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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Συχνά αναφέρεται ότι η κοινωνία της πληροφορίας παρέχει δυνατότητες δημιουργίας ενός πλαισίου 

αξιοκρατίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επί ίσοις ευκαιρίες αλλαγές  και μορφές επικοινωνίας που 

υπόσχονται ισότιμη πρόσβαση. Ο Νικόλας Νεγρεπόντης στο βιβλίο του «Ψηφιακός κόσμος» (2001) αναφέρει 

πως η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει μια φυσική δύναμη που θα οδηγήσει τους ανθρώπους σε 

παγκόσμια αρμονία. Αυτή η αισιόδοξη οπτική φαντάζει ανεδαφική μιας και αγνοεί τις σχέσεις εξουσίας μέσα 

στις οποίες αναπτύσσεται ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στην παρούσα 

μελέτη θα εξετάσουμε τις τεχνολογίες της πληροφορίας από τη σκοπιά του φύλου, και ειδικότερα των 

γυναικών, με στόχο να φωτίσουμε πτυχές της αλληλοδιαπλοκής του φύλου με την ψηφιακή τεχνολογία ως 

δομή εξουσίας και αναπαραγωγής υπαρχουσών κοινωνικών διακρίσεων με γνώμονα το φύλο. 

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Women Going Digital: Κατάρτιση ανέργων 

γυναικών σε τεχνολογικές/ψηφιακές δεξιότητες και σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας» που υλοποιήθηκε 

την περίοδο Μάιος – Σεπτέμβριος 2020, με την υποστήριξη και χρηματοδότηση του ιδρύματος Λάτση. Το 

πρόγραμμα σχεδίασαν και υλοποίησαν το Κέντρο Διοτίμα, με μακρά εμπειρία στην ενδυνάμωση γυναικών, 

και η Social Hacker Academy, με εξειδίκευση στην τεχνολογική εκπαίδευση. 
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2001) ο όρος «ψηφιακό  χάσμα αναφέρεται στο χάσμα μεταξύ  των ατόμων, των 

οικογενειών, των επιχειρήσεων και των γεωγραφικών περιοχών σε διαφορετικά  κοινωνικο οικονομικά  επίπεδα 

όσον αφορά  τις ευκαιρίες πρόσβασης στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και στη χρήση του 

διαδικτύου για ένα ευρύ  φάσμα δραστηριοτήτων. Το ψηφιακό  χάσμα απεικονίζει τις διαφορές μεταξύ , αλλά  και 

στο εσωτερικό  των χωρών» (ΟΟΣΑ: 2001). Το κύριο εμπόδιο στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί , 

κυρίως, η φτώχεια μαζί  με την κοινωνική  διαστρωμάτωση, την οικογενειακή  δομή , την κοινωνικοποίηση του 

ατόμου, το εισόδημα, το μορφωτικό  επίπεδο, καθώς και δημογραφικούς παράγοντες; οι αστικές περιοχές 

απολαμβάνουν περισσότερα πλεονεκτήματα για οικονομική  ανάπτυξη (OECD/ILO 2017), σύμφωνα με πρόσφατη 

έρευνα του Οργανισμού  Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και του International Labour 

Organization (ILO) (Καμπερίδου, 2018). Παρότι καταγράφονται διαφορές που έχουν να κάνουν με τη τάξη, το 

μορφωτικό υπόβαθρο, τη γεωγραφική θέση και τη καταγωγή θα εστιάσουμε στο παράγοντα φύλο ως ηγεμονικός 

αλληλοδιαπλεκόμενος φορέας εξουσίας που παράγει και αναπαράγει έμφυλα υποκείμενα που έχουν 

διαφοροποιημένη πρόσβαση, γνώση και συναισθηματική επένδυση στις ψηφιακές τεχνολογίες. 

Στο ενημερωτικό σημείωμα «Οι γυναίκες στη ψηφιακή εποχή: To ψηφιακό χάσμα ως παράγοντας 

όξυνσης της έμφυλης ανισότητας» της ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ διαπιστώνεται πως υπάρχουν 4 φορές παραπάνω άνδρες από 

γυναίκες στην Ευρώπη σε τομείς που σχετίζονται με τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών ενώ μόνο το 

24.9% των γυναικών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση παίρνει πτυχία σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία 

(Πορφύρη, 2018: 4). Όπως σημειώνει η Πορφύρη, η παραμονή των γυναικών σε ένα τέτοιο ανδροκρατούμενο 

εργασιακό περιβάλλον όπως αυτό των ΤΠΕ (μόνο 30% είναι γυναίκες) είναι δύσκολη και πολλές εγκαταλείπουν 

τον τομέα των ΤΠΕ λίγα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης (Πορφύρη, 2018: 

5). Ενώ η ζήτηση στο τομέα ΤΠΕ είναι ιδιαιτέρως υψηλή στην Ευρώπη, το 40% των εργοδοτών δηλώνει ότι δεν 

μπορεί να βρει άτομα με κατάλληλες δεξιότητες ενώ στο σύνολο οκτώ εκατομμυρίων ειδικών οι γυναίκες 

αντιπροσωπεύουν μόνο το 17%(Πορφύρη, 2018: 5).  

Στο άρθρο της «Ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακός αποκλεισμός: Γεφυρώνοντας το έμφυλο ψηφιακό 

χάσμα», η Ειρήνη Καμπερίδου (2018) συγκεντρώνει έρευνες από τις ΗΠΑ και το ΗΒ όσο αφορά την συμμετοχή 

των γυναικών στο ψηφιακό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά τις ΗΠΑ, οι γυναίκες αποτελούν το 24% του 

εργατικού δυναμικού στο τομέα της πληροφορικής ενώ το 2016 ήταν 26% (Mims, 2017 σε Καμπερίδου, 2018: 

205). Tο έμφυλο χάσμα στη συμμετοχή  δεν παρατηρείται μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειοό που οι 

γυναίκες αποτελούν το 17% των εργαζομένων στην πληροφορική  και υποεκπροσωπούνται σε θέσεις ηγεσίας ή 

λήψης αποφάσεων, μολονότι υπερτερούν στην επιστημονική  κοινότητα (House of Commons 2016 σε 



 5 

Καμπερίδου, 2018: 206). Η μελέτη της Επιτροπής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Βουλής των Κοινοτήτων του 

Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαιώνει το έμφυλο χάσμα στην επιλογή  σπουδών, δηλαδή  λιγότερες γυναίκες 

ακολουθούν σπουδές στην επιστήμη των υπολογιστών (computer science), γεγονός που δείχνει ότι απέτυχαν οι 

μακροπρόθεσμες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της βιομηχανίας και του κράτους (Καμπερίδου, 

2018: 206). Το 60% των κοριτσιών (ηλικίας 12 ετών) «πιστεύει ότι θέματα/κλάδοι STEM είναι πολύ  δύσκολοι και 

σχεδόν τα μισά  πιστεύουν ότι ταιριάζουν καλύτερα στα αγόρια» (House of Commons 2016: 157 σε Καμπερίδου, 

2018: 206). Επίσης, έρευνα που πραγματοποιήθηκε με 4.000 νέες γυναίκες, κορίτσια, εκπαιδευτικούς και γονείς, 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία το 2015, έδειξε ότι τα κορίτσια αξιολογήσαν τους 

εκπαιδευτικούς/δασκάλους τους και τους γονείς τους ως «αυτούς που τους επηρεάζουν περισσότερο» (their 

biggest influencers) στην επιλογή  σπουδών (Καμπερίδου, 2018: 206). 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Η μελέτη αυτή αποτελεί κομμάτι του προγράμματος Women going Digital που διεξήχθη από τη Social 

Hackers Academy σε συνεργασία με το Κέντρο Διοτίμα με στόχο την ενδυνάμωση άνεργων γυναικών και 

γυναικών με αναπηρία στο τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στο πρόγραμμα 

συμμετείχαν 28 άνεργες γυναίκες και γυναίκες με αναπηρία καθώς και μετανάστριες δεύτερης γενιάς και 

περιλάμβανε σεμινάριο δύο κύκλων για την εκμάθηση κατασκευής ιστοσελίδων (wordpress) καθώς workshops 

απόκτησης soft skills. Η συλλογή υλικού για την παρούσα μελέτη περιλάμβανε: α) ένα ερωτηματολόγιο για τη 

σχέση των γυναικών με τον ψηφιακό περιβάλλον το οποίο συμπληρώθηκε από 22 συμμετέχουσες και β) μία 

ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group) με 6 γυναίκες- συμμετέχουσες του προγράμματος όπου συζητήθηκε 

η σχέση τους με τις νέες τεχνολογίες και την αγορά εργασίας καθώς και οι προσδοκίες και τα σχέδια τους για το 

μέλλον. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να φωτίσει πτυχές της χαμηλής εκπροσώπησης των γυναικών στο 

τεχνολογικό τομέα.  

Όσο αφορά το προφίλ των συμμετεχουσών η πλειοψηφία τους διέθετε προγενέστερη εμπειρία στις νέες 

τεχνολογίες (το 77.3% διέθετε μέσο/ικανοποιητικό επίπεδο) ενώ ένα 9.1% δήλωσε ότι είχε χαμηλό επίπεδο. Από 

το σύνολο των συμμετεχουσών, το 36.4% είναι μακροχρόνια άνεργες, 31.8% είναι άνεργες εδώ και 6-12 μήνες, 

13.6% είναι άνεργες τους τελευταίους 4-6 μήνες, και 9.1% βρίσκεται σε ευκαιριακή απασχόληση (part-time). H 

πλειοψηφία των συμμετεχουσών είναι άγαμες χωρίς παιδιά (86.4%) ενώ 4.5% είναι σε σύμφωνο συμβίωσης με 

ένα παιδί. Όσο αφορά το ηλικιακό φάσμα: 54.5% είναι μεταξύ 20-29 ετών, 31.8% μεταξύ 30-39 ετών και 9.1% 

μεταξύ 40-49 ετών.Η  πλειοψηφία τους επιθυμεί να συνεχίσει την ενασχόληση τους με το τομέα των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών: 22.7% θα ακολουθήσει περαιτέρω σπουδές σε προγραμματισμό και web 
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development. 27.3% θα αναζητήσει εργασία ως word developer/ web designer σε ιδιωτική εταιρεία. 22.7% θέλει 

να εργαστεί ως freelancer σε υπηρεσίες διαδικτύου ενώ μόλις ένα 18.2% θα αξιοποιήσει τις δεξιότητες που 

απέκτησε για να ανοίξει τη δική του επιχείρηση.  

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

 
Στην Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα World Internet Project- Greece (2015) 

1
σχεδόν το 60% του 

πληθυσμού  αυτοπροσδιορίζονται ως χρήστες του ενώ το 40.2 % είναι αποκλεισμένοι από τη χρήση διαδικτύου. 

Μεταξύ αυτών το 48.8% δηλώνουν πως η έλλειψη τεχνικών γνώσεων είναι ένας από τους σημαντικότερους 

λόγους για τον οποίο δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ στο Δείκτη 

Ψηφιακής Οικονομίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα κατέχει την 26η θέση. Συγκεκριμένα η Ελλάδα 

υστερεί συνολικά σε 5 παραμέτρους: συνδεσιμότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, χρήση του διαδικτύου, ενσωμάτωση 

της ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες (Τρευλάκη, 2015: 42). Βάσει της ίδιας έρευνας το 

δημογραφικό προφίλ των μη χρηστών είναι γυναίκες, συνταξιούχοι, χαμηλού  εισοδήματος και μορφωτικού  

επιπέδου και παντρεμένοι (Τρευλάκη, 2015: 43).  

                                                                 

1
World Internet Project- Greece, Τελική Έκθεση: https://www.ekke.gr/wp/?p=312 

https://www.ekke.gr/wp/?p=312
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Όσο αφορά τις έμφυλες διακρίσεις στη χρήση του διαδικτύου εντοπίζεται ένα χάσμα 19 ποσοστιαίων 

μονάδων με 69.7% των αντρών να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο έναντι 50,6% των γυναικών (Τρευλάκη, 2015: 43). 

Αυτό το χάσμα παράγεται και αναπαράγεται μέσα από μηχανισμούς έμφυλης κοινωνικοποίησης (σχολείο, 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, οικογένεια) και έμφυλα στερεότυπα που διατρέχουν το σύνολο της ελληνικής 

κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα στη τριτοβάθμια εκπαίδευση παρότι τα κορίτσια υπερτερούν των αγοριών (το 2016, 

το 53% των εισακτέων ήταν κορίτσια έναντι 47% αγόρια) οι σχολές ΑΕΙ όπου το ποσοστό των κοριτσιών είναι 

μικρότερο είναι: οι σχολές Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σχολές τεχνολογικής κατεύθυνσης και οι σχολές 

Πληροφορικής (Πορφύρη, 2018: 12). Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα όσο αφορά τη σχέση 

φύλου- εκπαίδευσης και νέων τεχνολογιών ( ρόση: 2005  Παντούλη: 2006   ρόση   ∆εληγιάννη- ουϊμτζή: 2004) 

δείχνουν ότι οι Η/Υ δεν έφεραν ισότητα ευκαιριών στα σχολεία αντίθετα όξυναν υπάρχουσες έμφυλες ανισότητες 

που διακρίνουν επιστημονικούς κλάδους και σχολικά μαθήματα σε ανδρικούς και γυναικείους τομείς. Στην ίδια 

κατεύθυνση, βάσει της έρευνας των Βεκύρη και Χρονάκη που διεξήχθη το 2008 σε ένα δείγμα 340 μαθητών/ 

τριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα αγόρια φαίνεται να λαμβάνουν μεγαλύτερη υποστήριξη από τους γονείς 

τους και να έχουν μεγαλύτερη αυτο-εκτίμηση σε σχέση με τα κορίτσια στη χρήση Η/Υ (Παλάζη, 2012: 35). 

Ανησυχητικά  είναι και τα ερευνητικά  αποτελέσματα του Δημήτρη Κυρίτση και της Όλγας Παντούλη 

(2016). Διανεμηθήκαν ερωτηματολόγια σε 229 εφήβους (131 κορίτσια και 98 αγόρια) ηλικίας 16-18 ετών με θέμα 

τους στόχους καριέρας, μελλοντικούς οικογενειακούς ρόλους και επιρροή  του φύλου. Στην ερώτηση σχετικά  με το 

ποιος πρέπει να εγκαταλείψει τη δουλειά  του, εάν ή όταν χρειαστεί, για να φροντίσει τα παιδιά , το 94% των 

ερωτηθέντων (κορίτσια και αγόρια) συμφωνήσαν ότι είναι κυρίως ευθύνη της γυναίκας. Τα ευρήματα έδειξαν ότι 

το 80% των αγοριών πιστεύει ότι οι γυναίκες πρέπει να αναλαμβάνουν τα οικιακά  (δουλειές σπιτιού ). Το 53% των 

αγοριών θεωρεί πολύ  πιο εύκολο για έναν άνδρα να έχει μια επιτυχημένη καριέρα, αφού  οι γυναίκες είναι, 

πρωτίστως, νοικοκυρές και αντιμετωπίζουν κοινωνικές διακρίσεις λόγω φύλου και, συνεπώς, δεν μπορούν να 

εξελιχθούν επαγγελματικά , συγκριτικά  με τον άνδρα. Το 40% των αγοριών (και 9% των κοριτσιών) πιστεύει ότι 

είναι κατά  κύριο λόγο ευθύνη του άνδρα να συντηρεί οικονομικά  την οικογένειά του. Ένα ακόμα σημείο της 

έρευνας που πρέπει να επισημανθεί  είναι η τάση των κοριτσιών να επιλέγουν εκπαιδευτικά  επαγγέλματα που δεν 

προσφέρουν επαγγελματική  ανέλιξη, αλλά  διευκολύνουν την ισορροπία μεταξύ  οικογενειακής ζωής και 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας (Κυρίτσης& Παντούλη: 2016 στην Καραμπερίδου: 2018: ).  

Σε αυτή την κατεύθυνση μια συμμετέχουσα στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης θα μας πει: «Yπάρχει 

αυτό το στερεότυπο ότι οι υπολογιστές αρέσουν στους άντρες ανέκαθεν ενώ μια γυναίκα πρέπει να θέλει πολύ να 

ασχοληθεί με αυτό…τα αγόρια ξεκινούν με  τα online games και τα παιχνίδια, ε και μετά είναι λίγο πιο εύκολο να 

το εξελίξουν αυτό ενώ ένα κορίτσι πρέπει να πάει στοχευμένα να το ψάξει.» Το παραπάνω σχόλιο είναι ενδεικτικό 

μίας σειράς έμφυλων αντιλήψεων που εντοπίζονται στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην εξοικείωση αγοριών 

και κοριτσιών με τους Η/Υ. Σύμφωνα με αυτές τις στερεοτυπικές αντιλήψεις, το να είναι κανείς καλός στους Η/Υ 

είναι φυσική  συνέπεια για τα αγόρια, δηλαδή είναι αποτέλεσμα έμφυτων ικανοτήτων και χαρακτηριστικών, 

ωστόσο τα κορίτσια πρέπει να δουλέψουν σκληρά  για να πετύχουν (Vekiri: 2008σε Παλάζη,2012: 46). Στην ίδια 
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γραμμή ανάλυσης, ο Weiner (1984) συμπεραίνει ότι οι δάσκαλοι αποδίδουν την επιτυχία των αγοριών στην 

«κλίση» και των κοριτσιών στη σκληρή  δουλειά  ενώ την αποτυχία των αγοριών στην τεμπελιά  ενώ  των κοριτσιών 

στην έλλειψη ικανότητας (Παλάζη, 2012: 46) 

Η έμφυλη κοινωνικοποίηση τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην οικογένεια επιδρά καταλυτικά στην 

επαγγελματική εξέλιξη και την ανάπτυξη έμφυλων ανισοτήτων που διαμορφώνουν τη μελλοντική αυτοπεποίθηση 

των γυναικών στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Οι γυναίκες-συμμετέχουσες στην ομάδα εστιασμένης 

συζήτησης αναφέρθηκαν σε αίσθημα ανασφάλειας που εκφράζεται ως «υπερβολική τελειομανία» στη χρήση των 

νέων τεχνολογιών. Η Ειρήνη, η Πηνελόπη και η Αριάδνη λίγο ως πολύ συμφώνησαν στο ότι η τελειομανία τους 

στο σχεδιασμό ιστοσελίδων μπορεί να πηγάζει από μία ανάγκη για επιβεβαίωση. Συγκεκριμένα, η Ειρήνη μας 

είπε: «Θες να το κάνεις πολύ καλά…νομίζω πιάνει όλες τις γυναίκες αυτό…να θέλουν να…μας πιάνει ένα άγχος… 

επειδή σαν τομέας είναι αρκετά ανδροκρατούμενος σαν να θέλουμε να προσπαθήσουμε περισσότερο για να 

σταθούμε επάξια σε αυτό το χώρο». Και η Αριάδνη θα συμπληρώσει: «Όλες τις γυναίκες μας χαρακτηρίζει η 

τελειομανία…τώρα τελευταία το έχω συνειδητοποιήσει, η κοινωνία μας κάνει να θέλουμε να ανταποκριθούμε για 

να επιβιώσουμε». Η αποδοτικότητα γίνεται πηγή άγχους και ανασφάλειας το οποίο με τη σειρά του έρχεται να 

αποτυπώσει δομικές έμφυλες ανισότητες (που ξεκινούν από το σχολείο και την οικογένεια και εκτείνονται στο 

σύνολο της κοινωνίας) και αφορούν τη πρόσβαση και χρήση του διαδικτύου καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών 

δεξιοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν επαγγελματικά. 

Στο ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι συμμετέχουσες, στην ερώτηση «πώς σας 

βοήθησαν οι δεξιότητες που αποκτήσατε στη καθημερινή σας ζωή»: Tο 27,3% απάντησε πως μπορεί πλέον να 

εργαστεί από το σπίτι, το υπόλοιπο 27,3% πως μπορεί να κάνει πιο ευέλικτη χρήση οικιακής και επαγγελματικής 

εργασίας, το 13.6% πως νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο να πραγματοποιεί διαδικτυακά τις συναλλαγές 

με υπηρεσίες και τέλος μία γυναίκα απάντησε πως «αυξήθηκε το αίσθημα αυτοπραγμάτωσης». 
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Η αυτοπραγμάτωση (self-efficacy) συνδέεται με την αίσθηση αξίας εαυτού που αποκτούν τα άτομα μέσα 

από την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και την επαγγελματική τους αξιοποίηση. Ο όρος αυτοπραγμάτωση (self-

efficacy) ή αλλιώς αποτελεσματικότητα εαυτού/ αυτοεκτίμηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει την σύνδεση 

που γίνεται μεταξύ υψηλής απόδοσης με την αίσθηση αξίας εαυτού. Η ανδρική βεβαιότητα και ο γυναικείος 

δισταγμός σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες αποτυπώνεται στο άγχος, την αυτοπραγμάτωση και την αίσθηση 

ελέγχου για τα οποία μίλησαν οι συμμετέχουσες. Στην ερώτηση για την απόκτηση ψηφιακών γνώσεων και την 

αύξηση της αυτοπεποίθηση απάντησαν: 50% είπε ότι το «σεμινάριο μου άνοιξε περισσότερους επαγγελματικούς 

ορίζοντες και με έκανε να σκεφτώ αλλιώς τη σχέση μου με τον ψηφιακό κόσμο», 40.9% απάντησε ότι «νιώθω 

περισσότερη αυτοπεποίθηση στο να χειρίζομαι καινούργια προγράμματα και να λύνω διαδικτυακά προβλήματα 

που μπορεί να συναντήσω και νιώθω έτοιμη να βγω δυναμικά στην αγορά εργασίας», 36.4% απάντησε «νιώθω 

ότι απέκτησα ψηφιακές δεξιότητες αλλά αυτό δεν επηρέασε την αυτοπεποίθηση μου στην αναζήτηση εργασίας» 

και τέλος 9.1% ότι «δεν υπήρξε ουσιαστική αλλαγή στην αυτοπεποίθηση μου ή/και στο επίπεδο των ψηφιακών 

μου δεξιοτήτων». 

 

 

Πέρα από τα έμφυλα στερεότυπα σχετικά με τις σχολικές προτιμήσεις και τις επιδόσεις που 

διαμορφώνουν την μελλοντική σχέση γυναικών με τις νέες τεχνολογίες, το αυξημένο κόστος των σεμιναρίων σε 

συνδυασμό με τη μητρότητα και τις «αφανείς» υποχρεώσεις της οικιακής εργασίας αναφέρθηκαν σαν αντι-

κίνητρα, αποθαρρυντικοί λόγοι για την ενασχόληση τους με τους υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες. 

Συγκεκριμένα, η Αριάδνη στη συνομιλία μας ισχυρίστηκε: «…είναι πολύ ακριβά αυτά τα προγράμματα όπως 

wordpress, digital marketing skills κτλ, το κόστος τους δεν τα κάνει προσβάσιμα σε άνεργες». Η Μαρία, ανύπαντρη 

μητέρα που έχει αναλάβει εξολοκλήρου το μεγάλωμα του παιδιού της, υπογράμμισε και την έλλειψη χρόνου που 

φέρνει η οικιακή εργασία στις γυναίκες: «…νομίζω ένα άλλο κεφάλαιο που κρατάει τις γυναίκες πιο πίσω είναι ο 
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διαθέσιμος χρόνος που θα έχει η καθεμία, για παράδειγμα εγώ όταν έγινα μαμά δεν προλάβαινα να κάτσω όσο 

καθόμουν παλιά, πιστεύω ότι και αυτό κρατά πίσω τις γυναίκες, το πόσο χρόνο μπορεί να διαθέσει σε αυτό το 

κομμάτι….» Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι η αλληλοδιαπλοκή του φύλου με την κοινωνικο-οικονομική θέση, 

την οικιακή εργασία (και το «βαρος» της μητρότητας) ως κοινωνικά συστήματα που παράγουν και αναπαράγουν 

έμφυλες διακρίσεις στο τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Πέρα από σποραδικές 

προσπάθειες ενθάρρυνσης και υποστήριξης των γυναικών στο τομέα των Νεών Τεχνολογιών (εδώ να 

αναφέρουμε τη συμμετοχή της ΓΓΙ  στην «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση» και τη δημόσια 

διαβούλευση της Διεθνούς ΈνωσηςΤηλεπικοινωνίων (ITU) για τη Γεφύρωση ψηφιακού  χάσματος ανδρών – 

γυναικών που έλαβε χώρα μεταξύ Οκτώβρη 2017- Ιανουάριος 2018) δεν είναι αρκετές οι δράσεις στην Ελλάδα 

που στοχεύουν στη πάταξη του ψηφιακού χάσματος και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες μεταξύ των οποίων άνεργες γυναίκες και κορίτσια. 

 

ΕΜΦΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

«Δημιουργείστε φιλικά  προς τη γυναίκα/κορίτσι προγράμματα/σχεδιασμό  και παραγωγή  για να αυξήσετε την γυναίκεια 

συμμετοχή » (Nancy Pascall, DG CONNECT, Principal Administrator–Policy Coordinator, European Commission Brussels) 

 

Εξετάζοντας το ζήτημα της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και της γυναικείας επιχειρηματικότητας η 

Nancy Pascall παρατηρεί ότι η αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στην ψηφιακή  κοινωνία και την 

επιχειρηματικότητα θα συμβάλλει στην εξάλειψη του σημερινού  ψηφιακού  χάσματος  (Καμπερίδου, 2018: 208). 

Στη συζήτηση μας με τις γυναίκες - συμμετέχουσες τονίστηκε η δημιουργικότητα ως αναπόσπαστο κομμάτι των 

νέων τεχνολογιών όπου και η κατασκευή μίας ιστοσελίδας προσιδιάζει με το ράψιμο ενός φουστανιού. Πιο 

συγκεκριμένα, η Αριάδνη, γυναίκα με αναπηρία και μακροχρόνια άνεργη, τόνισε ότι «το να φτιάξω ένα site είναι 

μοναδικό, κάνεις δεν μπορεί να φτιάξει το ίδιο, είναι πολύ δημιουργικό, εάν έχεις στο μυαλό μια εικόνα Χ ξεκινάς 

και από το τόσο δα στο μυαλό σου μπορείς να φτάσεις σε κάτι τελείως διαφορετικό, σε παρασέρνει, αλλά εάν 

θέλεις να βγάλεις αυτό που έχεις αποφασίσει από την αρχή νομίζω ότι μόνο εσύ αποκλειστικά μπορείς να το 

βγάλεις, κανείς δεν θα ζωγραφίσει το ίδιο μία μπάλα του μπάσκετ, κανείς δεν θα τη βγάλει όπως την έχω εγώ στο 

μυαλό μου». Σε αντίστοιχη ερώτηση για τη συμβολή της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων στη θέση των 

γυναικών στην αγορά εργασίας οι συμμετέχουσες απάντησαν: 36.4% πως «νιώθει ότι έχει περισσότερες 
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ευκαιρίες στην αναζήτηση εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό», 31.8% πιστεύουν «ότι τα 

ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες είναι ένας τομέας που οι γυναίκες έχουν πολλά να προσφέρουν», το 18.2% 

δεν θεωρεί «ότι αρκεί η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων για τη μείωση της ανεργίας σε γυναίκες και γυναίκες με 

αναπηρία αλλά είναι ένα πρώτο βήμα» και τέλος 13.6% ισχυρίστηκε ότι «χρειάζονται περισσότερα σεμινάρια σε 

ψηφιακά μέσα και νέες τεχνολογίες που να απευθύνονται σε γυναίκες και γυναίκες με αναπηρία μιας και αυτό 

θα τις κάνει περισσότερο ορατές και ανταγωνιστικές». 

 

 Παρατηρούμε ότι παρότι οι γυναίκες νιώθουν ικανές να ξεδιπλώσουν τη δημιουργικότητά τους στο 

πεδίο των νέων τεχνολογιών (31.8%) και γοητεύονται από τη διαδικασία κατασκευής πραγμάτων στο ψηφιακό 

περιβάλλον (από newsletter μέχρι ιστοσελίδες) πιστεύουν ότι δεν αρκεί η οργάνωση σεμιναρίων ψηφιακών 

δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση του έμφυλου ψηφιακού χάσματος (18.2%). Στη συζήτηση μας με γυναίκες- 

συμμετέχουσες ειπώθηκε πως συνήθως οι άντρες προσλαμβάνονται σε αυτές τις δουλειές και πως ο μόνος 

τρόπος να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές είναι να ζητήσουν ή να δεχτούν λιγότερα χρήματα για την ίδια 

δουλειά.  Βλέπουμε λοιπόν πως το ψηφιακό χάσμα συμβάλει στη διαιώνιση, και ενδεχομένως όξυνση, έμφυλων 

διακρίσεων στην αγορά εργασίας (μισθολογικό χάσμα, έμφυλα στερεότυπα). 

Η απομυθοποίηση της τεχνολογίας ως «ανδρικού» πεδίου καθώς και η αντιμετώπιση του ψηφιακού 

χάσματος προϋποθέτει ένα συνδυασμό βραχυπρόθεσμωνμέτρων και μακροπρόθεσμων πολιτικών μεταξύ των 

οποίων: Οργάνωση δωρεάν σεμιναρίων ψηφιακών δεξιοτήτων που απευθύνονται σε γυναίκες και άλλες 

ευάλωτες ομάδες· ενσωμάτωση των ψηφιακών δεξιοτήτων στο ευρύτερο σχολικό πρόγραμμα· συνεχείς 

επιμορφώσεις πάνω στα έμφυλα στερεότυπα με έμφαση τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας· και 

συνολικός επαναπροσδιορισμός/ επανεξέταση του πως παρουσιάζονται οι νέες τεχνολογίες στα κορίτσια και τις 

γυναίκες.  
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