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Περίληψη 
Αυτό το άρθρο βασίζεται στην έρευνα που έγινε στην περιοχή του Ν. Ροδόπης µε-
ταξύ γυναικών µελών της Μουσουλµανικής µειονότητας της ∆. Θράκης προκειµέ-
νου να διερευνηθεί η σχέση των γυναικών αυτών µε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο άρθρο παρουσιάζονται δηµογραφικά στοιχεία και οι 
σπουδές των γυναικών, γίνεται περιγραφή το που ή πως οι συµµετέχουσες στην 
έρευνα ήρθαν σε επαφή µε τους Η/Υ, τους λόγους που τους χρησιµοποιούν, τη 
σχέση τους µε το ∆ιαδίκτυο, καθώς και κάποιες επικοινωνιακές τους ανάγκες και 
εµπειρίες. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Παρόλο που εργασιακά η γνώση των νέων τεχνολογιών θεωρείται ότι συνει-
σφέρει πολύ θετικές προοπτικές απασχόλησης, οι γυναίκες απαρτίζουν µό-
λις το 20-30% των επαγγελµατιών στο τοµέα των νέων τεχνολογιών (WTDC 
1998), (Βιτσιλάκη, κ.α. 2001). Βάσιµα στοιχεία µας δείχνουν ότι αντίθετα µε 
την κοινή πεποίθηση, οι γυναίκες δεν αποφεύγουν ηθεληµένα τους υπολο-
γιστές. Επίσης εµφανίζονται να «συνδέονται» στο διαδίκτυο µε ταχύτερους 
ρυθµούς παρά ποτέ (Van Slyke et al. 2002). Τα ευρήµατα ερευνών (Hoffman 
et al. 1996) δείχνουν ότι οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 40% αυτών που 
χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από το σπίτι και χρησιµοποιούν 
το ∆ιαδίκτυο κυρίως για επικοινωνία περισσότερο από τους άνδρες. Από την 
άλλη πλευρά, ο στερεότυπος ρόλος του φύλου, πιθανώς, να επιδρά στη δια-
µόρφωση της στάσης απέναντι στους υπολογιστές (Roussos 2004) και αξίζει 
να σηµειωθεί ότι οι προκαταλήψεις, σε συνδυασµό µε τους µύθους, δηµιουρ-
γούν ή ενισχύουν µηχανισµούς αποκλεισµού των γυναικών από γνωστικούς 
χώρους που σχετίζονται µε τις τεχνολογίες (∆εληγιάννη & Ζιώγου 1997). 
Οπότε και οι όποιες διαφορές στις στάσεις και στις συµπεριφορές, µε βάση 
το φύλο, απέναντι στους υπολογιστές και ίσως µια επιφυλακτικότητα από 
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µέρους των γυναικών είναι κατά βάση κοινωνικά κατασκευασµένες και προ-
φανώς δεν στηρίζονται σε βιολογικούς παράγοντες, αλλά περνάνε µέσα από 
τα στερεοτυπικά πρότυπα στο χώρο της οικογένειας και στο χώρο της εκπαί-
δευσης (Turkle 1988). Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν και αρκετούς κοινωνικούς 
παράγοντες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα εµπόδια που ορθώνονται στη 
χρήση των ΤΠΕ από τις γυναίκες όπως λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους λόγω 
των πολλαπλών τους υποχρεώσεων (παιδιά, ηλικιωµένοι), χαµηλότερους οι-
κονοµικούς πόρους ώστε να καλύψουν το κόστος της τεχνολογίας, Επιπλέον 
σε πολλές χώρες οι γυναίκες βρίσκονται σε κατώτερο µορφωτικό επίπεδο από 
αυτό των ανδρών, συµπεριλαµβανοµένων και των ξένων γλωσσών. Τέλος, σε 
πολλές αναπτυσσόµενες χώρες οι γυναίκες τείνουν να κατοικούν σε περιοχές 
που δε διαθέτουν την υποδοµή ούτε µπορούν να ταξιδεύουν σε περιοχές µε 
µεγαλύτερη τεχνολογική ανάπτυξη όσο οι άνδρες. 

Η µουσουλµανική µειονότητα στη Θράκη, που βρίσκεται κυρίως στα νο-
µαρχιακά διαµερίσµατα Ξάνθης και Ροδόπης, αριθµεί περίπου 100.000 άτοµα 
από τα οποία περίπου τα µισά είναι γυναίκες (Markου,1997). Η επίδραση της 
παγκοσµιοποίησης, µε τους µηχανισµούς υπερσύνδεσης µέσω των νέων τε-
χνολογιών που διαθέτει για την σύνδεση εθνικών οικονοµιών, της ευκολότε-
ρης διακίνησης αγαθών κεφαλαίων, υπηρεσιών και ανθρώπινων πόρων υπήρ-
ξε εµφανής στη µειονότητα µετά το 1990 (Demesticha, 2004). Στο σηµείο αυτό 
θα πρέπει να επισηµανθεί η συµβολή του προγράµµατος του ΥΠΕΠΘ «Εκπαί-
δευση Μουσουλµανόπαιδων», µε επιστηµονική υπεύθυνη την καθηγήτρια Α. 
Φραγκουδάκη, µε στόχο την αναβάθµιση της µειονοτικής εκπαίδευσης, την 
ενίσχυση της ελληνοµάθειας και το άνοιγµα του δρόµου για την εκπαιδευτική 
επιτυχία των παιδιών της µειονότητας (Ασκούνη, 2002) καθώς και η σηµασία 
του µέτρου της ποσόστωσης για την εισαγωγή των Μουσουλµάνων µαθητών 
στα Ελληνικά Πανεπιστήµια (Μπαλτσιώτης, 1997). Παρόλο που υπάρχουν 
µελέτες και έρευνες γύρω από τη γυναίκα, τη γυναικεία προσωπικότητα και 
τις λειτουργίες της, οι περισσότερες έχουν κατ’ εξοχήν µονοπολιτισµικό προ-
σανατολισµό, µε αποτέλεσµα οι θεωρητικές και εµπειρικές έρευνες σχετικά µε 
τις µουσουλµάνες γυναίκες της Θράκης να είναι περιορισµένες. Ενδεικτικά 
αναφέρονται η έρευνα της Κανακίδου (1996) η οποία αναφέρεται αναλυτικά 
στην προσωπικότητα της µουσουλµάνας γυναίκας, καθώς και το άρθρο της R. 
Mateos (1999) το οποίο αναφέρεται στο οικογενειακό πλαίσιο και στον απο-
κλεισµό των γυναικών της µουσουλµανικής µειονότητας που στο µεγαλύτερο 
µέρος τους είναι διπλά αποκλεισµένες λόγω οικογενειακών δοµών και λόγω 
έλλειψης σωστής εκπαίδευσης. 

ΕΡΕΥΝΑ
Στόχος
Στους στόχους της έρευνας είναι να διερευνηθεί αν παρόλα τα προβλήµατα 
εκπαίδευσης και αποκλεισµού οι γυναίκες της Μουσουλµανικής µειονότητας 
της Θράκης ενδιαφέρονται και χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ και αν ναι να σκιαγρα-
φηθεί ποιοι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες επηρεάζουν και καθορίζουν 
την σχέση αυτή.

Μέθοδος-∆ιαδικασία 
Η έρευνα διεξήχθη µε τη µέθοδο της δοµηµένης συνέντευξης στην Ελληνική 
ή στην Τουρκική γλώσσα, µε τη χρήση ερωτηµατολογίου που περιείχε 59 ερω-
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τήσεις ανοιχτού τύπου, εναλλακτικών απαντήσεων και απαντήσεων ιεράρχη-
σης. Για την κατασκευή του ερωτηµατολογίου λήφθηκε υπόψη ότι έπρεπε να 
µπορούν να απαντηθούν από γυναίκες διαφορετικών µορφωτικών επιπέδων 
και κοινωνικοοικονοµικών οµάδων. Επίσης πάρθηκαν ιδέες από προηγούµε-
νες έρευνες (D.Wheeler 2002, European Commission 2004). Οι ερωτήσεις ήταν 
χωρισµένες σε 4 κατηγορίες. Στην πρώτη υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά µε δηµο-
γραφικά στοιχεία, στη δεύτερη για τις µαθησιακές και επικοινωνιακές ανάγκες 
και την στάση τους για τις ΤΠΕ, στην τρίτη σχετικά µε µαθησιακές και επικοι-
νωνιακές εµπειρίες τους µε τις ΤΠΕ και στην τέταρτη για τους παράγοντες 
που επηρεάζουν την επικοινωνία και την µάθηση αυτών των γυναικών. 

∆είγµα
Το δείγµα αποτελείται από 32 γυναίκες από τις οποίες οι 12 είναι ηλικίας 18-
29, οι 16 είναι ηλικίας 30-39 και οι 4 ηλικίας 40-49, είναι κάτοικοι πόλεων και 
χωριών καλυµµένες µε µαντίλα ή όχι. Το δείγµα είναι µη πιθανοτήτων που 
συγκεντρώθηκε µε δειγµατοληψία χιονοστιβάδας. Αρχικά έγιναν δύο πιλοτι-
κές έρευνες, προκειµένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των ερωτήσεων, και 
κατόπιν ακολούθησε η έρευνα µε τις 32 γυναίκες. Από τον Πίνακα 1 διαπι-
στώνεται ότι η χρήση Η/Υ δεν επηρεάζεται από την οικογενειακή κατάσταση 
των γυναικών, από τον τόπο διαµονής τους αλλά ούτε και µε την σχέση των 
συνεντευξιαζόµενων µε το Ισλάµ που απεικονίζεται µε την µαντίλα.

Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά στοιχεία των γυναικών της έρευνας.

Οικογενειακή
κατάσταση

Χώρος 
διαµονής

Μαντίλα

Ηλικίες Έγγαµη Άγαµη Χωριό Πόλη Ναι Όχι

18-29 5 7 6 6 6 6

30-39 14 2 5 9 3 11

40-49 4 0 1 3 0 4

Χρήση
Η/Υ

Γνώση 
Ελληνικής 
γλώσσας

Ηλικίες Ναι Όχι Ναι Όχι

18-29 11 1 8 4

30-39 13 1 12 4

40-49 4 0 4 0

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το επίπεδο των σπουδών των γυναικών του 
δείγµατος όπου φαίνεται ότι οι περισσότερες από αυτές είναι απόφοιτες Τουρ-
κικών κρατικών Πανεπιστηµίων, µε µία αρχόµενη προτίµηση, για τα Ελληνικά 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
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Πίνακας 2. ∆ηµογραφικά στοιχεία για τις σπουδές τους.

Ηλικία
Μειονοτικό 
∆ηµοτικό

Πανεπιστήµιο 
Ελλάδα

Πανεπιστήµιο
Τουρκία *

ΙΕΚ ή όχι 
συνέχιση 
σπουδών

18-29 3
ΕΚΛ 2 1 2
ΤΚΛ* - 4 -

ΜΛ - - -

30-39 2
ΕΚΛ - 5 1

ΤΚΛ* - 5 1
ΜΛ 1 1

40-49 0
ΕΚΛ - - -

ΤΚΛ* - 1 -

ΜΛ 1 2 -

ΕΚΛ: Ελληνικό κρατικό Λύκειο, ΤΚΛ: Τουρκικό κρατικό Λύκειο, ΜΛ: Μειονοτικό 
Λύκειο, *: ή άλλη χώρα

Στο ∆ιάγραµµα 1 φαίνεται, µετά την καταµέτρηση των επιτυχόντων Μου-
σουλµανόπαιδων αγοριών και κοριτσιών του Ν. Ροδόπης µε το σύστηµα της 
ποσόστωσης για την δεκαετία 1996- 2005 και την διερεύνηση των επιλογών 
τους, ότι οι γυναίκες µετά την καθιέρωση της ποσόστωσης για την εισαγωγή 
των µαθητών της µειονότητας σε Ελληνικά Α.Ε.Ι. έχουν αρχίσει να επιλέγουν 
Πανεπιστηµιακές Σχολές στην Ελλάδα. Σήµερα υπολογίζεται ότι περίπου 700 
αγόρια και κορίτσια από την µουσουλµανική µειονότητα έχουν αποφοιτήσει ή 
φοιτούν σε Ελληνικά Πανεπιστήµια.
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∆ιάγραµµα 1. Γράφηµα επιτυχόντων Μουσουλµανοπαίδων του Ν. Ροδόπης στα 
Ελληνικά Πανεπιστήµια. Η επίδραση του µέτρου της ποσόστωσης είναι εµφανής.

Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2 ύστερα από έρευνα όλων των αρχείων 
των επιτυχόντων του Ν. Ροδόπης στα Ελληνικά Πανεπιστήµια από το 1996 
ως και το 2005 οι γυναίκες της µουσουλµανικής µειονότητας επιλέγουν και 
σχολές στον τοµέα της Πληροφορικής στην Ελλάδα
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∆ιάγραµµα 2. Γράφηµα επιτυχόντων γυναικών Ν. Ροδόπης σε Τµήµατα Πληρο-
φορικής στην Ελλάδα.

Μαθησιακές και επικοινωνιακές εµπειρίες
Στο Ν. Ροδόπης το µάθηµα της Πληροφορική ξεκίνησε για τα κρατικά Γυµνά-
σια το 1994 και για το µειονοτικό Γυµνάσιο και Ιεροσπουδαστήριο το 2004 µε 
πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο ενώ για τα 120 µειονοτικά ∆ηµοτικά σχο-
λεία του Ν. Ροδόπης σε κάποια λόγω του Ευρωπαϊκά χρηµατοδοτούµενου 
προγράµµατος «Εκπαίδευσης Μουσουλµανόπαιδων» που υλοποιήθηκε από 
το ΥΠΕΠΘ και το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το 2001 και για τα 
υπόλοιπα το 2003. Παρατηρούµε στον Πίνακα 3 ότι το σχολείο είναι ο χώρος 
που το µεγαλύτερο µέρος των γυναικών ηλικίας 18-29 έµαθε την χρήση του 
Η/Υ. Συγκριτικά µε τις άλλες ηλικίες γυναικών που λειτούργησαν πιο ιδιωτικά, 
αυτό δείχνει την µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών της µειονότητας πλέ-
ον στην κρατική εκπαίδευση και µάλιστα σε σχολεία πλήρως εργαστηριακά 
εξοπλισµένα, έχοντας έτσι ίσα δικαιώµατα και ευκαιρίες µε την πλειονότητα 
στην απόκτηση προσόντων και δεξιοτήτων για την µελλοντική τους είσοδο 
στο χώρο της εργασίας.

Στις ερωτήσεις «Έχετε υπολογιστή στο σπίτι ή στην εργασία, σύνδεση µε 
το ∆ιαδίκτυο και λογαριασµό email;» δόθηκαν οι απαντήσεις που περιλαµβά-
νονται στον Πίνακα 4. Όπως φαίνεται από τα ευρήµατα η κατοχή υπολογιστή 
και η σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο επηρεάζεται από την ηλικία η οποία και προσ-
διορίζει την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση αυτών, αν και έχουν καταγραφεί 
στην έρευνα απόφοιτες ∆ηµοτικού που κατοικούν σε περιοχές πιο αποκλει-
σµένες να έχουν υπολογιστή και καθηµερινά να χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο. 
Όπως φαίνεται στο δεύτερο µέρος του Πίνακα 4 παρόλο που υπάρχουν Ιντερ-
νέτ καφέ σε όλα τα χωριά που διαβιεί η µειονότητα, και στις γειτονιές τους 
στην πόλη, οι γυναίκες δήλωσαν ότι δεν τα επισκέπτονται, παρά µόνο ελάχι-
στες περιπτώσεις αυτών, αν και πολλές από αυτές τα επισκέπτονται κατά την 
παραµονή τους στην Τουρκία. Επίσης στον ίδιο πίνακα για τις ερωτήσεις: «Θα 
δουλεύατε µέσω Η/Υ από το σπίτι», και «Θα δεχόσασταν πολύωρη εργασία 
όπως απαιτεί η αγορά των Ν.Τ.» φαίνεται ότι οι γυναίκες της έρευνας είναι 
θετικές στην τηλεργασία και στο εργασιακό περιβάλλον µε αυξηµένο ωράριο 
στην προσπάθεια τους να έχουν δουλειά .
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Πίνακας 3. Που ή πως διδάχθηκαν τη χρήση Η/Υ.

Γυµνάσιο 
ή Λύκειο

Παν/µιο ΣΕΜ∆Θ
Ιδιωτικές 
Σχολές ή 
ΚΕΚ

Μόνη ή µε 
τη βοήθεια 
συζύγου

18-
29

ΕΚΛ 5 - - - -

ΤΚΛ* 2 2 - - -

Μ∆ - - - - 2

30-
39

ΕΚΛ 1 2 1 - 2

ΤΚΛ* 2 - - 2 2

ΜΛ ή 
Μ∆ 

- - 1 1 1

40-
49

ΕΚΛ - - - - -

ΤΚΛ* - - - - -

ΜΛ - 1 1 - 2

*: και άλλων χωρών, ΣΕΜ∆Θ: Σύλλογος Επιστηµόνων Μειονότητας, Μ∆: Μειο-
νοτικό ∆ηµοτικό

Πίνακας 4. Κατοχή Η/Υ στο σπίτι ή στην εργασία, σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο και 
email, Ιντερνέτ καφέ, τηλεργασία, ωράριο.

H/Y ∆ιαδίκτυο Email

Ηλικίες Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι

18-29 8 4 7 5 9 3

30-39 16 0 11 5 13 3

40-49 4 0 3 1 4 0

Χρήση 
Ιντερνέτ καφέ 

Τηλεργασία
Αυξηµένο 

ωράριο στο 
χώρο των Ν.Τ. 

Ηλικίες Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι

18-29 8 4 7 5 9 3

30-39 16 0 11 5 13 3

40-49 4 0 3 1 4 0

Στην ερώτηση: «Για ποιο λόγο χρησιµοποιείτε Η/Υ», Πίνακας 5, µεγαλύτε-
ρες προτιµήσεις συγκέντρωσαν οι επιλογές που έχουν σχέση µε την επικοινω-
νία. Οι γυναίκες επιπλέον δίνουν µεγάλη αξία στη χρήση του ∆ιαδικτύου και 
στις δυνατότητες επικοινωνίας και έκφρασης που τις παρέχει τόσο για επαγ-
γελµατικούς όσο και για προσωπικούς λόγους.
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Πίνακας 5. Λόγοι χρήσης Η/Υ.

18-29 30-39 40-49

∆ιαδίκτυο 7 9 4

Αγορά Προϊόντων 1 2 0

Email 5 7 4

Εφαρµογές Office 4 9 2

Σπουδές 2 0 0

Επικοινωνία µε φίλους 4 8 3

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 1 1 2

Έρευνα Ιστοσελίδων 5 3 4

Παιδ. Λογισµικό 0 1 0

Συµπεράσµατα
Στο δείγµα των γυναικών της µουσουλµανικής µειονότητας που ασχολούνται 
µε τις ΤΠΕ, ο τόπος διαµονής, η οικογενειακή τους κατάσταση και η σχέση 
τους µε το Ισλάµ δεν επηρεάζει τις επιλογές τους στην χρήση των ΤΠΕ. Ο κυ-
ριότερος παράγοντας που παίζει το σηµαντικότερο ρόλο στο να γνωρίσουν, οι 
νεαρές κυρίως γυναίκες του δείγµατος, τις ΤΠΕ φαίνεται να είναι το σχολείο. 
Οι γυναίκες του δείγµατος χρησιµοποιούν τον Η/Υ κυρίως για σύνδεση µε το 
∆ιαδίκτυο και επικοινωνία. Γενικά από το σύνολο των απαντήσεων τους και 
την προσδοκία τους στο ότι η εµβάθυνση στη γνώση των ΤΠΕ θα τις προσφέ-
ρει ευκαιρίες επικοινωνίας, πληροφόρησης, ανάπτυξης προσόντων και δεξιο-
τήτων για εύρεση εργασίας, διαφάνηκε η θετική τους στάση για τις ΤΠΕ.

Αν και πρόκειται για το ξεκίνηµα αυτής της προσπάθειας (µικρό δείγµα, 
πειραµατικό ερωτηµατολόγιο), εκτιµήθηκε ότι πρέπει να κοινοποιηθούν τα 
πρώτα «ευρήµατα», τα οποία δίνουν απαντήσεις σε κάποια ερωτήµατα για την 
κατάσταση διαβίωσης ενός µέρους του πληθυσµού, στην περιοχή της Θράκης 
µε στόχο τον προβληµατισµό των αρµόδιων φορέων για την διαµόρφωση ίσως 
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης αυτών των γυναικών, λόγω των ιδιαιτεροτή-
των που τις διακρίνει και του διπλού αποκλεισµού λόγω φύλου και κοινωνικο-
οικονοµικών συνθηκών.

Θα ήταν ενδιαφέρον, σε µακροπρόθεσµη βάση, να ερευνηθεί αν η βελτίω-
ση των προσόντων αυτών των γυναικών επιφέρει και αλλαγές στην κοινωνι-
κοοικονοµική κατάστασή τους µε επιδράσεις στην κοινωνία που διαβιούν και 
αν και κατά πόσον η πρώτη επαφή µε τις ΤΠΕ είτε µέσω των σπουδών στην 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση είτε µε την επαφή τους µε το διαδίκτυο έχει σαν απο-
τέλεσµα ουσιαστικές καριέρες στο χώρο των ΤΠΕ.
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