει 
σε διαφόρων ειδών σελίδες απαγορευμένων ή μη, τσατάρει ακατάπαυστα 
δημιουργώντας έναν δικό του μικρόκοσμο. Το ποσοστό των χρηστών του internet 
στην εφηβεία ολοένα και μεγαλώνει στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον 
κόσμο… 

• Για να μην γινόμαστε τραγικοί, το internet δεν έχει μόνο αρνητικά. 
Με τη σωστή χρήση του, το internet είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για όλες της 
ηλικίες. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κακή η τεχνολογία, απλώς πρέπει να έχουμε 
την αγωγή για να προστατευτούμε από αυτήν. Απλά στο κείμενο αυτό επιλέξαμε 
να σας αναφέρουμε τις παρενέργειες του internet στην εφηβεία. Γιατί η περίοδος 
αυτή των ανθρώπων είναι σημαντική. 

• Έτσι, επειδή οι κίνδυνοι από την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου 
είναι αρκετοί οι ειδικοί προτείνουν κατάλληλη εκπαίδευση τόσο στους γονείς όσο 
και στους έφηβους. Μάλιστα, εκτός από την εκπαίδευση καλό είναι οι γονείς να 
αφιερώνουν και χρόνο στο internet μαζί με τα παιδιά τους, ή ο υπολογιστής να 
τοποθετείται σε κοινόχρηστο χώρο, ώστε να μη δίνεται η δυνατότητα 

http://www.womans.gr/266/%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-internet


απομόνωσης του παιδιού και να υπάρχει έλεγχος σχετικά με το ιντερνετ και ειδικά 
κατά την εφηβεία. 

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια στο Internet: συνήθεις ερωτήσεις 

 
Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την 

προστασία προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια στο Internet. 
1)Τι είναι το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" και πώς μπορεί ο Internet Explorer 

να με προστατεύσει από αυτό; 

Το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" [στα Αγγλικά "phishing", από τη 
λέξη fishing (ψάρεμα)] είναι ένας τρόπος παραπλάνησης των χρηστών υπολογιστών με 
στόχο να πειστούν να αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες ή οικονομικά στοιχεία, 
μέσω ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μιας τοποθεσίας Web. Στη συνέχεια, 
οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως για την κλοπή ταυτότητας. Το Φίλτρο 
SmartScreen του Internet Explorer μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό ύποπτων και 
γνωστών τοποθεσιών Web ηλεκτρονικού "ψαρέματος".  

2) Τι πρέπει να γνωρίζω για τις πολιτικές προστασίας προσωπικών 
δεδομένων; 

Πολλές τοποθεσίες Web οι οποίες συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες 
δημοσιεύουν επίσης πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων οι οποίες περιγράφουν 
τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που σας αφορούν από την τοποθεσία. Πριν να 
καταχωρήσετε προσωπικές πληροφορίες σε μια τοποθεσία Web, πρέπει να διαβάσετε 
προσεκτικά τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα εάν δεν γνωρίζετε 
καλά την τοποθεσία. Να είστε προσεκτικοί για όρους με τους οποίους δεν συμφωνείτε, 
όπως το να επιτρέπεται στην τοποθεσία Web να κοινοποιεί τις πληροφορίες σας σε 
τρίτους ή την προϋπόθεση να αποδέχεστε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
διαφημίσεις. Να έχετε υπόψη ότι το γεγονός ότι μια τοποθεσία Web διαθέτει δήλωση 
προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει κακή χρήση των 
πληροφοριών σας από τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Δεν πρέπει να παρέχετε προσωπικές 
πληροφορίες σε μια τοποθεσία Web την οποία δεν εμπιστεύεστε.  

3) Πώς μπορώ να προστατεύω τα προσωπικά μου δεδομένα όταν 
πραγματοποιώ ηλεκτρονικές αγορές; 

http://windows.microsoft.com/el-GR/windows7/Online-privacy-and-security-frequently-asked-questions
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Οι περισσότερες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου χρησιμοποιούν ασφαλείς 
συνδέσεις, παρέχοντας κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ του Internet Explorer και της 
τοποθεσίας Web. Οι κρυπτογραφημένες συνδέσεις καθιστούν δυσκολότερο για έναν 
εισβολέα να υποκλέψει τις προσωπικές σας πληροφορίες ή τα οικονομικά σας στοιχεία 
κατά την αποστολή τους στην τοποθεσία Web. Αυτή η κρυπτογράφηση παρέχεται από 
ένα πιστοποιητικό ασφαλείας, ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο προσδιορίζει την 
τοποθεσία Web. Παρά το γεγονός ότι η κρυπτογράφηση μπορεί να συμβάλει στην 
προστασία των πληροφοριών σας, καθώς αυτές μεταφέρονται μέσω του Internet, αυτή 
δεν εγγυάται ότι μια τοποθεσία Web είναι αξιόπιστη ή ότι οι πληροφορίες σας θα 
προστατεύονται μετά την παραλαβή τους. Στον Internet Explorer, εμφανίζεται μια 
κλειδαριά στη γραμμή κατάστασης ασφαλείας, στην πάνω πλευρά του προγράμματος 
περιήγησης. Κάντε κλικ στην κλειδαριά για να προβάλετε μια αναφορά ασφαλείας στην 
οποία εμφανίζονται πληροφορίες για την ταυτότητα της τοποθεσίας Web.  

4) Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
προστασία προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια στο Internet; 

Ο Internet Explorer διαθέτει ορισμένες δυνατότητες οι οποίες σας επιτρέπουν να 
περιηγείστε με περισσότερη ασφάλεια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
θέμα Δυνατότητες ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων του Internet 
Explorer (http://windows.microsoft.com/el-GR/windows7/Security-and-privacy-features-
in-Internet-Explorer). 

Η τοποθεσία Web Security at Home της Microsoft παρέχει εργαλεία, συμβουλές και 
συνδέσεις που μπορούν να βοηθήσουν εσάς και την οικογένειά σας να περιηγείστε στο 
Internet με περισσότερη ασφάλεια. 

 
 

Αναπόσπαστο τμήμα της ζωής των νέων η τεχνολογία 

 
Οι περισσότεροι νέοι αδυνατούν να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς τα σύγχρονα 

τεχνολογικά μέσα. 
Αλληλένδετη έχει γίνει η τεχνολογία με τη ζωή των νέων, καθώς, όπως έδειξε 

έρευνα, οι περισσότεροι θεωρούν ότι η καθημερινή τους ζωή θα ήταν πολύ πιο 
μπερδεμένη χωρίς αυτήν. 

Ωστόσο, υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν πως υπάρχει ένα κόστος: αν και το 
57% θεωρεί ότι η ζωή χωρίς κινητά και Η/Υ θα είχε περισσότερο στρες, ένα ποσοστό 
25% είπε πως πιστεύει ότι θα ήταν ανακούφιση. Ακόμη, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό 
που απάντησε πως νιώθει «πιεσμένο» όταν δέχεται μηνύματα SMS ή voice mail (καθώς 
νιώθει την ανάγκη άμεσης απάντησης), ενώ αρκετοί αγχώνονται όταν δεν δέχονται 
απάντηση γρήγορα σε μήνυμα το οποίο έχουν στείλει. Επίσης, υπάρχουν και αρκετοί που 
ανησυχούν συνεχώς σχετικά με το αληθές των μηνυμάτων που δέχονται (πολλοί 
φοβούνται ότι τους κάνουν πλάκα). 

«Αν δεν έχεις [τεχνολογικά μέσα], τότε είσαι αποκομμένος» είπε η Μέγκαν Έρλεϊ, 
20 ετών, φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο Mount St. Mary's στο Μέριλαντ, συμπληρώνοντας 
πως είναι σαν «οξυγόνο». 

Ο σημαντικός ρόλος που παίζει το Ίντερνετ στις ζωές πολλών φοιτητών 
επισημάνθηκε επίσης (με ζοφερό τρόπο) τον προηγούμενο μήνα, όταν ο Τάιλερ Κλεμέντι, 
νέος φοιτητής στο πανεπιστήμιο Rutgers αυτοκτόνησε πηδώντας από τη γέφυρα 
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Τζορτζ Ουάσινγκτον, αφού κάποιοι άλλοι φοιτητές είχαν ανεβάσει στο Διαδίκτυο 
βίντεο με σεξουαλική επαφή του ιδίου με κάποιον άλλον άνδρα. Όπως αναφέρθηκε 
αργότερα από τα ΜΜΕ, ο Κλεμέντι είχε αφήσει μία σημείωση στη σελίδα του στο 
Facebook: «Πάω να πηδήξω από τη γέφυρα. Λυπάμαι». 

Η μελέτη (που έγινε για το Associated Press και το mtvU Poll) συμπεριλάμβανε 
πάνω από 2.000 φοιτητές και έγινε πριν το θάνατο του Κλεμέντι. Όπως αποδείχτηκε, 9 
στους 10 φοιτητές διατηρούν λογαριασμό σε κάποια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 
όπως το Facebook. Επίσης, αντίστοιχος είναι ο αριθμός αυτών που ανταλλάσσουν 
μηνύματα SMS για να κανονίσουν συναντήσεις, ενώ τα 2/3 του συνόλου ξεκουράζονται 
παρακολουθώντας ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές online. 

Σε διαφορετικό επίπεδο, πολλοί χρησιμοποιούν το Ίντερνετ για να στέλνουν 
«μηνύματα SOS»: ένας στους πέντε είπε πως έχει ανεβάσει στο Facebook μηνύματα -
εκκλήσεις βοήθειας ψυχολογικού/ συναισθηματικού χαρακτήρα, ενώ τα 2/3 είπαν ότι 
έχουν δει κατά καιρούς τέτοια μηνύματα από φίλους (και στις δύο περιπτώσεις, η 
πλειοψηφία των ατόμων που απάντησαν θετικά στο ερώτημα ήταν γυναίκες). 

«Αυτή η δυνατότητα να ζητήσεις από τους φίλους σου να σε βοηθήσουν έρχεται 
με ένα κόστος: εκτίθεσαι περισσότερο, και δεν μπορείς να το ελέγξεις» είπε ο Μικολάζ 
Γιαν Πισκόρσκι, καθηγητής του Harvard Business School που έχει ασχοληθεί με το θέμα 
των κοινωνικών δικτύων. 

Τέτοιου είδους μελέτες γενικότερα επιτρέπουν την περαιτέρω κατανόηση ενός 
κόσμου στον οποίο εμφανίζονται παράξενα φαινόμενα, όπως των 8 στους 10 
ερωτηθέντες φοιτητές που δηλώνουν ευτυχισμένοι,, και παράλληλα των 6 στους 10 που 
λένε ότι νιώθουν πολύ αγχωμένοι για να βγουν έξω με τους φίλους τους (αριθμός που 
έχει σημειώσει αύξηση τα τελευταία δύο χρόνια). Αντίστοιχες έρευνες έχουν δείξει ότι 
πολλοί φοιτητές αντιμετωπίζουν προβλήματα άγχους όσον αφορά το σχολείο. 

Το 20% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει ένα φίλο που έχει συζητήσει περί 
αυτοκτονίας, και 13% είπε πως γνωρίζει άτομο που έχει κάνει απόπειρα. Επίσης, το 25% 
έχει σκεφτεί να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια, αν και μόνο το μισό αυτού του 
ποσοστού το έχει κάνει. 

Όπως είπε ο Πισκόρσκι, δημοσιεύσεις για βοήθεια στο Ίντερνετ έχουν οδηγήσει 
πολλούς φοιτητές να ζητήσουν τη συνδρομή ειδικών. 

Η Κέισι Γουέικλι, 22 ετών, του πανεπιστημίου Adelphi (Garden City, Νέα Υόρκη) 
έμαθε τους κινδύνους της τεχνολογίας από πρώτο χέρι: το Δεκέμβριο, κάποιος 
δημοσίευσε ανώνυμα ένα δυσφημιστικό για αυτήν κείμενο σε ένα blog με μεγάλη 
επισκεψιμότητα, προκαλώντας της έντονα ψυχολογικά προβλήματα. Η Κέισι δεν έχει 
σταματήσει τη θεραπεία ακόμα, ενώ έχει περιορίσει δραστικά τις εικόνες και τις 
πληροφορίες που ανεβάζει στο Ίντερνετ. 

«Προσπαθώ να χρησιμοποιώ μόνο την "καλή" του πλευρά τώρα» είπε 
χαρακτηριστικά, μιλώντας για το Ίντερνετ. 

Παρά το συνδυασμό κινδύνου και δυνατοτήτων που εμπεριέχει, το διαδίκτυο 
συνεχίζει να προκαλεί περισσότερα θετικά σχόλια όσον αφορά τις δυνατότητες 
κοινωνικής δικτύωσης και συναναστροφής που προσφέρει. Το 85% των ερωτηθέντων 
δήλωσε πως τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης κάνουν κάποιον να νιώσει πως 
επικοινωνεί καλύτερα με τους άλλους ανθρώπους, ενώ το 54% είπε ότι ο χρήστης νιώθει 
πιο κοντά στους άλλους- ωστόσο, ένα ποσοστό 28% ήταν της άποψης πως συμβαίνει το 
αντίθετο. 
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«Οι κοινωνικές σχέσεις είναι σαφώς καλύτερες αν έχεις τον άλλον απέναντί σου, 
πρόσωπο με πρόσωπο…δεν μπορεί να αντικατασταθεί αυτού του είδους η σύνδεση» είπε 
η Κέιτλιν Σόλομον, 21 ετών, του πανεπιστημίου James Madison. Επίσης, ένα αρκετά 
μεγάλο ποσοστό (8 στους 10) είπε ότι οι διαφωνίες / παρεξηγήσεις επιλύονται πολύ 
καλύτερα όταν η κουβέντα γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. 

Παρόλα αυτά, πολλοί είναι αυτοί που «κρύβονται» πίσω από την τεχνολογία: 7 
στους 10 έχουν εμπλακεί σε καυγάδες χρησιμοποιώντας μόνο μηνύματα SMS, σχεδόν το 
50% έχει χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να αποφύγει προσωπικές συναντήσεις, και 6 
στους 10 έχουν «παρακολουθήσει» κάποιον, ελέγχοντας επανειλημμένα την σελίδα του 
σε εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης. 

 
 

Οι νέοι προτιμούν την επικοινωνία μέσω Internet 

 
Οι μισοί νέοι ηλικίας 11-16 ετών στην Ευρώπη θεωρούν ότι είναι ευκολότερο να 

είναι ο «εαυτός τους» στο Διαδίκτυο παρά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, ενώ ένας 
στους οκτώ (12%) συμφωνεί απολύτως με αυτό. 

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η έκθεση του προγράμματος «EU Kids Online» 
που καθοδηγείται από τη Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (LSE) και δημοσιοποιήθηκε 
κατά την σημερινή «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011». 

Η έρευνα κάλυψε 25.000 περιπτώσεις παιδιών και γονέων σε 25 ευρωπαϊκές 
χώρες. Οι νέοι που ανέφεραν ότι είναι ευκολότερο γι' αυτούς να είναι ο «εαυτός τους» 
όταν βρίσκονται στο Διαδίκτυο, είναι επίσης αυτοί που πιθανότατα αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στο να κάνουν φιλίες στην πραγματική τους ζωή και επομένως το Διαδίκτυο 
παρέχει ένα πιθανό τρόπο διαφυγής ή αναπλήρωσης αυτού του κενού. 

Οι ίδιοι νέοι ανέφεραν ότι παίρνουν περισσότερα «ρίσκα» στο Διαδίκτυο, όπως 
όταν αποστέλλουν προσωπικές πληροφορίες σε άτομα με τα οποία δεν έχουν συναντηθεί 
ποτέ από κοντά ή με το να προσποιούνται ότι είναι κάποιοι άλλοι. 



Σχολιάζοντας την έρευνα, η δρ Λίζα Τσαλίκη, λέκτορας του τμήματος Επικοινωνίας 
και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπεύθυνη της ελληνικής ομάδας του «EU Kids 
Online» ανέφερε ότι: «Οι διαδικτυακές τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινής ζωής και της ταυτότητας των παιδιών. Για πολλά από αυτά, το Διαδίκτυο 
είναι ένας χώρος ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης, καθώς κάποια παιδιά το 
χρησιμοποιούν για να εδραιώσουν τις ήδη υπάρχουσες φιλίες τους και άλλα για να 
δημιουργήσουν νέες. Αλλά συχνά, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι πηγαίνουν χέρι-χέρι. Αυτό 
που μπορεί να είναι διασκεδαστικό για μερικά παιδιά, μπορεί να είναι επικίνδυνο για 
άλλα». 

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν οι μισοί νέοι (45%) συζητούν στο Διαδίκτυο για 
διαφορετικά θέματα απ’ ο,τι στις δια ζώσης συζητήσεις τους και το ένα τρίτο (32%) 
μιλάει στο Διαδίκτυο για προσωπικά θέματα που δε θίγουν στις δια ζώσης συζητήσεις. 
Αυτό δείχνει ότι η επικοινωνία μέσω Διαδικτύου φέρνει τους εφήβους σε λιγότερη 
αμηχανία απ' ό,τι η διαπροσωπική επικοινωνία. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές του «EU Kids Online», ο πειραματισμός με την 
ταυτότητά τους είναι μέρος της εφηβείας. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το κοινοτικό Πρόγραμμα 
Ασφαλούς Διαδικτύου 2009-11 με σκοπό να ενισχύσει τη γνώση γύρω από τις εμπειρίες 
και τις πρακτικές των παιδιών και των γονέων τόσο σχετικά με τη ριψοκίνδυνη όσο και 
για την ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου και τις νέες διαδικτυακές τεχνολογίες. 

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εορτάζεται κάθε δεύτερη Τρίτη του Φεβρουαρίου. 
Στις 6 Φεβρουαρίου 2004 εορτάστηκε για πρώτη φορά σε 16 χώρες, ανάμεσα σε αυτές 
και η Ελλάδα, ενώ φέτος εορτάζεται σε 70 χώρες. 

Αποτελεί αφορμή για την ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων στα θέματα που 
αφορούν στην ασφαλή και ηθικά σωστή χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου 
και όλων των διαδραστικών τεχνολογιών. 

 
 



Συνολική Αντιμετώπιση του Αναλφαβητισμού 
 
Η αντιμετώπιση  του αναλφαβητισμού μπορεί να είναι  αποτελεσματική, αν 

περιλαμβάνει μέτρα ολιστικού χαρακτήρα και ενοποιημένων στρατηγικών. Ανάλογα με τα 
αίτια των διάφορων μορφών και επιπέδων του αναλφαβητισμού πρέπει να αναπτυχθούν 
και ολοκληρωμένες πολιτικές περιορισμού η ριζικής εξάλειψης του. 

Εφόσον τα γενεσιουργά αιτία του αναλφαβητισμού υπερβαίνουν το άτομο, την 
οικογένεια και το σχολείο και απορρέουν από την κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική 
στέρηση των νέων, η άσκηση κοινωνικής πολιτικής  πρέπει να στοχεύει: 

 στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων,  
 την ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των λαϊκών στρωμάτων  
 και την άμβλυνση κάθε είδους κοινωνικών διακρίσεων και 

προκαταλήψεων.  
          Η εξάλειψη του  αναλφαβητισμού προϋποθέτει: 

 αρχικά την εξομάλυνση της οικονομικής  ανισότητας,  
 την αντιμετώπιση της φτώχειας, των κοινωνικών διακρίσεων και του 

κοινωνικού αποκλεισμού.  
 
Το κράτος πρέπει να συμβάλει:  

 στην εφαρμογή των νομών για την εκπαιδευση και την εργασία των 
ενήλικων,  

 στην οικονομική ενίσχυση άπορων μαθητών,  
 στην καθιέρωση της αξιοκρατίας,  
 στη δημιουργία θέσεων εργασίας,  

 στον περιορισμό της γραφειοκρατίας,  
 στην ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας για τις 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις μειονότητες,  

 στην ενίσχυση των γραμμάτων και των τεχνών,  
 στην ανάδειξη των υγιών πολιτιστικών στοίχων και αρχών και τελικά  
 στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών. 

      
Είναι αναγκαίο να γίνουν αναθεωρήσεις της χωροταξικής κατανομής και της 

επάρκειας των σχολικών κτιρίων για να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση σε δημόσια 
νηπιαγωγεία, πολυθεσία δημοτικά και γυμνάσια. Η ύπαρξη εσπερινών σχολείων σε μια 
περιοχή αποτελεί ενισχυτικό παράγοντα της σχολικής διαρροής. Καθώς η καθολική 
διαρροή και οι αποτυχίες αυξάνονται και στα εσπερινά σχολεία, είναι απαραίτητο αυτά να 
ενισχυθούν. Η αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών θα πρέπει να είναι διακριτική για 
να αποφεύγονται οι διαρκείς επικρίσεις, οι ειρωνείες και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους. 

Το ενεργό ανθρώπινο δυναμικό είναι η σημαντικότερη παραγωγική και 
δημιουργική δύναμη που διαθέτει κάθε χώρα. Οι δυνατότητες των εργαζόμενων και των 
πολιτών καθορίζονται από το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και την επαρκή κατάρτισης 
τους.  

 
Η εκπαιδευτική κατάρτιση διασφαλίζει την μετάδοση έγκυρων γνώσεων και 

μεθόδων μάθησης στους νέους, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και ως θεσμός 



κοινωνικοποίησης, συναισθηματικής ωρίμανσης, πνευματικής καλλιέργειας και κοινωνικής 
κινητικότητας των νέων. 

Με τη χρήση της εκπαιδευτικής κατάρτισης και συνεπώς με την αύξηση του 
γνωστικού επιπέδου αντιμετωπίζεται η εξάλειψη κοινωνικών διακρίσεων και ρατσιστικών 
αντιλήψεων. Επομένως, η εξάλειψη των παραπάνω παραγόντων σηματοδοτεί την 
εξισορρόπηση τυχών προκαταλήψεων κοινωνικών και πολιτικών.  

 
Ο αγώνας κατά του αναλφαβητισμού πρέπει να είναι μια συλλογική διαδικασία 

συνειδητοποίησης, ενεργοποίησης και απελευθέρωσης των ανθρώπων και γι αυτό δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα αυτών που αφορά 
άμεσα: των ίδιων των αναλφάβητων. Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού δεν πρέπει 
να επαφίεται μόνο στο κράτος, είναι εξίσου σημαντική υπόθεση για όλους τους λαϊκούς 
συλλογικούς φορείς. 

Ερωτηματολόγιο 

 

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας δημιουργήθηκε το παρακάτω 

ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε σε άτομα διαφόρων ηλικιών εντός και εκτός του 

σχολείου. 

Ερευνητική Εργασία Β΄ Τάξη Λυκείου Καλυβίων 
Θέμα: «Ψηφιακός Αναλφαβητισμός» 
 
Ερωτηματολόγιο 
Φύλο:    Άρρεν   Θήλυ  
Ηλικία:  10-15      16-25        26-40  41 και άνω  
 

1) Γνωρίζετε  τι είναι ο ψηφιακός αναλφαβητισμός;   
          Ναι   Όχι       Περίπου  
 

2) Θεωρείτε χρήσιμη τη σωστή διαχείριση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών;   
          Ναι      Όχι  
 

3) Πιστεύετε ότι οι νέοι γνωρίζουν περισσότερα απ’ ότι  οι  μεγαλύτεροι σε σχέση με την 
τεχνολογία; 
          Ναι      Όχι  
 

4) Πιστεύετε ότι οι έφηβοι διαθέτουν τις απαραίτητες  γνώσεις στον τομέα της 
τεχνολογίας;  
          Πολύ         Λίγο   Αρκετά   Καθόλου  
 

5) Πιστεύετε ότι συσχετίζεται ο ψηφιακός αναλφαβητισμός με την προστασία των  
προσωπικών μας δεδομένων στο διαδίκτυο;  
          Πολύ         Λίγο   Αρκετά   Καθόλου  



 
6) Θεωρείτε ότι ο τόπος διαμονής επηρεάζει την εκμάθηση της χρήσης τεχνολογικών 

συστημάτων;  
          Πολύ        Λίγο   Αρκετά   Καθόλου  
 

7) Πιστεύετε ότι η κοινωνική τάξη επηρεάζει την σχέση και το επίπεδο των ατόμων με την 
τεχνολογία; 
          Πολύ        Λίγο   Αρκετά   Καθόλου  
 

8) Σε ποιές ηλικίες θεωρείτε ότι εμφανίζεται πιο έντονα το φαινόμενο του ψηφιακού 
αναλφαβητισμού;  

                       10-15         16-24           25-35           36-45             46και άνω  
 

9) Ποιος είναι ο κύριος λόγος που χρησιμοποιείτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;  
                       Επικοινωνία        Ενημέρωση         Εκπαίδευση           Εργασία  
 

10) Ενδιαφέρεστε να ενημερώνεστε και να αγοράζετε νέα μοντέλα των συσκευών που ήδη 
χρησιμοποιείτε; 
         Πολύ         Λίγο    Αρκετά    Καθόλου  

     
     

Γραφήματα 

 

Από τη μελέτη των απαντήσεων που δόθηκαν προέκυψαν τα παρακάτω γραφήματα. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


