
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

    «Έρευνα για τις σχέσεις και τα συναισθήµατα που αναπτύσσονται εντός του Διαδικτύου» 

Βολιωνιτάκη Μ. Χαρίκλεια 

Επιβλέπων Καθηγητής: Σταµούλης Γεώργιος 
Συνεπιβλέπουσα Καθηγήτρια: Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη 

ΛΑΜΙΑ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 



         



 «Έρευνα για τις σχέσεις και τα συναισθήµατα που αναπτύσσονται εντός του Διαδικτύου» 

Βολιωνιτάκη Χαρίκλεια 
ΑΜ: 2113073 

Επιβλέπων Καθηγητής: Σταµούλης Γεώργιος 
Συνεπιβλέπουσα Καθηγήτρια: Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη 



Περίληψη 
Η παρούσα έρευνα µελετά τον τρόπο που επικοινωνεί η νέα γενιά, εντός και εκτός του Διαδικτύου. 
Πιο συγκεκριµένα, εξετάστηκαν οι σκέψεις και τα συναισθήµατα που δηµιουργούνται κατά την 
περιήγησή τους στο Διαδίκτυο, η αποψή τους για τη δυσκολία που αντιµετωπίζουν στη λεκτική 
έκφραση των συναισθηµάτων τους, καθώς και τις αντιλήψεις τους όσον αφορά το χρόνο και την 
ποιότητα αυτού όσο χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο. Όλα αυτά εξετάστηκαν µε βάση την επικοινωνία 
των ατόµων σε όλα τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη πραγµατική καθηµερινή ζωή τους. Το 
δείγµα της έρευνας ήταν 10 άτοµα, γυναίκες και άντρες, ηλικίας 20-25 χρόνων. Η συλλογή των 
δεδοµένων έγινε µέσω συνεντεύξεων µε τη χρήση µαγνητοφώνου και για την επεξεργασία τους 
πραγµατοποιήσαµε αναλύσεις και συγκρίσεις των απαντήσεων των ερωτώµενων. Από τα 
αποτελέσµατα αποδείχτηκε ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων είχε τάση για εθιστική χρήση του 
Διαδικτύου για κάποιο δεδοµένο χρονικό διάστηµα. Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι η πλειοψηφία των 
συµµετεχόντων προτιµούν το Διαδικτύο ως µέσο επικοινωνίας και έκφρασης συναισθηµάτων και 
προσωπικών πληροφοριών. Η εξαγωγή των αποτελεσµάτων έγινε µε την ανάλυση των κοινών και 
αντίθετων απόψεων των ερωτώµενων.    



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερµές µου ευχαριστίες στην επιβλέπουσα 
εντεταλµένη διδάσκουσα του Πανεπιστηµ ίου Θεσσαλίας κα. Παρασκευοπούλου-Κόλλια 
Ευφροσύνη-Άλκηστη, για την βοήθειά της στην περάτωση αυτής της εργασίας, την υποµονή της 
και για τη συνολική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς όλους τους συµµετέχοντες και κυρίως προς όλους τους 
φίλους, γνωστούς και συµφοιτητές µου που παρείχαν βοήθεια για τη διεξαγωγή και την 
ολοκλήρωση της έρευνάς µου.  

Τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους δικούς µου ανθρώπους, οικογένεια και φίλους, που µε 
στήριξαν σε όλες τις καλές και κακές στιγµές της φοίτησής µου, που µοιράστηκα µαζί τους την 
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Πρόλογος 
Η αλληλεπίδραση µεταξύ των ανθρώπων ήταν πάντα στο ενδιαφέρον των ερευνητών. Με αφορµή 
τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας και των νέων µέσων επικοινωνίας που δηµιουργούνται, η 
ανθρώπινη αλληλεπίδραση πραγµατοποιείται συνεχώς µε ποικίλα µέσα. Πλέον, το Διαδίκτυο 
χρησιµοποιείται παγκοσµίως και προσφέρει στους χρήστες του µεγάλο φάσµα υπηρεσιών. Το 
Διαδίκτυο, τα τελευταία χρόνια, έχει απασχολήσει σε διεθνές επίπεδο την ερευνητική κοινότητα και 
κυρίως µε αρνητικό τρόπο, καθώς επικεντρώνεται στην υπερβολική χρήση που κάνουν ως επί το 
πλείστον οι νέοι, σε σηµείο που αυτή θεωρείται εθιστική στο Διαδίκτυο.  
Στην παρούσα έρευνα προσπαθήσαµε να αναδείξουµε το φαινόµενο αυτό. Εξετάσαµε τις σχέσεις 
που αναπτύσσονται στο Διαδίκτυο και το πεδίο διαµόρφωσής τους. Παράλληλα, διερευνήσαµε την 
ποικιλία των συναισθηµάτων, θετικών και αρνητικών, που συνεισφέρουν στη διαπροσωπική 
επικοινωνία και εκφράζονται είτε λεκτικά είτε µη λεκτικά. Αρκετοί άνθρωποι δυσκολεύονται στη 
λεκτική έκφραση των συναισθηµάτων τους και την αναγνώρισή τους και έτσι βρίσκουν καταφύγιο 
στον Κυβερνοχώρο. Το εύρος των συναισθηµάτων, επίσης, έχει λάβει εκτεταµένη προσοχή από 
την ερευνητική κοινότητα. Τέλος, µελετήσαµε την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία που 
πραγµατοποιούνται στα πλαίσια διαφόρων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επηρεάζει όλους τους τοµείς της κοινωνικής µας ζωής και η χρήση της 
είναι συνεχώς αυξανόµενη, εύκολη και ελκυστική. Χρησιµοποιείται στο πεδίο της εργασίας, της 
ψυχαγωγίας, της ενηµέρωσης , της διαπροσωπικής επικοινωνίας, της επιχειρηµ ατικής 
δραστηριότητας, της επιστηµονικής έρευνας, της καλλιτεχνικής δηµιουργίας, ακόµη και της 
εγκληµατικότητας (Διαµαντάκη, Ντάβου, Πανούσης, 2001:147). Επηρεάζει τους κοινωνικούς 
θεσµούς, τις ανθρώπινες σχέσεις, την προσωπική και επαγγελµατική ζωή των ανθρώπων και τον 
κοινωνικό τους περίγυρω γενικότερα. Η καθηµερινή ζωή διευκολύνεται µε την εύκολη και γρήγορη 
απόκτηση χιλιάδων αγαθών. 

Η έκφραση των συναισθηµάτων αποτελεί σηµαντικό ζητούµενο στις µέρες µας καθώς οι ταχύτητες 
στην επικοινωνία αυξάνονται συνεχώς και απαιτείται συνεχή µελέτη. Ενώ το Διαδίκτυο παρέχει τη 
δυνατότητα επικοινωνίας και συναισθηµατικής έκφρασης και επιρροής µέσα σε αυτό, από την άλλη 
πλευρά, επιτρέπει και τη µη ολοκληρωµένη διοχέτευση των συναισθηµατικών φαινοµένων και 
πιθανότατα να δρα και ως υποκατάστατο. Εποµένως, οι αυθόρµητες συναντήσεις ατόµων 
ελαχιστοποιούνται στην πραγµατική κοινωνική ζωή. Το αίσθηµα της µοναξιάς στην πραγµατική ζωή 
αναπληρώνεται µε την αίσθηση της κοινωνικής επαφής που προσφέρει ο Κυβερνοχώρος. Έτσι, 
επιβάλλεται να εξετάσουµε την αλληλεπίδραση των συναισθηµάτων εντός και εκτός του χώρου του 
Διαδικτύου, των διαφορών και ανοµοιοτήτων της έκφρασης των συναισθηµάτων εντός και εκτός 
του Internet και τη διαµόρφωση των κοινωνικών σχέσεων σε αυτό.  

Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα στάδια ανάπτυξης και εξέλιξης των διαπροσωπικών 
σχέσεων τόσο στην πραγµατική ζωή όσο και στο χώρο του Διαδικτύου. Επίσης, θα εκθέσουµε τις 
µορφές των διαπροσωπικών σχέσεων και θα γίνει ειδική αναφορά στις σχέσεις που 
αναπτύσσονται στο Διαδίκτυο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα προβάλουµε τον ορισµό του συναισθήµατος και θα δείξουµε τις 
κατηγορίες στις οποίες αυτό χωρίζεται. Θα παρουσιαστούν οι βασικές θεωρίες που αφορούν το 
συναίσθηµα και το συναισθηµατικό δεσµό. Επίσης, θα γίνει ειδική αναφορά στη σύνδεση των 
συναισθηµάτων και των διαπροσωπικών σχέσεων και θα δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη 
συναισθηµάτων στο Διαδίκτυο.  

Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναζητηθεί ο ρόλος του Διαδικτύου στη σύγχρονη εποχή και πως αυτό 
επηρεάζει την καθηµερινότητα των νέων έως το σηµείο που πιθανόν να αποτελεί εθιστική η χρήση 
του. Επίσης, θα παρουσιάσουµε τα κοινωνικά δίκτυα και τη δύναµη που ασκούν πλέον στους 
χρήστες του Διαδικτύου. Θα εξετάσουµε τη συνύφανση του πραγµατικού και εικονικού κόσµου 
µέσα από τα σηµεία που αυτοί συγκλίνουν και αποκλίνουν αντίστοιχα. Εποµένως, θα αναδείξουµε 
την επιρροή που έχει η ενασχόληση του ατόµου αποκλειστικά µε το  Διαδίκτυο µέσω ερευνών που 
έχουν διεξαχθεί. Τέλος, θα γίνει ειδική αναφορά στα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που αυτό 
προσφέρει στους χρήστες του. 



2: ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

2.1 Στάδια ανάπτυξης και εξέλιξης των διαπροσωπικών σχέσεων 

O άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό ον και έχει µάθει να ζει και να εξελίσσεται σε σχέση 
µε το κοινωνικό πλαίσιο. Σύµφωνα µε τον Mead, η κοινωνική αλληλεπίδραση πρόκειται για µια 
διαδικασία κατά την οποία η στενή σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα σε δύο (ή περισσότερους) 
ανθρώπους (µε το παιχνίδι, τη συναναστροφή κτλ.) οδηγεί στη διαµόρφωση, µέρα µε τη µέρα, µιας 
σχεδόν ιδιωτικής γλώσσας, ενός κώδικα επικοινωνίας µεταξύ τους, µέσω του οποίου παράγονται 
νοήµατα και συµβολισµοί (Κοινωνιολογία, Γ’ Λυκείου). Ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται το περιβάλλον 
σύµφωνα µε διαπροσωπικούς όρους. Οι κύριοι πρωταγωνιστές του κόσµου των διαπροσωπικών 
όρων είναι ο «εαυτός» και οι «άλλοι», χωρίς όµως ο εαυτός να είναι αποκοµµένος από τους 
άλλους. Κύρια προϋπόθεση για τις διαπροσωπικές σχέσεις είναι η επικοινωνία. Οπότε για να 
αναπτυχθούν διαπροσωπικές σχέσεις ανάµεσα στα άτοµα προϋποτίθεται αλληλεπίδραση (και 
σαφώς επικοινωνία) µεταξύ τους (Καψάλης, 2003). Μερικές από τις καθηµερινά εξελισσόµενες 
διαπροσωπικές σχέσεις είναι η οικογένεια, η φιλία και οι κοινωνικές συναναστροφές στο σύνολό 
τους.  

Με τον όρο διαπροσωπικές σχέσεις αναφερόµαστε στην επικοινωνιακή αλληλεπίδραση που 
αναπτύσσεται ανάµεσα σε δυο ή περισσότερα άτοµα, έχοντας ως στόχο την αναγνώριση, 
ανακάλυψη και κατανόηση των αναγκών και χαρακτηριστικών τόσο του εαυτού µας όσο και των 
άλλων (Rogers, 1959, http://www.psychologo.gr/site/diaprosopikes-sxeseis.html).  

Ο Heider (1958) υποστηρίζει στον Καφέτσιο (2005) ότι, οι διαπροσωπικοί όροι είναι από τα πλέον 
βασικά εργαλεία που χρησιµοποιούµε για να κατανοήσουµε τον κόσµο. Σύµφωνα µε πρόσφατες 
µελέτες, εστιάζουν στα συναισθήµατα ως συνδετικούς κρίκους ανάµεσα στις κοινωνικές σχέσεις και 
την ψυχική υγεία. Παρόλο που, η σηµασία των διαπροσωπικών  είναι κάτι το αυτονόητο και 1

αυταπόδεικτο σε κοινωνίες µε υψηλό βαθµό συλλογικότητας, έρευνες έχουν δείξει ότι µέχρι και σε 
κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό ατοµικισµού, «οι άνθρωποι περνούν το 47% του 
χρόνου τους µε την συντροφιά των άλλων» (Καφέτσιος, 2005: 22).  

Η διαπροσωπική σχέση που δηµιουργείται µε ένα άλλο άτοµο ή µε µια οµάδα ατόµων που 
ενσωµατώνονται σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, θεωρείται δυαδική και αφορά τις πρόσωπο µε 
πρόσωπο σχέσεις και αλληλεπιδράσεις µε τα υπόλοιπα άτοµα. Η αλληλεπίδραση που 
αναπτύσσεται στοχεύει στην ευχαρίστηση, στην αποδοχή των συµµετεχόντων/ουσών χωρίς να 
υπάρχουν διακριτοί ρόλοι και χωρίς να επικεντρώνεται στην επιβολή εξουσίας. Αυτές τις σχέσεις θα 
µπορούσαµε να τις χαρακτηρίσουµε αµφίδροµες καθώς ασκείται επιρροή από το ένα άτοµο στο 
άλλο σε γνωστικό και συναισθηµατικό επίπεδο, θεωρώντας ότι το πρόσωπο µε το οποίο έρχεται σε 
επαφή είναι ο «σηµαντικός άλλος» για εκείνον (Καψάλης, 2003).  

Ο Rosenberg υποστήριζε το 1986
 
ότι «εαυτός» είναι το σύνολο των σκέψεων και συναισθηµάτων 

του ατόµου, δηλαδή ο εαυτός εµπεριέχει τη γνωστική και τη συναισθηµατική πλευρά. Η αυτοεικόνα 
ανήκει στη γνωστική πλευρά, ενώ η αυτοεκτίµηση στη συναισθηµατική πλευρά. Τόσο στην 
αυτοεικόνα, όσο και στην αυτοεκτίµηση υπάρχει το στοιχείο της αυτοαξιολόγησης, η οποία 
δηµιουργεί τις δυνατότητες αντίδρασης. Το 1902, ο Cooley έκανε γνωστό τον όρο 
«καθρεπτιζόµενος εαυτός» (‘looking- glass self’).  

Υπάρχουν κάποιοι «σηµαντικοί άλλοι», των οποίων η γνώµη είναι πάρα πολύ σπουδαία για εµάς. 
Συµπεραίνουµε στο ότι η αντανάκλαση του καθρέπτη πρέπει να είναι η εικόνα του εαυτού, η οποία 
αποτελεί την εκτιµώµενη εικόνα αυτών των σηµαντικών άλλων. Πάντα όταν στρεφόµαστε στον 
καθρέπτη αυτό, περιµένουµε να µάθουµε γιατί µας ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι εκτιµήσεις τους, γιατί 
είναι τόσο σηµαντικές για εµάς. Η αυτοεικόνα, λοιπόν, κατά κύριο λόγο δοµείται από τις απόψεις 
που έχουν διαµορφώσει οι άλλοι για εµάς.  

 οι διαπροσωπικές σχέσεις στο πολύπλοκο σύστημα αλληλεπίδρασης που επηρεάζονται από την 1

συνύπαρξη ατομικών και κοινωνικών (π.χ. ζεύγος, ομάδες, κοινωνία, κουλτούρα) παραγόντων στα 
εξής  βασικά επίπεδα ανάλυσης: το ενδοατομικό (π.χ. ψυχοφυσιολογία, γενετικές επιδράσεις, 
νευροψυχολογικές δομές), το ατομικό (π.χ. προσωπικότητα, γνωστικές και συναισθηματικές 
δομές), το διαπροσωπικό (π.χ. δυάδα, οικογένεια, σχέσεις), το δια- ομαδικό και το πολιτισμικό.



O Mead (1962) πίστευε ότι µπορούµε να υπάρξουµε και να εκφραστούµε µόνο µέσω των 
αλληλεπιδράσεων µε τους άλλους. Οι εµπειρίες  που έχουµε αποκτήσει, χρίζονται εµπειρίες µας 
µόνο όταν συµµετέχουν και οι άλλοι σ’ αυτές. Ο τρόπος µε τον οποίο λαµβάνει διαστάσεις η 
υπόστασή µας είναι µόνο όντας σε αλληλεπίδραση µε τα υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας και ο 
εαυτός µας προβάλλεται κι εξελίσσεται, όπως κάθε άλλο ον που είναι µέλος  της κοινωνικής οµάδα 
που συµµετέχουµε κι εµείς. Ο Mead υποστήριζε πως όταν προσπαθούµε να έρθουµε πιο κοντά σε 
κάποιον, ουσιαστικά προσεγγίζουµε όλο το εύρος των εξαρτώµενων σχέσεων και επικοινωνιών 
που διαθέτει αυτό άτοµο όταν έρχεται σε επαφή µε άλλα άτοµα, στοχεύοντας στην αλληλεπίδραση. 
Η συνεισφορά των Mead και Cooley,ήταν καταλυτική στον προσδιορισµό της έννοιας του εαυτού 
σύµφωνα µε τους τρόπους µε τους οποίους µας δίνεται η δυνατότητα να τον µελετήσουµε. 

 Ο James εισήγαγε τον όρο της αυτοεκτίµησης ως το πηλίκο των επιτυχιών µας, προς τις 
φιλοδοξίες µας. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα λόγια του Coopersmith, οι κύριοι παράγοντες που 
µεταβάλλουν τον δείκτη αυτοεκτίµησης ξεκινούν από τα παιδικά µας χρόνια και τη συµπεριφορά 
που είχαν οι γονείς µας απέναντι µας, από το κατά πόσο είµασταν ελεύθεροι να παίρνουµε 
πρωτοβουλίες.  

Σύµφωνα µε τη µαθηµατική παρουσίαση του James, γίνεται εύκολα κατανοητός ο λόγος που η 
θετική αυτοεκτίµηση είναι δείγµα καλής ψυχικής υγείας. Αν αυτά που επιδιώκουµε 
πραγµατοποιούνται µε επιτυχία, αποκτούµε αυτόµατα καλή εικόνα για τον εαυτό µας. Αν συµβεί το 
αντίθετο, η ζυγαριά κλίνει προς την αρνητική σκέψη, ως προς τις προσπάθειές µας, και συνεπώς 
και για τον εαυτό µας. Έρευνες έχουν δείξει ότι η χαµηλή αυτοεκτίµηση είναι η «µητέρα» του 
άγχους, της κατάθλιψης, της ευερεθιστότητας, ακόµα και έντονων αισθηµάτων όπως απογοήτευση 
για τη ζωή.  

Έτσι, αν καταφέρουµε να ερευνήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούµε, θα καταφέρουµε 
να καταλάβουµε και να ερµηνεύσουµε τις διαπροσωπικές σχέσεις που έχουµε αναπτύξει. Η γνώση 
του εαυτού µας και η ανάλυση των στοιχείων της προσωπικότητάς µας παίζουν σηµαντικό ρόλο σε 
αυτό. Η αυτοεκτίµηση και ο αυτοσεβασµός που καλλιεργεί ο καθένας µας αντανακλώνται στη 
συµπεριφορά µας προς τους άλλους, στην αντίληψη που διαµορφώνουµε για τα πάντα και ως εκ 
τούτου στις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουµε (Καφέτσιος, 2005).  

Η διαπροσωπική επικοινωνία εξυπηρετεί κάποιες λειτουργίες που έχουν να κάνουν µε το γεγονός 
ότι οι άνθρωποι επικοινωνούν µε σκοπό να καλύψουν τις κοινωνικές και ψυχολογικές τους ανάγκες, 
να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την αίσθηση του εαυτού τους, να δηµιουργήσουν σχέσεις, να 
εκπληρώσουν τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να ασκήσουν 
επιρροή στις/στους άλλους (Verderber and Verderber, 2006).  

Μπορούµε να κατατάξουµε τις διαπροσωπικές σχέσεις σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα µε 
τo βαθµό έλξης και οικειότητας που επικρατεί µεταξύ των αλληλεπιδρώντων. Το πρώτο επίπεδο 
περιλαµβάνει τις σχέσεις στις οποίες οι άνθρωποι αισθάνονται µικρή έλξη και έχουν χαµηλή 
οικειότητα µεταξύ τους. Σε τέτοιου είδους επιφανειακές επαφές γίνεται έντονη χρήση των τυπικών 
κοινωνικών κανόνων, συχνά οι ικανότητες προσποίησης και ηθοποιίας των εµπλεκόµενων ατόµων 
είναι χαρακτηριστικές και αποφεύγονται οι προσωπικές αποκαλύψεις. Σε αυτού του είδους τις 
σχέσεις κατατάσσουµε τις επαγγελµατικές επαφές και ορισµένες προσωπικές σχέσεις µικρής 
συνήθως χρονικής διάρκειας (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998:71).  

Αν η αρχική τυπική επαφή παρουσιάζει προοπτικές αµοιβαίας ανταλλαγής, η σχέση βαθµιαία 
εξελίσσεται και δηµιουργείται η µορφή της αλληλεπίδρασης που αποτελεί το δεύτερο επίπεδο των 
σχέσεων. Η ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών είναι το κύριο στοιχείο των σχέσεων του 
δευτέρου επιπέδου. Αν διαπιστωθούν κοινά σηµεία ανάµεσα στους αλληλεπιδρώντες, επιδιώκονται 
περισσότερες επαφές, οι οποίες τελικά οδηγούν στις σχέσεις του τρίτου επιπέδου των στενών 
διαπροσωπικών επαφών. Οι διαπροσωπικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από τις ανταλλαγές 
συναισθηµάτων, ηθικών αξιών και προσωπικών εµπειριών, όπως και από τους στενούς δεσµούς 
µεταξύ των αλληλεπιδρώντων και αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες προϋποθέσεις της 
ανθρώπινης ευτυχίας και της ψυχικής υγείας (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998). Ταυτόχρονα, µε τον 
όρο στενές σχέσεις ορίζουµε τις σχέσεις στις οποίες οι άνθρωποι έχουν υψηλό επίπεδο οικειότητας 
αναδεικνύοντας µε αυτόν τον τρόπο παράλληλα την ανάγκη του κάθε ανθρώπου για κοινωνικότητα 
(φιλία) και δεσµό (συντροφική – ερωτική σχέση). Η απουσία του ενός από τα δύο για τους 
περισσότερους ανθρώπους συνεπάγεται µε µοναξιά ( Καφέτσιος, 2005). 



Αναγκαία προϋπόθεση για να εξελιχθούν οι επιφανειακές επαφές σε ποιοτικές διαπροσωπικές 
σχέσεις είναι να υπάρξει συναισθηµατική σύνδεση µεταξύ των αλληλεπιδρόντων. Εποµένως, για 
να εξελιχθούν οι τυπικές κοινωνικές επαφές σε στενές διαπροσωπικές σχέσεις, πρέπει να γίνουν 
κάποιες αµοιβαίες, προσωπικές εξοµολογήσεις, στη διάρκεια των οποίων η µη λεκτική οδός 
επικοινωνίας κρίνεται απαραίτητη. Αν ο ένας από τους δύο συµµετέχοντες δεν ανταποκρίνεται στις 
αποκαλύψεις του άλλου, τότε ο ρυθµός εξέλιξης της σχέσης θα πρέπει ή να επιβραδυνθεί ή να 
σταµατήσει τελείως. Στις µακροχρόνιες «ζεστές» σχέσεις η µη λεκτική επικοινωνία γίνεται πιο 
γρήγορη, πιο αποτελεσµατική και πιο εξειδικευµένη. Για παράδειγµα, ένα άγγιγµα ή ένα νεύµα 
µπορεί να σηµαίνει πολλά σε ένα ζευγάρι που είναι χρόνια µαζί και συχνά αντικαθιστά πολλά 
λεκτικά και µη λεκτικά στοιχεία, τα οποία οι άνθρωποι που βρίσκονται έξω από τη σχέση δεν είναι 
σε θέση να τα γνωρίζουν και δεν µπορούν να τα µοιραστούν µαζί τους (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 
1998:72).  

2.2 Μορφές Διαπροσωπικών Σχέσεων 

Ερωτικές Σχέσεις  

Η πλειοψηφία των νέων επιζητά τη χαρά και την ευτυχία που µπορούν να προσφέρουν οι ερωτικές 
σχέσεις. Οι σχέσεις αυτού του είδους χαρακτηρίζονται από το ότι αναπτύσσονται µε ταχύ ρυθµό, 
ενώ µε την πάροδο του χρόνου ο ρυθµός της αύξησης του ερωτικού συναισθήµατος ελαττώνεται. 
Στις ερωτικές σχέσεις επικρατούν ως επί το πλείστον συναισθήµατα συµπάθειας και στοργής, 
µεγάλη οικειότητα, έντονο ενδιαφέρον, αλλά κυρίως ισχυρή διέγερση και σεξουαλική έλξη µεταξύ 
των προσώπων που σχετίζονται και αλληλεπιδρούν µέσα από αυτές. 

Οι ερωτικές σχέσεις, όµως, δεν συνοδεύονται πάντα από θετικά συναισθήµατα. Το έντονο επίπεδο 
διέγερσης συχνά δηµιουργεί στις/στους ερωτευµένες/νους άγχος, αγωνία, ανασφάλεια και δεν είναι 
λίγες οι φορές που δηµιουργεί µέχρι και έµµονες ιδέες (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998). Οι Tesser 
και Paulus, το 1978, διερευνώντας τις «αυτοαποκαλούµενες αλλαγές» στα αισθήµατα αγάπης, 
συµπέραναν ότι όσο περισσότερο οι ερωτευµένες/ερωτευµένοι σκέπτονται τις/τους συντρόφους 
τους, τόσο αυξάνεται το πάθος τους. 

Φιλικές Σχέσεις  

Οι σχέσεις φιλίας είναι από τις σηµαντικότερες διαπροσωπικές σχέσεις τόσο των νέων ανθρώπων 
όσο και των γηραιότερων. Η έλλειψη ή η αποτυχία στις σχέσεις αυτές προκαλούν συναισθήµατα 
απογοήτευσης και συχνά αποτελούν πηγή δυστυχίας ή ακόµα και κατάθλιψης (Αναστασία 
Τζανουδάκη, 2011). Οι νέοι, και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι, εκτιµούν πραγµατικά την αξία των 
φιλικών σχέσεων όταν τις στερούνται, όπως, επί παραδείγµατι, όταν µετακοµίζουν/µετακινούνται σε 
ένα καινούριο µέρος και βρίσκονται µακριά από τους φίλους τους, ή όταν βρίσκονται σε δύσκολες 
καταστάσεις (καταστάσεις συναισθηµατικής κρίσης) και δεν υπάρχει κανείς για να τους παρέχει την 
υποστήριξη που χρειάζονται και επιθυµούν. Αν και η συναισθηµατική υποστήριξη που παρέχουν οι 
φιλικές σχέσεις είναι απαραίτητη κατά κύριο λόγο στις δύσκολες στιγµές της ζωής, οι προσπάθειες 
για την απόκτηση φιλικών σχέσεων θα πρέπει να γίνονται στις καλές και ήρεµες στιγµές της ζωής 
των ανθρώπων (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998).  

Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται υπό συναισθηµατική πίεση και στρες, δεν έχουν τη δυνατότητα να 
ξεκινήσουν σωστά δοµηµένες φιλικές σχέσεις. Για τη δηµιουργία φιλικών σχέσεων, οι άνθρωποι 
πρέπει αρχικά να επιδιώκουν συχνές κοινωνικές επαφές. Οι συχνές αλληλεπιδράσεις οδηγούν σε 
εξοικείωση και συµπάθεια, και η συµπάθεια µε τη σειρά της τείνει στην επιδίωξη περισσότερων 
αλληλεπιδράσεων (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998).  

Οι φιλικές, όπως και όλες οι υπόλοιπες µορφές σχέσεων, ξεκινούν µε χαµηλά επίπεδα οικειότητας, 
αλλά µε το πέρασµα του χρόνου και µε τις συχνές επαφές η οικειότητα αυξάνεται όλο και 
περισσότερο, όσο αυξάνεται η τελευταία στις σχέσεις φιλίας, τόσο µεγαλώνει η ικανοποίηση που 
αντλούν οι άνθρωποι που αλληλεπιδρούν (Argyle, 2007).  



2.3 Οι Διαπροσωπικές Σχέσεις στο Διαδίκτυο 

Τα µέσα που είναι διαθέσιµα στη σύγχρονη κοινωνία ασκούν µεγάλη επίδραση στην επικοινωνία 
µεταξύ των ανθρώπων. Ο αριθµός των ενδιαφερόντων για τη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών όχι 
µόνο για επικοινωνία µε τους ήδη κοντινούς τους ανθρώπους αλλά και για την εκ νέου δηµιουργία 
σχέσεων ολοένα και αυξάνεται. 

Το Διαδίκτυο είναι το ισχυρότερο, πλέον, κοινωνικό µέσο που συνδέει τους χρήστες του 
παγκοσµίως, προσφέροντάς τους τεράστια ποικιλία επιλογών για επικοινωνία και συνεπώς τη 
δυνατότητα για νέες φιλίες. Όσον αφορά τη διαµόρφωση φιλικών σχέσεων µέσα από το Διαδίκτυο, 
έχει παρατηρηθεί ότι το Διαδίκτυο αποτελεί για τους χρήστες του ένα χώρο αλληλεπίδρασης τόσο 
µε κοντινά τους άτοµα όσο και µε αγνώστους. 

Βέβαια, έχει διαπιστωθεί ότι οι χρήστες του Διαδικτύου έχουν την τάση να εµφανίζουν ιδιαίτερη 
επιθυµία για ανάπτυξη «ηλεκτρονικών» φιλικών σχέσεων. Αυτή η επιθυµία πιθανότατα προέρχεται 
όχι µόνο από το ενδιαφέρουν τους για την κοινωνικοποίησή τους αλλά και από το γεγονός ότι το 
Διαδίκτυο τους παρέχει πιο εύκολη πρόσβαση σε έναν άλλο κόσµο πέρα από τον συνηθισµένο µε 
την οικογένεια, το σχολείο, την εργασία και τη γειτονιά. 

Το Διαδίκτυο έχει αποδείξει ότι µπορεί να αποτελεί για αρκετούς ανθρώπους ένα πρόσφορο 
εικονικό περιβάλλον για την «άνθιση» φιλικών σχέσεων. Συχνά, άτοµα λόγω κάποιας είτε 
σωµατικής είτε πνευµατικής µειονεξίας στιγµατίζονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο και τείνουν 
να αποκρύπτουν τη µειονεξία τους κατά τη διάρκεια των κοινωνικών τους αλληλεπιδράσεων.
(Λάγιος Δ. Βασίλειος, 2013). 

Οι άνθρωποι παρουσιάζουν την ανάγκη για ανακάλυψη του εαυτού τους και του εσωτερικού τους 
κόσµου, στοχεύοντας στο να τους γνωρίσουν οι άλλοι τόσο καλά όσο οι ίδιοι τον εαυτό τους. Όταν 
δεν του επιτρέπεται να το καταφέρει αυτό µέσα από την άµεση επικοινωνία, καλύπτει αυτή την 
ανάγκη µέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπου µπορεί να εξασφαλίσει και την ανωνυµία του. 
(http://www.kriti24.gr/diadiktio-ke-schesis-o-erotas-me-ena-klik/) 

Επίσης, πολλές/οί βιώνουν την απόρριψη στο περιβάλλον τους για ποικίλους λόγους. Αυτό µπορεί 
να συµβαίνει λόγω:  

• της εξωτερικής εµφάνισης 

• της σχολικής επίδοσης 

• της παραγωγικότητας στην εργασία ή το σχολείο ή λόγω της κοινωνικής και εθνικής προέλευσης 
κλπ.  

Έτσι, έχουµε ως άµεσο αποτέλεσµα την απόσυρση από το περιβάλλον αυτό και την ανάπτυξη της 
αίσθησης της µοναξιάς. Οπότε είµαστε σε θέση να πούµε ότι τα άτοµα που νιώθουν µοναξιά 
εξαιτίας της κοινωνικής αποµόνωσης και απόρριψης είναι πιθανό να στραφούν προς το Διαδίκτυο 
για την αναζήτηση κοινωνικής επαφής και συντροφιάς (Lenia Theodorou, 2013). 

Ακόµα, τα άτοµα µε ελάχιστες κοινωνικές δεξιότητες συχνά διστάζουν να αλληλεπιδρούν -σε 
πραγµατικό χρόνο- διότι είναι πιθανό να έρθουν αντιµέτωπα µε απρόσµενες εξελίξεις στην 
πρόσωπο µε πρόσωπο κοινωνική επαφή. Υπάρχει, έτσι, η πιθανότητα να προτιµήσουν το 
Διαδίκτυο αφού µπορεί να τους προσφέρει τον έλεγχο µε τον οποίο θα επικοινωνήσουν και θα 
αλληλεπιδράσουν µε άλλους χρήστες που µπορεί και οι ίδιοι να αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα 
(Wolak et al, Finkelhor, Mitchell, & Ybarra, 2008). 

Αποδεχόµενοι ότι οι χρήστες αναπτύσσουν φιλίες µε την/τον οποιαδήποτε/οδήποτε άγνωστη/ο στο 
Διαδίκτυο, είµαστε σε θέση να υποθέσουµε ότι αυτή η µορφή φιλίας είναι τυχαία, µη προβλέψιµη 
και απερίσκεπτη, κάτι που δεν συµφωνεί µε τα όσα γνωρίζαµε ως τώρα περί φιλικών σχέσεων και 
τα όσα διαβάσαµε στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία.  

Εν αντιθέσει µε το σχηµατισµό της παραδοσιακής φιλίας, για τη φιλία που δηµιουργείται 
διαδικτυακά δεν έχουν βρεθεί συγκεκριµένα πρότυπα τα οποία ακολουθούνται, γι’ αυτό και η 

http://www.kriti24.gr/diadiktio-ke-schesis-o-erotas-me-ena-klik/


ανάπτυξη τέτοιων σχέσεων θεωρείται ακόµα επικίνδυνη. Υπάρχουν πολλές στρατηγικές και 
τεχνικές τις οποίες µπορεί κάποιος να ακολουθήσει ώστε οι χρήστες να διαλέξουν, να 
αξιολογήσουν και να τερµατίσουν µια διαδικτυακή σχέση. Όµως δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για 
το πώς λαµβάνονται οι παραπάνω αποφάσεις: εναπόκειται στην προσωπική κρίση της καθεµιάς/
του καθενός.  

Οι διαπροσωπικές σχέσεις στο Διαδίκτυο, χαρακτηρίζονται µε τον όρο «online»» σχέσεις (Κούρτη, 
2003). Ο χρόνος διαµόρφωσης µιας εντύπωσης για τον άλλον  στις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις 
είναι πολύ πιο αργός σε σύγκριση µε τις ρεαλιστικές αλληλεπιδράσεις. Μερικές φορές, στο πλαίσιο 
µιας διαδικτυακής συναναστροφής, κάποιος µπορεί να φαίνεται περισσότερο απόµακρος και 
διαφορετικός, από όσο είναι πραγµατικά στη ζωή και τις συναναστροφές του πέρα από το 
Διαδικτύο (Wallace, 2001). Από την άλλη, µε την ίδια ευκολία που µπορούν οι χρήστες του 
Διαδικτύου να κάνουν γνωριµίες και να εξελίσσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις εντός αυτού, 
εξίσου εύκολα και γρήγορα µπορούν να αποσυρθούν από αυτές έως και να εξαφανιστούν 
αφήνοντας κανένα ίχνος πίσω τους, κάτι που στις διαπροσωπικές σχέσεις εκτός Διαδικτύου δε 
γίνεται εύκολα (Σφακιανάκης et al., 2012). Κι ενώ στις δια βίου αλληλεπιδράσεις, η εξωτερική 
εµφάνιση παίζει σηµαντικό ρόλο, στην αλληλεπίδραση εντός του Διαδικτύου επικεντρωνόµαστε σε 
άλλα στοιχεία του ατόµου, όπως το επικοινωνιακό του ύφος, το χαρακτήρα του (McKenna, Green & 
Gleason, 2002).  

Η ρεαλιστική απόσταση στην επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο παίζει σηµαντικό ρόλο, όµως 
στο Διαδίκτυο σηµαντική είναι η λειτουργική απόσταση των ατόµων (Κούρτη, 2003, Wallace, 2001). 
Η γεωγραφική απόσταση ήταν σηµαντική σε παλαιότερες εποχές, αφού έχει διαπιστωθεί ότι πριν 
την εµφάνιση του Διαδικτύου και των άλλων τεχνολογικών µέσων, όσο µεγαλύτερη ήταν η 
απόσταση τόσο περισσότερο επηρεαζόταν η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση µεταξύ των 
ανθρώπων, καθώς οι δια βίου επαφές µειώνονταν σηµαντικά λόγω πρακτικών δυσκολιών στους 
τοµείς των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών (Mok, Wellman & Basu, 2007). Υποστηρίζεται ότι η 
απουσία επικοινωνίας πρόσωπο µε πρόσωπο, δυσχεραίνει την ανάπτυξη οικειότητας και συνεπώς 
µειώνει τις πιθανότητες για δηµιουργία διαπροσωπικών σχέσεων (Κούρτη, 2003, Wallace, 2001). 
Στην περίπτωση της κοινωνικοποίησης µέσω του ιστοτόπου, Facebook, οι τακτικοί του χρήστες, σε 
αντίθεση µε όσους δε το χρησιµοποιούν, έχουν κάνει αναφορές για µεγαλύτερη οικειότητα στις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις εντός και εκτός Διαδικτύου (Bryant & Marmo, 2012). Ενδέχεται, µια 
διαδικτυακή σχέση να φτάσει το επίπεδο και την ποιότητα µιας δια βίου διαπροσωπικής σχέσης, σε 
πολύ πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα µέσω Διαδικτύου, παρά αν ήταν εκτός αυτού (Σφακιανάκης et 
al., 2012). Κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι οι σχέσεις µε µερικούς από τους διαδικτυακούς τους 
φίλους είναι καλύτερης ποιότητας από αυτές που έχουν στην "πραγµατική ζωή" (Κούρτη, 2003). 
Σύµφωνα µε έρευνα που διεκπεραίωσαν οι Wright και Li (2011) σε νεαρούς ενήλικες, διαπίστωσαν 
ότι ανεξαρτήτως του φύλου τους, εµφάνιζαν προκοινωνικές συµπεριφορές εντός του Διαδικτύου 
που ήταν περίπου οι ίδιες σε σχέση µε αυτές εκτός του Διαδικτύου, κατά την αλληλεπίδρασή τους 
µε άλλους.  

Οι άνθρωποι που χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο, ως επί το πλείστον διαχωρίζουν τους διαδικτυακούς 
τους φίλους από αυτούς που έχουν στην πραγµατική ζωή και δεν προβαίνουν σε διαδικασία 
κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να γνωριστούν µεταξύ τους. Μερικοί θεωρούν ότι οι διαδικτυακές 
φιλίες είναι απλές γνωριµίες και όχι αληθινές φιλίες, καθώς υστερούν ουσίας χωρίς την πρόσωπο 
µε πρόσωπο αλληλεπίδραση (Wallace, 2001). Όµως, υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που 
µεταφέρουν στην «πραγµατική ζωή» τις διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν δηµιουργήσει εντός 
του Διαδικτύου (Parks & Floyd, 1996).  

Οι Mesch και Talmud (2007) επίσης συµπέραναν ότι η γεωγραφική εγγύτητα είναι άλλος ένας 
κύριος παράγοντας για µία φιλία µέσω Διαδικτύου, όπως επίσης και η ηλικία και το φύλο. Μέσα 
από ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα χρηστών, ανακάλυψαν ότι όταν µία γνωριµία γινόταν στο 
σχολείο ή στην εργασία, η πιθανότητα να έχουν παρόµοια ηλικία, φύλο και τόπο κατοικίας τα δύο 
άτοµα ήταν προφανώς υψηλότερη σε σύγκριση µε τη γνωριµία που γινόταν online. Όµως, 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν µόνο τις φιλίες που πραγµατοποιούνται online, τα άτοµα τα οποία ήταν πιο 
κοντά στην ηλικία και έµεναν κοντά, δηµιουργούσαν ισχυρότερους δεσµούς αποδεικνύοντας ότι 
πιθανότατα στο Διαδίκτυο να µην υφίσταται η έννοια της απόστασης (Mesch & Talmud, 2007). 

Οι Chan και Cheng (2004), µέσα από την έρευνά τους βρήκαν ότι αν και οι χρήστες συνοµιλούν µε 
διαφορετικό τρόπο στις φιλίες που αναπτύσσονται διαδικτυακά, η συζήτηση µπορεί να πλησιάσει 



αρκετά εκείνη που πραγµατοποιείται στην πραγµατικότητα αν και εφόσον συνεχιστεί για πάνω από 
6 µήνες. Έτσι, κατανοούµε ότι η διαδικασία αυτή είναι πιο χρονοβόρα από το είδος της φυσικά 
πραγµατοποιούµενης γνωριµίας. 

Αξίζει να αναφέρουµε ότι έχει εµφανιστεί σύνδεση ανάµεσα στον εθισµό στο Διαδίκτυο και την 
προσέγγιση που έχουν τα άτοµα για τη φιλία. Από τη µια πλευρά δικαιολογείται διότι όσο πιο πολύ 
βρίσκονται συνδεδεµένοι στο Διαδίκτυο τόσο συνηθίζουν να επικοινωνούν µε τους άλλους µέσω 
αυτού, και κατ’ επέκταση επιζητούν και αναπτύσσουν περισσότερες διαδικτυακές φιλίες. Από την 
άλλη πλευρά όµως, όσοι προσανατολίζονται περισσότερο στις διαδικτυακές φιλίες, προτιµώντας 
την αλληλεπίδραση µέσω Διαδικτύου, αυξάνουν τις πιθανότητες να εµφανίσουν κάποια εξάρτηση 
σε αυτό (Smahel, Brown & Blinka, 2012).  

Όπως προαναφέραµε, η µοναξιά έχει συσχετιστεί µε αυξηµένη χρήση του Διαδικτύου καθώς δεν 
είναι λίγα τα µοναχικά άτοµα που επιδιώκουν την κοινωνική αλληλεπίδραση µέσω αυτού. Επειδή 
συχνά η διαπροσωπική επαφή προκαλεί κοινωνικό άγχος και αγωνία σε ανθρώπους που είναι 
µοναχικοί, το Διαδίκτυο είναι ένας χώρος όπου τους δίνεται η δυνατότητα να ελέγξουν πώς θα 
παρουσιάσουν στους άλλους τον εαυτό τους, αλλά και να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγµή δεν 
αισθάνονται πλέον άνετα. Έτσι, τα µοναχικά άτοµα φαίνεται να προτιµούν την ανάπτυξη 
διαδικτυακών φιλικών σχέσεων, καθώς εκεί νιώθουν ότι έχουν µεγαλύτερο έλεγχο των 
καταστάσεων, του εαυτού και των αλληλεπιδράσεών τους (Caplan, 2005, Morahan-Martina & 
Schumacherb, 2003).  Επίσης, φαίνεται ότι για ανθρώπους που είναι µοναχικοί και έχουν χαµηλή 
αυτοπεποίθηση, όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των διαδικτυακών τους φίλων τόσο ελαττώνονται 
τα επίπεδα του κοινωνικού άγχους, της αγωνίας και της µοναξιάς που βιώνουν στις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις τόσο µε τους φίλους όσο και µε την οικογένεια, εκτός του Διαδικτύου 
(Ando & Sakamoto, 2007).  



3: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ   

3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ 

Υπάρχει µεγάλο εύρος ορισµών του συναισθήµατος και συγχρόνως είναι ασαφείς ως προς το 
περιεχόµενό τους. Τα συναισθήµατα ορίζονται και µελετώνται ως φαινόµενα που διαδραµατίζονται 
εσωτερικά και γίνονται αντιληπτά µέσω της έκφρασης και της συµπεριφροράς (Niedenthal et al., 
2011: 22). Κάποιες/κάποιοι ερευνήτριες/ερευνητές αναφέρονται σε µεµονωµένα στοιχεία που 
αποτελούν ενδείξεις κάποιου συναισθήµατος, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει πάντα η έννοια της 
συνειδητότητας και τα µελετούν µε βάση τις διάφορες αντιδράσεις ή τις εκφράσεις του προσώπου 
που προκαλούν. Άλλες/άλλοι ερευνήτριες/ερευνητές τα χαρακτηρίζουν ως συναισθηµατικές 
καταστάσεις που είναι «τουλάχιστον εν δυνάµει, συνειδητές» και µπορούν να τις ποσοτικοποιούν 
(Barrett, 2004: 266-281). Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα χαρακτηρίζουµε τα συναισθήµατα, µετά 
από αξιολόγηση της αιτίας, προκαλούν δράση. 

Τα συναισθήµατα είναι, αρχικά, γενετικά και µετέπειτα αποκτηθέντες προδιαθέσεις που µε βάση 
εσωτερικές και εξωτερικές µεταβλητές διαδραµατίζονται εµπειρικά, φυσιολογικά και συµπεριφορικά 
(Carlson & Hatfield, 1992). Τα συναισθήµατα, ουσιαστικά, είναι οι τρόποι µε τους οποίους το 
θυµικό  κάθε ανθρώπου αντιδρά τόσο σε εξωτερικά ερεθίσµατα όσο και σκέψεις που συνοδεύονται 2

από σωµατικές αλλαγές, εκφράσεις και πεπραγµένα (Campos & Barrett, 1984, Campos & 
Stenberg, 1981, Johnson-Laird & Oatley, 1992). Χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Keltner και Gross 
(1999: 468) ότι αντιλαµβανόµαστε τα συναισθήµατα ως «επεισοδιακές, σχετικά σύντοµες, 
βιολογικά θεµελιωµένες δοµές αντίληψης, εµπειρίας, φυσιολογίας, δράσης και επικοινωνίας, που 
συµβαίνουν ως αντίδραση σε συγκεκριµένες σωµατικές και κοινωνικές προκλήσεις και ευκαιρίες».  

3.1.1 Κατηγοριοποίηση Συναισθηµάτων 

Τα αναγνωρισµένα συναισθήµατα, ειδικά αν ληφθούν υπόψιν οι συνδυασµοί, οι µεταλλάξεις και οι 
διάφορες αποχρώσεις τους, υπολογίζονται εκατοντάδες και έχει επισηµανθεί πως οι 
συναισθηµατικές αποχρώσεις είναι πολύ περισσότερες από τις λέξεις που τις περιγράφουν. 
Ωστόσο, στην επιστηµονική κοινότητα υπάρχουν συγκρούσεις ως προς την κατηγοριοποίηση των 
συναισθηµάτων. Μία αρχική κατηγοριοποίηση είναι αυτή των πρωταρχικών, διακριτών ή βασικών 
συναισθηµάτων και των σύνθετων (Niedenthal et al., 2011:80-84).  

Τα βασικά συναισθήµατα αποτελούν θεµελιώδη στοιχεία της συναισθηµατικής φύσης των 
ανθρώπων αφού υπάρχουν εξ αρχής και παράγουν πιο σύνθετα συναισθήµατα εφόσον 
συνδυαστούν µεταξύ τους. Οι ερευνήτριες/ερευνητές υποστηρίζουν πως µικρός αριθµός 
συναισθηµάτων έχει βιολογική βάση και γενετική κωδικοποίηση. Παρά τις συγκρούσεις µεταξύ των 
ερευνητριών/ερευνητών, η πλειοψηφία έχει καταλήξει σε πέντε βασικά συναισθήµατα: τη χαρά, τη 
λύπη, το θυµό, την αηδία και το φόβο. Ορισµένες φορές λαµβάνεται υπόψιν ως έκτο συναίσθηµα, η 
έκπληξη (Niedenthal et al., 2011:71). 

Τα πολύπλοκα συναισθήµατα είναι αυτά που για να εµφανιστούν πλήρως ανεπτυγµένα, είναι 
αναγκαίο το άτοµο να έχει αναπτύξει την αίσθηση του εαυτού και την αίσθηση της αξίας του εαυτού 
γι’ αυτό και εµφανίζονται και εξελίσσονται µετέπειτα στην ανάπτυξη του ατόµου.  Τα πολύπλοκα 
συναισθήµατα χαρακτηρίζονται και ως αυτεπίγνωτα συναισθήµατα, εξαιτίας της φύσης τους, αφού 
βασική τους προϋπόθεση είναι η ικανότητα του ατόµου να έχει επίγνωση του εαυτού τους και να 
έχει αντιληφθεί τον ίδιο ως µια διαφορετική υπόσταση σε σχέση µε τον περίγυρό του, αλλά και την 
ικανότητα για αυτοαξιολόγηση-αυτοκριτική και κοινωνική σύγκριση.  Τα αυτεπίγνωτα συναισθήµατα 
αρχίζουν την εµφάνισή τους στη νηπιακή ηλικία και επεξεργάζονται και αναπτύσσονται 
περισσότερο µε τη πάροδο του χρόνου. Παρατηρείται σηµαντική διαφοροποίηση στον τρόπο που 
τα βιώνει κάθε άτοµο αλλά και στον τρόπο έκφρασής τους και κατά συνέπεια δεν συσχετίζονται µε 
τις ευρέως αναγνωρισµένες συναισθηµατικές εκφράσεις του προσώπου. Κάποια από αυτά τα 
συναισθήµατα είναι αυτά του φθόνου και της ζήλιας, συναισθήµατα αυτοαξιολόγησης, όπως η 
ενοχή και η ντροπή, η υπερηφάνεια αλλά και η αλαζονεία (Niedenthal et al., 2011). 

Μία κατηγοριοποίηση των συναισθηµάτων είναι αυτή που τα διαχωρίζει σε θετικά και αρνητικά, 
όντας και τα δύο µέρη της ανθρώπινης οντότητας. Ο τρόπος, ο χρόνος και η ένταση της 

 το µέρος της ψυχής που περικλείει το συναίσθηµα και τη βούληση2
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εκδήλωσής τους διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο και είναι και ανάλογα µε την κάθε περίπτωση, τα 
βιώµατα και τα ερεθίσµατα που έχει λάβει (Δηµόπουλος, 2007).  

Άλλη κατηγοριοποίηση είναι αυτή που τα χαρακτηρίζει είτε µε τη λειτουργικότητά τους είτε µε τη 
δυσλειτουργικότητα. Τα αρνητικά συναισθήµατα είναι πιο δυσλειτουργικά για το άτοµο σε σύγκριση 
µε τα θετικά, παρόλο που έχουν περισσότερη ερευνητική προσοχή γιατί είναι άµεσα συνδεδεµένα 
µε διάφορα συµπεριφορικά, σωµατικά ή ψυχικά προβλήµατα. Αν και τα θετικά συναισθήµατα έχουν 
ερευνηθεί λιγότερο από τα αρνητικά, έχει φανεί ότι επεκτείνουν τη σκέψη και την προσοχή του 
ατόµου, εµπλουτίζουν τη δράση και τη δηµιουργικότητά του, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επίλυση 
προβληµάτων µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο, ενώ καταστέλλουν τα αρνητικά συναισθήµατα και τις 
αρνητικές σκέψεις εξισορροπώντας και προστατεύοντας τόσο τον οργανισµό όσο και την ψυχική 
υγεία του ατόµου (Niedenthal et al., 2011).  

3.2 Θεωρίες Συναισθήµατος 

Οι τέσσερις πιο σηµαντικές θεωρίες του συναισθήµατος είναι η θεωρία του James-Lange, η θεωρία 
του Cannon-Bard, η θεωρία του Schachter-Singer και η θεωρία του αντίθετου συναισθήµατος.  

Η πρώτη θεωρία είναι και η πιο παλιά από τις τέσσερις και είναι γνωστή ως η θεωρία James-
Lange. Η θεωρία αυτή προήλθε από δύο θεωρητικούς, τον William James (1984) και τον Carl 
Lange (1887). Αυτή η θεωρία ισχυρίζεται ότι το συναίσθηµα της συγκίνησης δεν προκαλείται άµεσα 
από την αντίληψη ενός γεγονότος αλλά, πιο πιθανό, να προκαλείται από τη σωµατική αντίδραση 
που προήλθε από το γεγονός αυτό. Δηλαδή, προκειµένου το άτοµο να βιώσει το συναίσθηµα, 
πρέπει πρώτα να βιώσει τη σωµατική αντίδραση (όπως η ταχυκαρδία, η γρήγορη αναπνοή) που 
αντιστοιχεί στο εκάστοτε συναίσθηµα. Μόλις βιωθεί η σωµατική αντίδραση, τότε νιώθουµε το 
συναίσθηµα (Cannon,1927: 39). 

Η δεύτερη θεωρία είναι γνωστή ως η θεωρία των Cannon-Bard. Ξεκίνησε µε το έργο του Walter 
Cannon ο οποίος πίστευε ότι η θεωρία των James-Lange ήταν λανθασµένη για διάφορους λόγους. 
Έτσι, στα πειράµατά του, βρήκε ότι σε ορισµένα ζώα, όπως οι γάτες, η συγκίνηση συµβαίνει ακόµα 
και αν ο εγκέφαλος “αποσυνδέεται” από τις πληροφορίες για τις σωµατικές αντιδράσεις. 
Υποστήριξε, ακόµα, ότι οι σωµατικές αντιδράσεις συνοδεύουν πολλά διαφορετικά συναισθήµατα 
όπως για παράδειγµα, όταν η καρδιά χτυπάει πολύ γρήγορα, αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι το άτοµο 
είναι θυµωµένο αλλά µπορεί επίσης να σηµαίνει ότι είναι ενθουσιασµένο (κυρίως µε θετικό τρόπο). 
Συµπεραίνει ότι, ο εγκέφαλός µας δεν µπορεί να στηριχθεί µονό στις σωµατικές αντιδράσεις µας 
για να αναγνωρίζουµε ποιά  είναι τα συναισθήµατα που βιώνουµε (πρέπει δηλαδή να υπάρχει και 
κάτι συµπληρωµατικό που να αποδεικνύει ότι είµαστε είτε θυµωµένοι είτε ενθουσιασµένοι, 
αντίστοιχα)  (Cannon,1927: 106-124). 

Αρκετά χρόνια µετά, δύο ψυχολόγοι, οι Stanley Schachter και Jerome Singer ανέπτυξαν µια άλλη 
θεωρία. Η θεωρία τους είναι γνωστή ως Schachter-Singer και υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος όταν 
βιώνει ένα συναίσθηµα απαιτεί τόσο τη σωµατική αντίδραση όσο και την επεξήγηση της σωµατικής 
αντίδρασης ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα της κατάστασης που βρίσκεται το άτοµο, δηλαδή ακόµα 
και αν η σωµατική αντίδραση είναι η ίδια, το βίωµα είναι πολύ διαφορετικό αφού εξαρτάται από το 
είδος της εκάστοτε κατάστασης (Schachter & Singer, 1962: 69, 5, 379-399). 

Η τέταρτη είναι η θεωρία του αντίθετου συναισθήµατος την οποία πρότειναν δύο ψυχολόγοι  που 
ονοµάζοντα Richard Solomon και John Corbit. Η θεωρία αυτή είναι ένα τελείως διαφορετικό είδος 
θεωρίας και ερµηνεύει τη συνολική εµπειρία των συναισθηµάτων σε σχέση µε τις αντιθέσεις τους. 
Οι Solomon και Corbit αποδεικνύουν ότι η εµπειρία ενός συναισθήµατος προκαλεί διακυµάνσεις 
στην κατάσταση του σώµατος ισορροπίας και ότι τα βασικά συναισθήµατα συνυπάρχουν µε τα 
αντίθετά τους (Solomon & Corbit, 1974: 119-145).  Για παράδειγµα, το αντίθετο της κατάθλιψης 
είναι η αγαλλίαση-ηρεµία, το αντίθετο της ευχαρίστησης είναι ο πόνος, το αντίθετο του φόβου είναι 
η ανακούφιση, κ.ο.κ. Όταν βιώνεται ένα συναίσθηµα τότε καταστέλλεται το αντίθετο συναίσθηµα και 
έτσι όταν η πρώτη συγκίνηση αρχίσει να υποχωρεί τότε υπάρχει η εµπειρία του αντίθετου 
συναισθήµατος εξισορροπώντας και τα δύο. Η ευχαρίστηση, λόγου χάρη, που συνδέεται µε τη 
λήψη ενός ναρκωτικού κάνει το άτοµο να νιώθει τις επίπονες συνέπειες µετά την επήρεια του 
φαρµάκου. Έτσι, οι τοξικοµανείς παίρνουν µεγαλύτερη δόση αµέσως για να ξεφύγουν από τις 
συνέπειες που ακολουθούν, οπότε δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος µέσα από τη σύνδεση των 
αντίθετων συναισθηµάτων. 



3.3 Θεωρία του Συναισθηµατικού Δεσµού 

Η θεωρία του συναισθηµατικού δεσµού είναι ένα ψυχολογικό µοντέλο που σκοπός του είναι να 
περιγράψει τη δυναµική των µακροπρόθεσµων διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων. 
Όµως, η θεωρία της προσκόλλησης δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι η γενική θεωρία των σχέσεων και 
ότι απλά αναφέρεται σε µόνο µια συγκεκριµένη πλευρά, ότι δηλαδή ο άνθρωπος αλληλεπιδρά και 
αντιδρά εντός των σχέσεων που αναπτύσσει και πως διαχωρίζεται από τους πιο αγαπηµένους 
(Waters et al,2011: 80-84).  Ουσιαστικά, η προσκόλληση είναι άµεσα συνδεδεµένη από την 
ικανότητα του ατόµου να αναπτύξει ουσιαστική εµπιστοσύνη σε εκείνους που είναι γύρω του και το 
φροντίζουν αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό ώστε να επιβιώσει από κινδύνους που µπορούν να 
προκαλέσουν ακόµα και την απώλεια της ζωής του (Landa & Duschinsky, 2013: 3). Γενικά, ένας 
φροντιστής, ακόµα και αν είναι ευαίσθητος, παρέχει µόνο το 50 τοις εκατό του χρόνου του και η 
επικοινωνία του µε το άτοµο είναι είτε εκτός συγχρονισµού ή είναι ακατάλληλη. Υπάρχουν φορές 
που οι γονείς είναι είτε κουρασµένοι είτε η προσοχή τους έχει επικεντρωθεί αλλού οπότε τέτοιου 
είδους αλληλεπιδράσεις έρχονται σε ρήξη αρκετά συχνά. Όµως, το βασικό χαρακτηριστικό ενός 
ευαίσθητου φροντιστή είναι η διαχείριση των ρήξεων και η επαναφορά της αρχικής εµπιστοσύνης 
(Howe, 2011). 

Η προσκόλληση µεταξύ του ατόµου και του φροντιστή του υπάρχει ακόµα και αν ο τελευταίος δεν 
είναι ευαίσθητος και δεν αναταποκρίνεται σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Umemura et al,
2013:102-114). Αυτό επιδρά αρνητικά και έτσι τα άτοµα-βρέφη δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν σε 
ευαίσθητες σχέσεις-σχέσεις φροντίδας, γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητο οι φροντιστές να 
διαχειρίζονται µε άριστο τρόπο στο πλαίσιο που λαµβάνουν χώρα οι σχέσεις αυτές.  Επίσης, κάθε 
πρόωρο πρότυπο προσκόλλησης, συνθέτει το γενικό σχήµα αλλά δεν καθορίζει τις προσδοκίες 
που αναπτύσσει το άτοµο σε µετέπειτα σχέσεις (Bretherton & Munholland,1999: 89-114). 

Έχουν γίνει αντιληπτά τέσσερα διαφορετικά είδη προσκολλήσεων σε παιδιά: η ασφαλής σύνδεση, 
η ανήσυχη-αµφίθυµη προσκόλληση, η ανήσυχη-αποφευκτική προσκόλληση, και η 
αποδιοργανωµένη. Η θεωρία της προσκόλλησης έχει γίνει πλέον η κύρια θεωρία που 
χρησιµοποιείται για τη µελέτη της συµπεριφοράς των ατόµων από τη βρεφική ηλικία ως προς τη 
ψυχική τους υγεία, την αντιµετώπισή τους και τους διάφορους τοµείς που σχετίζονται µε τα 
παραπάνω.  

3.4 Διαπροσωπικές Σχέσεις και Συναίσθηµα 

Τα συναισθήµατα αποτελούν βάση όλων των διαπροσωπικών σχέσεων καθώς βοηθούν στην 
επικοινωνία και τη συνολική αλληλεπίδραση µεταξύ των ανθρώπων και συµβάλλουν στην 
ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται µε τη προέλευση των διαπροσωπικών σχέσεων 
(Καφέτσιος, 2005). Οι διαπροσωπικές σχέσεις ασκούν µεγάλη επιρροή στα συναισθήµατα που 
βιώνουν όσοι συµµετέχουν σε αυτές και αντίχτοιχα τα συναισθήµατα επηρεάζουν τον τρόπο µε τον 
οποίο θα εξελιχθεί η εκάστοτε σχέση. Στις τυπικές σχέσεις είναι περιορισµένη η επένδυση και η 
ανταλλαγή συναιθηµάτων αλλά και πληροφοριών, ενώ στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις αυτά 
είναι τα κυριότερα στοιχεία τους (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998:23-27). Σε µία σχέση βιώνονται όλα 
τα έντονα συναισθήµατα είτε αυτά είναι θετικά είτε αρνητικά. Από τη µία, τα αρνητικά 
συναισθήµατα, όπως αυτά του φόβου, του θυµού, συνεισφέρουν στον ανταγωνισµό των 
ανθρώπων και επηρεάζουν έντονα τις διαπροσωπικές σχέσεις µε µεγάλη πιθανότητα να 
καταστραφούν. Από την άλλη πλευρά, τα θετικά συναισθήµατα όπως η χαρά και η αγάπη, 
συµβάλλουν στην συνεργασία των ανθρώπων και έτσι αναπτύσσονται µε επιτυχία οι 
διαπροσωπικές τους σχέσεις (Καφέτσιος, 2005:32-66). Σίγουρα, όταν εκφράζονται έντονα 
συναισθήµατα, επιβάλεται συνεργασία και ειλικρίνεια από τα άτοµα που αποτελούν τη σχέση, µε 
στόχο την καλύτερη και αµοιβαία κατανόησή τους (Stevens,2007: 362-373). Το µοίρασµα των 
συναισθηµάτων που βιώνουν οι άνθρωποι και η κοινοποίηση αυτών επιδρά θετικά τόσο στη 
ψυχολογική υγεία αλλά και στη σωµατική. Η έκφραση των προσωπικών βιωµάτων όσον αφορά τα 
συναισθήµατα αυξάνει την εµπιστοσύνη προς τους άλλους καθώς ενισχύει τις διαπροσωπικές 
σχέσεις. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να κοινοποιούν γρήγορα και να συζητούν περισσότερο τα πιο 
έντονα συναισθήµατα, εξάλλου είναι από τη φύση τους πρόθυµοι να επικοινωνήσουν σε άλλους τα 
συναισθήµατά τους, ειδικά όταν αυτά είναι αρνητικά. Αυτό συµβαίνει επειδή νιώθουν την ανάγκη να 
αισθανθούν καλύτερα και να κατανοήσουν όσα συµβαίνουν την εκάστοτε στιγµή για να 
προσαρµοστούν σε αυτά  (Niedenthal et al., 2011). Τα συναισθήµατα που βιώνουν και 
εξωτερικεύουν οι άνθρωποι µπορούν εύκολα να µεταδοθούν στους άλλους ακόµη και όταν οι άλλοι 



δεν έχουν αντίστοιχα βιώµατα ή συναισθήµατα (Niedenthal et al., 2011: 417–433). Ωστόσο, κάθε 
αρνητική κατάσταση, ειδικά όταν αυτή επικεντρώνεται στον εαυτό, εµποδίζει το άλλο άτοµο να µπει 
στη θέση των άλλων και να ταυτιστεί µε τα συναισθήµατά τους. 

3.5 Ανάπτυξη συναισθηµάτων στο Διαδίκτυο 

Η επικοινωνία των συναισθηµάτων αποτελείται από την αναγνώριση ύπαρξης αυτών, την έκφραση 
και την κοινοποίηση των συναισθηµάτων µεταξύ δύο ή περισσότερων ατόµων. Είναι ευρέως 
γνωστό ότι η επικοινωνία των συναισθηµάτων είναι ιδιαίτερα δύσκολη µέσω του υπολογιστή παρά 
στην επαφή πρόσωπο-µε-πρόσωπο, όµως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αντίθετα, έχει διαπιστωθεί ότι οι 
δύο κατηγορίες διαπροσωπικής επικοινωνίας έχουν πολλά κοινά. Όσον αφορά τις πιθανές 
διαφορές τους, υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων είναι καλύτερη εντός του 
Διαδικτύου, αφού η έκφραση συναισθηµάτων είναι συχνότερη από ότι στην πρόσωπο µε 
πρόσωπο συναναστροφή (Derks, Fischer & Bos, 2008: 24). Οι άνθρωποι τείνουν να εκφράζουν τα 
θετικά συναισθήµατα πιο εύκολα στη “πραγµατική” διαπροσωπική επικοινωνία, ενώ τα αρνητικά 
συναισθήµατα ευκολότερα στη διαδικτυακή επικοινωνία. Αυτό συµβαίνει επειδή στο Διαδίκτυο 
προσφέρεται η δυνατότητα ανωνυµίας και αποχώρησης από τον Κυβερνοχώρο οποιαδήποτε 
δεδοµένη στιγµή. Οι Blumer και Doering (2012), σε έρευνα που πραγµατοποίησαν, µελέτησαν κατά 
πόσο µεταβάλλεται η συµπεριφορά και το συναίσθηµα των χρηστών κατά τη διάρκεια της χρήσης 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Διαδικτύου και συµπέραναν ότι όσοι συµµετείχαν στην 
έρευνα ήταν πιο συναισθηµατικά σταθεροί όσο ήταν συνδεδεµένοι στο Διαδίκτυο παρά στην 
“πραγµατικότητα”. (http://www.nicola-doering.de/wp-content/uploads/2014/08/Blumer-Döring-2012-
Are-we-the-same-online.pdf) 

Παρόλο που η µη λεκτική επικοινωνία είναι περισσότερο χαρακτηριστικό της προφορικής 
επικοινωνίας, εµφανίζεται και στο Διαδίκτυο ως µία µορφή «ηλεκτρονικής παραγλώσσας», µέσα 
από µία ποικιλία συµβόλων και εικόνων. Τα σύµβολα αυτά, ως επί το πλείστον, είναι µικρά 
εικονίδια που απεικονίζουν συναισθηµατικές εκφράσεις, γνωστά και ως “emoticons”. Όσο οι 
χρήστες του Κυβερνοχώρου επικοινωνούν µεταξύ τους, για να εκφράσουν τα συναισθήµατα τους 
πιο έντονα χρησιµοποιούν καταιγισµό emoticons (Κούρτη, 2003).  

Μετά από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τους Huang, Yen και Zhang (2008:466–473), 
αποδείχτηκε ότι όσοι χρησιµοποιούν «emojis», τα θεωρούν χρήσιµα αντικείµενα για την 
επικοινωνία τους διότι πιστεύουν ότι έτσι εµπλουτίζεται ο λόγος τους. Έτσι, συνηθίζουν να τα 
χρησιµοποιούν όχι µόνο επειδή κάνουν πιο απολαυστική την επικοινωνία τους αλλά και επειδή τα 
θεωρούν αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής. Τα emojis χρησιµοποιούνται περισσότερο σε συζητήσεις 
που έχουν πιο συναισθηµατική χροιά και πραγµατοποιούνται ανάµεσα σε πιο οικεία πρόσωπα. 
Περισσότερα θετικά emojis χρησιµοποιούνται όταν η συζήτηση είναι θετική και µέσα από αυτή 
εκφράζονται θετικά συναισθήµατα. Το ίδιο ισχύει και για τα αρνητικά emojis (Derks, Bos & 
Grumbkow, 2007: 842–849).  
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4: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

4.1 Διαδίκτυο  
Το Διαδίκτυο είναι η πιο σύγχρονη σε µια σειρά από τεχνολογικές καινοτοµίες στην διαπροσωπική 
επικοινωνία των ανθρώπων (Bargh & McKenna, 2004). Καλύπτει µεγάλο εύρος περιοχών καθώς 
είτε εντάσσεται στην ίδια χώρα είτε επεκτείνεται µεταξύ ποικίλων διαφορετικών χωρών. 
«Κυβερνοκόσµος», «Ίντερνετ», «ηλεκτρονικός ιστός» και «εικονικός χώρος» είναι µερικοί από τους 
όρους που χρησιµοποιούνται ευρέως για να περιγράψουν το φαινόµενο του Διαδικτύου (Κούρτη, 
2003, Wallace, 2001).  
Στην απαρχή της δηµιουργίας του, το Διαδίκτυο εξυπηρετούσε αποκλειστικά στρατιωτικούς 
σκοπούς, ενώ αργότερα δόθηκε πρόσβαση σε πανεπιστήµια, µέχρι που εµπλουτίστηκε µε διάφορα 
λειτουργικά συστήµατα και η χρήση του εξαπλώθηκε ραγδαία σε παγκόσµιο επίπεδο (Σαπουνίδης 
& Τσιραντωνάκης, 2004). Είναι γεγονός ότι σήµερα έχει διεισδύσει αισθητά στην καθηµερινότητα 
του σύγχρονου ατόµου και έχει ύψιστη επιρροή στην δραστηριότητά του. Πλέον, αποτελεί το 
µεγαλύτερο δίκτυο, το οποίο απαρτίζεται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επιµέρους δίκτυα 
υπολογιστών, που συνδέονται µεταξύ τους µέσω ενός κοινού πρωτοκόλλου µεταφοράς 
δεδοµένων, παρόλο που µπορεί να χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες ή λογισµικό 
(Αναστασόπουλος & Σκόρδας, 2001). Το Διαδίκτυο είναι πραγµατικά ένα εργαλείο που βοηθά 
µικρής και µεγάλης ηλικίας χρήστες να βρεθούν σε έναν απέραντο εικονικό χώρο γεµάτο 
εκατοµµύρια πληροφορίες.  
Μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει το Διαδίκτυο, είναι η χρήση του Παγκόσµιου Ιστού (World 
Wide Web, WWW). Οι χρήστες του Διαδικτύου, έτσι, έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν εύκολα, 
σε µία βάση χιλιάδων πληροφοριών, να αποστείλουν και να λάβουν δεδοµένα, να 
χρησιµοποιήσουν ηλεκτρονική αλληλογραφία κ .ο.κ, (Leiner, 2003, Σαπουνίδης & Τσιραντωνάκης, 
2004). Επί παραδείγµατι, µε τη συνεχή εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, οι χρήστες του Διαδικτύου 
είναι πια σε θέση να πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, παντός είδους συναλλαγές και να 
ασχολούνται µε την εκπαίδευση και την εργασία εξ αποστάσεως. Έτσι, το Διαδίκτυο πλέον 
χρησιµοποιείται για την επικοινωνία, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, την έρευνα και µυριάδες 
επιχειρηµατικές συναλλαγές (Toral, Rocío Martínez-Torres, Barrero & Cortés, 2009, Warden, 
Phillips & Ogloff, 2004). Μέσα από διάφορες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης προσφέρονται 
ευκαιρίες στα άτοµα να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους και τις δραστηριότητές τους σε ένα 
παγκόσµιο ακροατήριο. Έτσι, η πλειοψηφία των χρηστών του Διαδικτύου δηµιουργεί προσωπικά 
προφίλ, πολλές φορές σε περισσότερες από µία σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και παρουσιάζουν 
στοιχεία της προσωπικότητας, της εκπαίδευσης και της δουλειάς τους (Bukvova, 2012).  
Η γλώσσα που επικρατεί για την επικοινωνία στο Ίντερνετ είναι η Αγγλική κυρίως λόγω της 
προέλευσής του (ΗΠΑ), της χρήση της Αγγλικής γλώσσας στον προγραµµατισµό λογισµικού και 
της αδυναµίας των πρώτων υπολογιστών να χρησιµοποιήσουν άλλους χαρακτήρες πέρα από το 
λατινικό αλφάβητο. Όµως, σταδιακά το Διαδίκτυο έγινε όλο και πιο πολύγλωσσο. Οι απόψεις που 
βασίζονται στο πόσο το Διαδίκτυο στηρίζει και προωθεί τη διαπολιτισµική επικοινωνία είναι 
αµφιλεγόµενες. Ενώ από τη µια πλευρά, µπορεί να προωθήσει την διαπολιτισµική επικοινωνία, 
καθώς οι χρήστες µοιράζονται µεταξύ τους στοιχεία πολιτισµού κατά την επικοινωνία τους, από την 
άλλη πλευρά, ίσως κρύβει σκοτεινές πλευρές. 

4.1.1 Εθισµός στο Διαδίκτυο 
Υπάρχει, όπως προαναφέραµε, η αόρατη και κρυφή πλευρά που καραδοκεί κάτω από το 
παραδοσιακό Διαδίκτυο που σερφάρουµε καθηµερινά. Στην πραγµατικότητα, το “ορατό” και 
προσβάσιµο µέρος του Διαδίκτυου που µπορούµε να έχουµε πρόσβαση µέσω των δηµοφιλών 
µηχανών αναζήτησης είναι µόνο το ένα µέρος του Διαδικτύου. Το κρυµµένο Διαδίκτυο είναι το 
περιεχόµενο που δεν είναι τόσο εύκολα προσβάσιµο, γνωστό και ως DEEPNET (ή αλλιώς darknet, 
ή Deep Web ή Hidden Web). Το περιεχόµενό του αποτελείται από ιστοσελίδες που δεν υπάρχουν 
και δεν ανακαλύπτονται από τις µηχανές αναζήτησης και πρόσβαση σε αυτές  έχουν µόνο 
περιορισµένος αριθµός ανθρώπων (ht tp: / /www.freesymbolforum.com/index.php?
topic=4151.0;wap2). 
Αναµφίβολα, το Διαδίκτυο δε θα έπρεπε να γίνεται αντιληπτό ως µια αρνητική πηγή, καθώς έχει 
συµβάλλει στην αλλαγή του κόσµου που ξέραµε και η πλειοψηφία των ανθρώπων το χρησιµοποιεί 
καθηµερινά για επαγγελµατικούς, εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς (Davis, 2001, Yates, 
Gregor & Haviland, 2012). Αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας των νέων καθώς 
προσφέρει τεράστιο εύρος διαφορετικών υπηρεσιών και επιλογών.  
Όµως, το Διαδίκτυο έχει µία ουσιαστική διαφορά από τα υπόλοιπα µέσα ενηµέρωσης και 
ψυχαγωγίας· τη διαδραστικότητα. Είναι ένα εργαλείο, το οποίο µορφοποιεί, τόσο το στόχο του, όσο 
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και το χρήστη του (http://img.ebw.gr/Content/Siomos_2.pdf, 2008:4-6 ). Με όλα όσα προσφέρει σε 
όποιον το χρησιµοποιεί, µπορεί να γίνει τόσο ελκυστικό, ώστε να οδηγήσει σε υπερβολική 
απορρόφηση και ψυχαναγκαστική χρήση. Οι άνθρωποι που χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο αλόγιστα, 
σπαταλούν πάρα πολλές ώρες καθηµερινά συνδεδεµένοι σε αυτό και µε δυσκολία αποσυνδέονται 
(Grohol, 2009, Warden et al., 2004).  
Ως αλόγιστη χρήση του Διαδικτύου ορίζεται η παρορµητική αδυναµία ελέγχου χρήσης του, της 
οποίας η στέρηση προκαλεί ευερέθιστη συµπεριφορά και οδηγεί σε αισθήµατα άγχους, πίεσης και 
συµπεριφορές δυσλειτουργίας σε δραστηριότητες της καθηµερινότητας (Κουρκούτας, 2016, http://
www.help-line.gr).  

Ο εθισµός  στο Διαδίκτυο ερευνήθηκε για πρώτη φορά το 1996. Στη µελέτη εξετάστηκαν 600 
περιπτώσεις βαριών χρηστών του Internet, για τα τότε δεδοµένα, που φάνηκε ότι παρουσίαζαν 
κάποια στοιχεία εθισµού. Έκτοτε πολλές έρευνες προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον εθισµό στο 
Διαδίκτυο και εξέταζαν πρότυπα συµπεριφοράς που διέκριναν την τυπική από την εθιστική χρήση 
του Διαδικτύου (Κιλαµπέρια, 2016).  

Τυπική χρήση Διαδικτύου  
Η τυπική χρήση του Διαδικτύου είναι η καλοπροαίρετη χρήση που πραγµατοποιείται είτε για 
εκπαιδευτικούς και επαγγελµατικούς λόγους είτε και για λόγους ψυχαγωγίας. Η χρήση του 
Διαδικτύου αρχίζει να γίνεται αµφιλεγόµενη όταν το άτοµο αρχίζει να θυσιάζει θετικές πλευρές της 
ζωής στο βωµό της συνεχούς ενασχόλησης µε το Διαδίκτυο µε αποτέλεσµα η προαναφερόµενη 
χρήση να µετατρέπεται σε αυτοσκοπό (Σιώµος, Σφακιανάνακης & Φλώρος, 2012:3).  

Εθιστική χρήση Διαδικτύου 
Η εθιστική χρήση του Διαδικτύου είναι µέρος του τεχνολογικού εθισµού και αφορά το σύνολο 
συµπεριφορικών εθισµών που προέρχονται από την αλληλεπίδραση του ατόµου µε µηχανήµατα, 
όπως η τηλεόραση ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Τα άτοµα που παρουσιάζουν τέτοιου είδους 
εθισµούς, εµφανίζουν συµπτώµατα όπως συνεχή ενασχόληση µε το εθιστικό προϊόν, σύγκρουση 
µε τον περίγυρό τους, αλλαγή διάθεσης, ανοχή αλλά και απόσυρση (Σφακιανάκης et al., 2012, 
Widyanto & Griffiths, 2006, Yates et al., 2012). Η Μάτσα (2009) αναφέρει ότι τέσσερις παράγοντες 
παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη διάγνωση της εξάρτησης από το Διαδίκτυο: η κοινωνική 
αποµόνωση των ατόµων και οι δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται, η παρορµητική διαχείριση του 
χρόνου, η οργανωτική-τελετουργική χρήση του Διαδικτύου και η παραµέληση από το χρήστη των 
πραγµατικών αναγκών του.  Όσοι τείνουν προς τον εθισµό στο Διαδίκτυο, ασχολούνται συνέχεια µε 
αυτό µιας και αποτελεί δραστηριότητα µείζονος σηµασίας για τη ζωή τους. (Μάτσα Κ . (2009: 
79-81). Επιπρόσθετα, όσοι χρησιµοποιούν αλόγιστα το Διαδίκτυο, έχουν παρατηρήσει µεταβολές 
στη διάθεσή τους και στη συνολική ψυχοσύνθεσή τους, παρουσιάζοντας έντονη ευφορία, διέγερση 
ή/και ηρεµία. Όταν οι αλλαγές αυτές πάψουν να υφίστανται ή να µειώνονται, τότε ο χρήστης 
καταβάλλεται από δυσάρεστα συναισθήµατα, ακόµα και σωµατικές επιπτώσεις. Ο Treuer (2001) 
διαπίστωσε ότι το 92% των ατόµων που ήταν εθισµένα στο Διαδίκτυο θεωρούσε ότι ο κόσµος είναι 
πληκτικός και κενός χωρίς αυτό και το  77% ανέφερε ότι είχε ηµερήσιες φαντασιώσεις, όσον αφορά 
το Διαδίκτυο (Σιώµος, 2008).  
Οι επιστήµονες δεν έχουν καταλήξει σε έναν κοινό ορισµό που να περιγράφει την κατάχρηση του 
Διαδικτύου. Έτσι, οι όροι που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν την έννοια του εθισµού στο 
Διαδίκτυο, είναι η «Διαταραχή Εθισµού στο Διαδίκτυο» ή «Παθολογική / Προβληµατική / 
Υπερβολική / Καταναγκαστική Χρήση του Διαδικτύου» (Beard & Wolf, 2001, Widyanto & Griffiths, 
2006), «Παθολογική Χρήση του Διαδικτύου» (Morahan-Martin & Schumacher, 2000, Yellowlees & 
Marks, 2005), «Εθισµός στον Κυβερνοχώρο», «Εθισµός Σύνδεσης στο Διαδίκτυο», «Εθισµός στο 
Διαδίκτυο», «Διαταραχή Διαδικτυακού Εθισµού » και τέλος, «Υψηλή Εξάρτηση από το 
Διαδίκτυο» (Czincz & Hechanova, 2009, Douglas et al., 2008, Σφακιανάκης et al., 2012).  
Ο όρος «εξάρτηση από το Διαδίκτυο» χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1996 στο Τορόντο του 
Καναδά όταν η αµερικανίδα ψυχολόγος Kimberley Young παρουσίασε την εργασία της µε τίτλο 
«Internet Addiction : the emergence of a new Clinical disorder». Προτάθηκε ως όρος πρώτη φορά 
από τον Goldberg (1996) και έγινε δηµοφιλής µε την καινοτόµο έρευνα της Young (1998) (Mitchell, 
2000) (http://internetaddiction18ano.wordpress.com/). Η Young (1998) όρισε τον εθισµό στο 
Διαδίκτυο ως µια ψυχαναγκαστική κατάχρηση που ακολουθείται από κυκλοθυµική συµπεριφορά 
και οξυθυµία όταν υπάρχει στέρηση από τη χρήση του. Σύµφωνα µε την ίδια, η αλόγιστη χρήση 
του Διαδικτύου είναι περισσότερο µια διαταραχή συµπεριφοράς ελέγχου (µπορούµε να τη 
θεωρήσουµε και παρόρµηση), ενώ αν κάποιος χρήστης του Διαδικτύου είναι εθισµένος ή µη, αυτό 
εξαρτάται τόσο από το σύνολο των ωρών που αφιερώνει στο Διαδίκτυο όσο και από τον τρόπο που 



σπαταλάει αυτές τις ώρες που είναι συνδεδεµένος (Young, 1998). Στηριζόµενη στα κριτήρια του 
DSM-IV (American Psychiatric Association, 1995) για την εθιστική εµπλοκή σε τυχερά παιχνίδια, 
πρότεινε ένα σύνολο κριτηρίων για τη διάγνωση της εξάρτησης στο Διαδίκτυο. Τόνισε, έτσι, ότι ο 
εθισµός στο Διαδίκτυο περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα συµπεριφορών και δυσκολιών ελέγχου του 
ατόµου, όπου συγκαταλέγονται οι εµµονές µε διαδικτυακές συναλλαγές, ο εθισµός στο διαδικτυακό 
σεξ και τις διαδικτυακές σχέσεις, µε ψυχαναγκαστική συµµετοχή σε οµάδες συζητήσεων και 
ανταλλαγή άµεσων µηνυµάτων, η υπερβολική αναζήτηση πληροφοριών και η εµµονή στα 
διαδικτυακά παιχνίδια (Young, 2009).  
Η εξάρτηση στο Διαδίκτυο ως διαταραχή παρουσιάζει µια µοναδικότητα ως προς τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά της, και ίσως να µπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία διαταραχών εξαρτήσεων ή 
διαταραχών ελέγχου παρορµήσεων (Christakis, 2010, Hinić, 2011, Shapira et al., 2003 , Warden et 
al., 2004). Αξίζει να σηµειώσουµε ότι (η εξάρτηση στο Διαδίκτυο) έχει άµεση σύνδεση µε την 
ψυχική υγεία του ατόµου, ενώ θεωρείται ότι εµφανίζει συνύπαρξη µε άλλες ψυχικές διαταραχές, 
όπως κατάθλιψη, άγχος, κατάχρηση ουσιών, κοινωνική φοβία, διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής, 
επιθετικές συµπεριφορές, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν προϋπάρχει ή ακολουθεί όλα αυτά (Caplan, 
2005  Christakis, 2010, Czincz & Hechanova, 2009, Ko, Yen, Liu, Huang & Yen, 2009, 
Σφακιανάκης et al., 2012). Τα άτοµα που χαρακτηρίζονται από µεγάλη συναισθηµατική αστάθεια, 
είναι εξαιρετικά επιρρεπή στην εθιστική χρήση του Διαδικτύου (Caplan, 2005, Hardie & Tee, 2007), 
συµπεριλαµβανοµένων και των διαδικτυακών παιχνιδιών (Mehroof & Griffiths, 2010). Ακόµα, έχει 
αποδειχθεί ότι η εθιστική χρήση του Διαδικτύου, είναι πιο πιθανό να συµβεί σε νεαρούς ενήλικες, οι 
οποίοι υπήρξαν θύµατα κακοποίησης στην παιδική τους ηλικία (Yates et al., 2012).  

Διαφορές ως προς το φύλο 
Οι απόψεις για την ύπαρξη διαφορών µεταξύ των δύο φύλων, ανδρών και γυναικών, όσον αφορά 
την εθιστική χρήση του Διαδικτύου διίστανται. Υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι δεν 
υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα (Liu, Desai, Krishnan-Sarin, Cavallo, & 
Potenza, 2011, Park, Kim & Cho, 2008, Smahel et al., 2012), αλλά οι περισσότερες (έρευνες) 
συµπεραίνουν ότι οι άνδρες φαίνεται να είναι περισσότερο εθισµένοι στη χρήση του Διαδικτύου 
(Frangos, Frangos & Kiohos, 2010, Morahan-Martin & Schumacher, 2000, Muller, Glaesmer, 
Brahler, Woelfling & Beutel, 2014, Serin, 2011, Yates et al., 2012, Zhang, Amos & McDowell, 
2008).  

4.2 Κοινωνικά Δίκτυα 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας και κατ’ επέκταση η εισαγωγή οποιουδήποτε νέου τεχνολογικού µέσου 
επηρεάζει τον τοµέα της επικοινωνίας. Κάθε χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεµένου στο 
Διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί αλλά και να πληροφορήσει, ανταλλάσσοντας 
απόψεις µέσω ενός πιο συµµετοχικού διαύλου επικοινωνίας. Ήδη από την αρχή της εµφάνισής 
του, το Διαδίκτυο θεωρείται ένα άκρως δηµοκρατικό µέσο µαζικής επικοινωνίας που καθιστά τον 
µέσο άνθρωπο ισχυρότερο, αφού του δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε τεράστιο όγκο 
πληροφοριών.  
Η/Ο κάθε χρήστης, µε την εγγραφή της/του σε έναν ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης, δηµιουργεί 
την προσωπική της/του σελίδα, όπου µπορεί να αναρτήσει πληροφορίες για τον εαυτό της/του 
όπως ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο επικοινωνίας, φωτογραφίες, βίντεο κ . ά.. Τα κοινωνικά δίκτυα, 
όσον αφορά την επιστήµη της Κοινωνιολογίας, είναι τα προσωπικά δίκτυα σχέσεων του κάθε 
ατόµου, που απαρτίζονται από ένα σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι δε γνωρίζονται απαραίτητα 
µεταξύ τους, αλλά γνωρίζουν τo άτοµο αυτό σε διαφορετικό βαθµό και αλληλεπιδρούν µαζί του µε 
ποικίλους τρόπους. Τα κοινωνικά δίκτυα κάποιου περιλαµβάνουν την οικογένεια, τους στενούς και 
λοιπούς φίλους, τους συνεργάτες, τους µακρινούς συγγενείς ακόµα και τους απλούς γνωστούς. Ο 
συνολικός αριθµός των κοινωνικών δικτύων ενδεχοµένως να είναι πολύ µεγάλος (Miell & Dallos, 
2007).  
Για κάθε άτοµο υπάρχουν διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Μερικοί από τους αρχικούς λόγους που όλο 
και πιο πολλοί χρήστες επιλέγουν να τα χρησιµοποιούν είναι η αναζήτηση φίλων, η κοινωνική 
υποστήριξη, η ψυχαγωγία και η αναζήτηση πληροφοριών (Lin & Lu, 2011). Μέσω αυτών των 
κοινωνικών δικτύων, οι λίστες φίλων δηµιουργούνται, ως επί το πλείστον, µε αποστολή αιτηµάτων 
φιλίας προς τα άτοµα που αποτελούν εν δυνάµει γνωριµίες του κάθε ατόµου (Utz, 2010) (ενδέχεται 
να έχουν τη µορφή συνοµιλίας (chat), συµµετοχής σε παιχνίδια, είτε ακόµα και ανταλλαγής σχολίων 
για τα «πιστεύω» τους (http://www.help-line.gr/στµπτωµατα-συµβουλεσ/ ). 
Στο Διαδίκτυο, όταν γίνεται λόγος για κοινωνικά δίκτυα, χρησιµοποιείται η έννοια «εικονικές 
κοινότητες» ή «εικονικοί χώροι» ή πιο απλά ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Τα διαδικτυακά 
κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισµούς, συγκροτούνται βάσει των κοινών 



ενδιαφερόντων όσων τα αποτελούν (Bargh & McKenna, 2004, Κούρτη, 2003, Toral et al., 2009) και 
εµπεριέχουν τα δικά τους πλαίσια τυπικών και άτυπων κανόνων επικοινωνίας και συµπεριφοράς 
(Toral et al., 2009, Zhou, 2011). Οι χρήστες των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων, πιστεύουν πως 
η προστασία της ιδιωτικής τους ζωής είναι εξαιρετικά σηµαντική, χωρίς αυτό να τους στερεί την 
επιθυµία να συνδεθούν σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο και να το χρησιµοποιήσουν (Tan, Qin, Kim & 
Hsu, 2012, Tu, 2002). Υπάρχουν, βέβαια, αρκετοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων, που επειδή 
επιθυµούν να εντυπωσιάσουν τους υπόλοιπους χρήστες, δεν προστατεύουν επαρκώς τα στοιχεία 
της ιδιωτικής τους ζωής. Όµως, η πλειοψηφία των χρηστών των κοινωνικών δικτύων έχει 
παρατηρηθεί πως προστατεύουν τουλάχιστον ορισµένα τµήµατα του προφίλ τους, όπως 
φωτογραφίες και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Utz & Kramer, 2009). Επίσης, διακρίνεται 
πως οι γυναίκες ανησυχούν περισσότερο για την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής από όσο οι 
άντρες, γι’ αυτό και αποκρύπτουν περισσότερα προσωπικά στοιχεία στα κοινωνικά δίκτυα (Fogel & 
Nehmad, 2009). Είναι γεγονός ότι παρά τα όσα αναφέρουν οι έρευνας, µέσα σε µικρό χρονικό 
διάστηµα (1985-2006) οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έγιναν τα πιο δηµοφιλή µέσα κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής πληροφοριών (Hughes, Rowe, Batey & Lee, 2012).  
Αξίζει να επισηµάνουµε ότι υπάρχουν διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα τα οποία παρέχουν στα µέλη 
τους συναισθηµατική και λειτουργική υποστήριξη, ενώ συµβάλλουν επίσης στην πρόληψη και την 
ενηµέρωση, ανταλλάσσοντας χρήσιµες πληροφορίες (Ancker et al., 2009, Bargh & McKenna, 
2004, Peter, Rossmann & Keyling, 2014, Weisgerber, 2011). Τέτοιες οµάδες είναι, για παράδειγµα, 
οι ασθενείς συγκεκριµένων ασθενειών που πολύ συχνά συνδέονται και επικοινωνούν µεταξύ τους 
µέσω αντίστοιχων κοινωνικών δικτύων.  
Η πλειοψηφία των χρηστών του Διαδικτύου επιθυµούν να διατηρήσουν τις υπάρχουσες σχέσεις 
τους (οικογενειακές και φιλικές), αλλά και να δηµιουργήσουν νέες, σε ένα περιβάλλον που «πλέον 
θεωρείται αρκετά ασφαλές» (Κούρτη, 2003, Parks & Floyd, 1996).  

4.3 Κοινωνική Αλληλεπίδραση εντός και εκτός Διαδικτύου  
Είναι ευρέως γνωστό πως η πλειονότητα των ανθρώπων, σε καθηµερινή βάση, αλληλεπιδρά µε 
πληθώρα άλλων ανθρώπων (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 1998). Κάθε κοινωνική αλληλεπίδραση 
περιλαµβάνει τον ποµπό, το δέκτη, έναν κώδικα επικοινωνίας (είτε λεκτικό είτε µη λεκτικό) και ένα 
πλαίσιο (Miell & Dallos, 2007). Κάθε διαπροσωπική σχέση στηρίζεται στην ποιοτική και καλή 
επικοινωνία µεταξύ των µελών της. Γι’ αυτό και αναπτύχθηκε η γλώσσα, µε σκοπό την καλλιέργεια 
των ανθρώπινων σχέσεων, καθώς µέσα από τη συνοµιλία οι άνθρωποι προσδιορίζουν και 
επαναπροσδιορίζουν τόσο τους εαυτούς τους όσο και τις σχέσεις τους. Τους δίνεται η ευκαιρία να 
προβάλουν τις προσωπικές τους εµπειρίες, τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους (Oatley & 
Jenkins, 2004).  
Είναι αποδεδειγµένο ότι το Διαδίκτυο, ενώ παρέχει πλήθος υπηρεσιών, χρησιµοποιείται και µε 
σκοπό τη διαπροσωπική επικοινωνία (Wallace, 2001), που πραγµατοποιείται έιτε µε ένα είτε µε 
περισσότερα άτοµα, που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους είτε ατοµικά είτε συνολικά σαν οµάδα. Όµως, 
οι τρόποι επικοινωνίας µέσω Διαδικτύου χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: την ταυτόχρονη και 
την ασύγχρονη επικοινωνία. Όσον αφορά την ταυτόχρονη επικοινωνία, οι συνοµιλίες 
πραγµατοποιούνται σε πραγµατικό χρόνο, δηλαδή η ανταλλαγή µηνυµάτων γίνεται διαδοχικά και 
άµεσα και τα άτοµα είναι συνδεδεµ ένα στο Διαδίκτυο συγχρόνως . Μερικά παραδείγµατα 
ταυτόχρονης επικοινωνίας είναι οι «αίθουσες συνοµιλιών» (chat rooms) και τα προγράµµατα 
άµεσων ειδοποιήσεων και αποστολής µηνυµάτων. Άλλος ένας τρόπος επικοινωνίας, που θα τον 
κατατάσσαµε περισσότερο στην ταυτόχρονη επικοινωνία, είναι η διαδραστική-οπτικοακουστική 
επικοινωνία µέσω κάµερας στις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές. Αντίθετα, στην ασύγχρονη 
επικοινωνία, οι χρήστες δεν χρειάζεται να είναι ταυτόχρονα συνδεδεµένοι στο Διαδίκτυο ώστε να 
επικοινωνήσουν και έτσι οι ανταλλαγές µηνυµάτων γίνονται µε µικρή ή µεγάλη χρονική διαφορά. 
Στις ασύγχρονες µορφές επικοινωνίας εντάσσονται, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), ο 
παγκόσµιος ιστός (www), κάποια φόρουµ συζητήσεων, οι οµάδες ειδήσεων (newsgroups) (Κούρτη, 
2003, Wallace, 2001).  
Ακριβώς επειδή η επικοινωνία στο Διαδίκτυο δε γίνεται πρόσωπο µε πρόσωπο και επιτυγχάνεται 
κυρίως µέσω γραφής ή ηχητικών µηνυµάτων, χαρακτηρίζεται από την απόσταση. Λόγω της 
έλλειψης οπτικής επαφής και της ανωνυµίας, αποτελεί µέσο διαµεσολαβηµένης επικοινωνίας. 
Ουσιαστικά, η συνοµιλία στο Διαδίκτυο συναποτελείται από οµιλία και γραφή, χωρίς να είµαστε 
απόλυτοι και για τα δυο. Από τη µια είναι γραφή, γιατί κάθε µήνυµα πληκτρολογείται, και από την 
άλλη εξαιτίας της συνεχούς ενσωµάτωσης νέων οπτικοακουστικών πολυµέσων στα επικοινωνιακά 
περιβάλλοντα, ο λόγος µπορεί να είναι προφορικός µέσω ηχητικών µηνυµάτων (Κούρτη, 2003). 
Στην περίπτωση του γραπτού λόγου, υπάρχουν εικονίδια που απεικονίζουν τις συναισθηµατικές 



εκφράσεις και ορίζονται ως «emoticons» ή «emojis». Μέσα από τη γραφιστική, δηµιουργούνται 
συνεχώς καινούρια, πιο σύγχρονα και πιο ολοκληρωµένα συστήµατα εικονοµηνυµάτων, τα οποία 
είναι διεθνώς αναγνωρισµένα και αναπαριστούν κινήσεις του σώµατος, συναισθήµατα, σκέψεις ή 
πράξεις (Κούρτη, 2003).  
Ανεξάρτητα από το σκοπό της διαδικτυακής επικοινωνίας, η µορφή της αλληλεπίδρασης σταδιακά 
µετατρέπεται σε δόµηση διαπροσωπικών σχέσεων. Το ύφος και το περιεχόµενο του λόγου των 
χρηστών, όµως, επηρεάζεται από το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να αποκρύπτουν την 
ταυτότητά τους, να προσποιούνται έναν πολύ διαφορετικό εαυτό ή να παραµένουν ανώνυµοι. Τα 
ψευδώνυµα αποτελούν την πρώτη δυνατότητα παρουσίασης του εικονικού εαυτού, πράγµα που 
κάνει τους χρήστες να αφιερώνουν αρκετό χρόνο στη δηµιουργία του ψευδωνύµου τους και να 
προσπαθούν αυτό να είναι αποτέλεσµα συµβολικής αναπαράστασης του εαυτού τους. Έχει 
παρατηρηθεί ότι άτοµα τα οποία ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για την εντύπωση που προκαλεί η 
συνολική τους εικόνα προς τον υπόλοιπο ψηφιακό κόσµο, σπαταλούσαν µεγάλο χρονικό διάστηµα 
παρατηρώντας προσωπικά προφίλ άλλων για να δουν τι είναι επιθυµητό και πιο ελκυστικό και έτσι 
γίνονταν πιο προσεκτικοί στο τι θα γράψουν και ποιες εικόνες θα κοινοποιήσουν, ώστε οι 
αντιδράσεις και τα σχόλια από τους άλλους να είναι περισσότερο θετικά (Jung, Song & Vorderer, 
2012).  
Από την άλλη πλευρά, ένα από τα κυριότερα στοιχεία της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων στον 
πραγµατικό κόσµο είναι η µη λεκτική επικοινωνία, η οποία αποτελεί συµπληρωµατικό στοιχείο της 
λεκτικής επικοινωνίας. Ως µη λεκτική επικοινωνία θα µπορούσαµε να προσδιορίσουµε όλους τους 
τρόπους µετάδοσης πληροφοριών και συναισθηµάτων, εκτός απο αυτόν του λόγου (Αµπράζη, 
2007). Χαρακτηρίζεται από µεγάλο εύρος κινήσεων και στάσεων του σώµατος, χειρονοµιών, 
εκφράσεων του προσώπου και διαβαθµίσεων του τόνου της φωνής (Κούρτη, 2003, Miell & Dallos, 
2007). Μερικές από τις βασικότερες µη λεκτικές εκδηλώσεις είναι το χαµόγελο, οι εκφράσεις 
απέχθειας και θυµού και γίνονται εύκολα αντιληπτές ανεξαρτήτως πολιτισµού και γλώσσας 
(Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998). Παρ’ όλα αυτά, ένα µεγάλο µέρος της µη λεκτικής εκδήλωσης 
συναισθηµάτων καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από το πολιτισµικό πλαίσιο (Miell & Dallos, 2007).  
Η χρήση µη λεκτικής επικοινωνίας, είναι και συνειδητή αλλά και ασυνείδητη, και αποτελεί τρόπο 
έκφρασης ολόκληρης της σχέσης που συνδέει τα άτοµα, ούσα εντονότερη στην περίπτωση των 
διαπροσωπικών σχέσεων, όπου και ανταλλάσσονται βαθύτερα συναισθήµατα (Miell & Dallos, 
2007). Τα µη λεκτικά µηνύµατα στις διαπροσωπικές σχέσεις του πραγµ ατικού κόσµου, 
εκπέµπονται από τρεις πηγές. Η µία είναι η συνολική εντύπωση που δηµιουργεί κάποιος στους 
άλλους, και περιλαµβάνει οτιδήποτε σχετίζεται µε την εξωτερική του εµφάνιση, τη στάση σώµατός 
του, τις εκφράσεις προσώπου και τις χειρονοµίες του. Μία άλλη πηγή είναι τα µη λεκτικά στοιχεία 
του λόγου, δηλαδή οι αλλαγές που παρατηρούνται στη φωνή κατά την οµιλία, όπως αλλαγές στον 
τόνο, την ένταση και τη σταθερότητα της φωνής. Η τρίτη πηγή είναι οι µη λεκτικές πληροφορίες 
που σχετίζονται µε το χώρο, αφορούν δηλαδή την αρχιτεκτονική και τη διακόσµηση του χώρου που 
βρίσκεται το άτοµο αλλά και την συνολική αισθητική (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998:65-67).  
Στην αλληλεπίδραση που πραγµατοποιείται πρόσωπο µε πρόσωπο, η οπτική επαφή παίζει 
σηµαντικό ρόλο καθώς µέσω αυτής εκπέµπονται τα συναισθήµατα που βιώνει κάποιος. Στην 
περίπτωση της αποφυγής οπτικής επαφής, µπορεί να ευθύνονται ψυχικές διαταραχές, αλλά και να 
αντανακλά και την προσπάθεια του ατόµου να κρύψει τα αρνητικά του συναισθήµατα (Παπαδάκη - 
Μιχαηλίδη, 1998:65-67).  

4.4 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του Διαδικτύου  
Η σύνδεση του Διαδικτύου µε τη θετική εικόνα της τεχνολογίας συνεισέφερε στη δηµιουργία 
εξαιρετικά αισιόδοξων εκτιµήσεων για τις προοπτικές αλλά και τις επιδράσεις του στην καθηµερινή 
ζωή των ανθρώπων. Το πρώτο και κύριο θετικό στοιχείο, το οποίο αναγνωρίστηκε από όλους, είναι 
η βελτίωση του χρόνου και η ποιότητα της επικοινωνίας, µε ταυτόχρονη ελάττωση του κόστους της. 
Πολλές από τις εργασίες που απαιτούσαν υψηλά έξοδα και µετακινήσεις τώρα εκτελούνται µέσω 
Διαδικτύου (Φραγκουλίδου, 2006).  
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι, η αντίληψη που εισήχθη για τη σύνδεση του Διαδικτύου µε τη µόρφωση 
και την εργασία και συνολικά µε την καθηµερινή ζωή του ατόµου είναι σηµαντική. Το Διαδίκτυο 
προσφέρει ‘γνώση’ από εγκυκλοπαίδειες, πανεπιστηµιακά βιβλία, προγράµµατα επιµόρφωσης, 
ακαδηµαϊκές οµάδες συζήτησης, πρόσβαση στις µεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσµου, έως και 
πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου κ .ο.κ. Η λειτουργία και εξέλιξη της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και του Ανοικτού Πανεπιστηµίου σε διάφορες χώρες είναι ακόµα ένα από τα 
επιτεύγµατα της ανάπτυξης του Διαδικτύου και κέρδισαν έδαφος χάρη ακριβώς σε αυτό 
(Σκαρπέλος, 1999).  



Υπάρχει η δυνατότητα άµεσης και γρήγορης πρόσβασης σε βιβλιοθήκες και µουσεία, καθώς και 
επικοινωνία µε Πανεπιστήµια από όλον τον κόσµο, δυνατότητα σφαιρικής και δια βίου µόρφωσης 
(δηλαδή µετάδοση γνώσεων από απόσταση) και µέσω του Διαδικτύου γίνεται, εν γένει, η εφαρµογή 
νέων και αποδοτικών τρόπων στη µαθησιακή διαδικασία ( Λούλος, 2002).  
Ο Norton (2007) υποστηρίζει πως η χρήση του Διαδικτύου προσφέρει ενηµερωµένες πληροφορίες 
σε βάθος , µεγάλη ποικιλία, γρήγορα και συχνά σε αντίθεση µε τα έντυπα βιβλία που 
χαρακτηρίζονται από περιορισµό όγκου πληροφοριών, µεγέθους σελίδων αλλά και περιορισµένη 
µορφολογική παρουσία. Ο περιορισµός αυτός, όµως, δεν ισχύει στις πληροφορίες που πηγάζουν 
από το Διαδίκτυο. Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη του Διαδικτύου να παίρνει πληροφορίες από 
αναγνώστες σελίδων όπως είναι οι έρευνες, ψηφοφορίες ή άλλα είδη δεδοµένων καθώς και να του 
παρέχονται online φόρµες παραγγελίας µεγάλης ποικιλίας προϊόντων ή υπηρεσιών (Lemay, 1998). 
Η διανοµή των πληροφοριών γίνεται και µε συµµετοχή σε οµάδες συζήτησης και µε τη χρήση των 
αναρίθµητων προγραµµάτων και πηγών πληροφοριών που διατίθενται στους χρήστες του 
Διαδικτύου (Μπάρδης, Νικολόπουλος & Μπράττος, 2007).  
Σύµφωνα µε τον Λούλο (2002), η Πληροφορική και το Διαδίκτυο καταπολεµούν το ρατσισµό και τον 
εθνικισµό, µε τη διαµόρφωση οµάδων συζήτησης από ανθρώπους από κάθε γωνιά του πλανήτη 
και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα µόρφωσης και εκπαίδευσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες καθώς 
και σε µητέρες µε παιδιά µικρής ηλικίας. Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας 
υγείας, τόσο στη διαγνωστική όσο και στην προληπτική ιατρική. Μέσα από το Διαδικτύο δίνεται η 
δυνατότητα διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέµηση του εγκλήµατος.  
Επιπρόσθετα, το Διαδίκτυο βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας και αύξησης των ευκαιριών 
εργασίας µε τη χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στους περισσότερους επαγγελµατικούς τοµείς 
(επιχειρησιακό λογισµικό, εφαρµογές, εργαλεία). Μέσα από την Πληροφορική και το Διαδίκτυο, 
ανοίγονται δίοδοι για ‘νέα’ επαγγέλµατα όπως είναι χειριστές Η/Υ, προγραµµατιστές και αναλυτές. 
Ακόµα, το Διαδίκτυο βοηθά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου και την κατάργηση των 
γεωγραφικών περιορισµών στην εργασία καθώς µε την τηλεργασία δεν απαιτείται η φυσική 
παρουσία των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας (Λούλος, 2002).  
Στις θετικές επιδράσεις του Διαδικτύου µπορούµε να εντάξουµε, επίσης, τον αυξηµένο ελεύθερο 
χρόνο, -που προσδίδει στα άτοµα ευχέρεια ενεργειών, κινήσεων και µετακινήσεων (ταξίδια, 
συµµετοχή σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κ.ά .)-, αλλά και επιτεύγµ ατα όπως η παραγωγή 
κινουµένων σχεδίων, οι ταινίες γυρισµένες µε ηλεκτρονικό υπολογιστή και η σύνθεση µουσικής. 
Επίσης, όσον αφορά το χώρο της επικοινωνίας, η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αλλάζει 
τόσο τα δεδοµένα της σύγχρονης επικοινωνίας όσο και τη συνολική λογική της. Η µετάδοση του 
µηνύµατος είναι γρήγορη και σίγουρη αφού έχει αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς τρόπους 
επικοινωνίας, κυρίως στα πιο δυναµικά τ µήµατα της σύγχρονης κοινωνίας όπως είναι οι 
επιστήµονες, οι ερευνητές και τα υψηλά στελέχη των επιχειρήσεων (Λούλος, 2002).  
Βέβαια, παρά την όλη αισιοδοξία που επικρατεί για το Διαδίκτυο και την προσφορά του, υπάρχουν 
έντονες τεχνοφοβικές και πιο συγκρατηµένες αντιδράσεις που δηµιουργούν ένα κλίµα 
προβληµατισµού και δυσπιστίας απέναντί του (Φραγκουλίδου, 2006). Θα µπορούσαµε να 
συνοψίσουµε όλες τις αρνητικές αυτές κριτικές σε δύο κατηγορίες: τις φωνές που διαµαρτύρονται 
για το νέο τύπο κοινωνικού αποκλεισµού και εκείνους που υποστηρίζουν ότι ο «εικονικός κόσµος» 
του Κυβερνοχώρου είναι µη ανθρώπινος (inhumane), αλλοιώνει το υποκείµενο, το αποµακρύνει 
από τα πραγµατικά προβλήµατα, από τις προσωπικές και συλλογικές διεκδικήσεις και τείνει σε 
ατοµικές ενασχολήσεις που το αποµονώνουν από τις παραδοσιακές σχέσεις (Φραγκουλίδου, 
2006:34). Ταυτόχρονα, ελλοχεύει ο κίνδυνος της παραβατικότητας και της αποδυνάµωσης των 
ηθικών αξιών γιατί το άτοµο µπορεί ευκολότερα, λόγω της ανωνυµίας, να λειτουργήσει σε βάρος 
των άλλων και υπέρ του «εγώ» του (Φραγκουλίδου, 2006).  
Η αµέτρητη ποσότητα των πληροφοριών, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη ταχύτητα ροής, µειώνουν τη 
δυνατότητα επεξεργασίας των ερεθισµάτων που δέχεται ο χρήστης µε αποτέλεσµα να τον 
καθιστούν περισσότερο ευάλωτο απ’ ό, τι παλιότερα. Ο όρος που περιγράφει αυτό το φαινόµενο 
είναι «Υπερεκχείλιση πληροφοριών» (Χτούρης, 2004:31). Ένας άλλος κίνδυνος είναι ο εθισµός των 
χρηστών στη γρήγορη εναλλαγή ερεθισµάτων, µε αποτέλεσµα οι τελευταίοι να αναζητούν συνεχώς 
νέα και έντονα οπτικά ερεθίσµατα χωρίς να ενδιαφέρονται ουσιαστικά για την επεξεργασία τους. Η 
άµεση ικανοποίηση είναι πλέον το ζητούµενο και η αναζήτησή της θεωρείται βασική ανάγκη, ενώ η 
αξία της σύνθετης και πολυεπίπεδης έρευνας και κατανόησης δείχνει να υποβαθµίζεται σηµαντικά 
(Crary 1995 στην Φραγκουλίδου, 2006). 
Ο Λούλος (2002) αναφέρει ότι το Διαδίκτυο επιδρά αρνητικά τόσο στον κοινωνικό όσο και στον 
οικονοµικό, πολιτισµικό, πολιτικό και ψυχαγωγικό τοµέα. Στον κοινωνικό τοµέα είναι η δυνατότητα 
πρόσβασης σε προσωπικά δεδοµένα που λόγω έλλειψης ενηµερότητας από τα στελέχη των 
βαθµίδων της διοίκησης δεν διαφυλάσσονται. Επίσης, υπάρχει περιορισµός στην κοινωνικότητα 



του ατόµου, λόγω της δυνατότητας για τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, τηλεξυπηρέτηση. Σε αυτό τον 
τοµέα περιλαµβάνεται και η «παραγωγή» νέων µορφών εγκληµατικότητας αφού υπάρχει 
πρόσβαση και παραποίηση δεδοµένων . Χαρακτηριστικό παράδειγµα, θα λέγαµε , είναι η 
πορνογραφία και το οργανωµένο έγκληµα σε βάρος ανήλικων, κυρίως, χρηστών (Οικονοµάκου,
2005:34-40).  
Σε πολιτικό επίπεδο, συγκεντρώνονται προσωπικά στοιχεία από ποικίλες βάσεις δεδοµένων τα 
οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναντίον των ατόµων, κι έτσι γεννάται ζήτηµα κατάργησης 
κάθε προσωπικής ελευθερίας. Αυτό, κυρίως, συµβαίνει εξαιτίας της ύπαρξης κενού στη νοµοθεσία 
για προστασία των πολιτών από τη, χωρίς κρίση, χρήση των αρχείων που τους αφορούν  (Λούλος, 
2002).  
Καταληκτικά, η περίπτωση του Διαδικτύου παρουσιάζεται  πιο ανησυχητική σε σχέση µε 
παλαιότερα, αφού η συνεχής ροή δεδοµένων δηµιουργεί µε µεγαλύτερη ευκολία ένα µοντέλο 
εικονικής πραγµατικότητας που αναδεικνύεται ως ισχυρότερο και πιο πειστικό από την ίδια την 
πραγµατικότητα, ενώ παράλληλα οι ρεαλιστικές ανθρώπινες σχέσεις και η πρόσωπο µε πρόσωπο 
επικοινωνία φαίνεται να αποδυναµώνονται (Φραγκουλίδου, 2006:36).  



5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Στόχος αυτής της έρευνας ήταν να προσεγγίσουµε τους όρους που αφορούν τις σχέσεις –και το 
‘γίγνεσθαι’ των σχέσεων αυτών- και τα συναισθήµατα, που δοµούνται και αναπτύσσονται από 
νεαρούς ανθρώπους (18-25 ετών), τόσο στην εικονική πραγµατικότητα (διαδίκτυο) όσο και στην 
πραγµατική ζωή. Αρχικά, προσπαθήσαµε να παρουσιάσουµε τα στάδια από τα οποία περνούν οι 
διάφορες διαπροσωπικές σχέσεις και τις µορφές στις οποίες διακρίνονται (Αποστολόπουλος, 
Γεωργιτσογιάννη, Κανέλλου, Σαΐτη, Σδράλη, Τριάδη, βιβλίο Οικακής Οικονοµίας Ά Γυµνασίου, 
2014). Στη συνέχεια, προσπαθήσαµε να αποδώσουµε πτυχές της ψυχοπαθολογίας (παραθέτοντας 
ορισµένους ορισµούς που την αφορούν) και το ρόλο της στη χρήση του Διαδικτύου. Έπειτα, 
επιχειρήσαµε να αποδόσουµε τον ορισµό του συναισθήµατος και µελετήσαµε ποικίλες θεωρίες 
περί αυτού. Έτσι, προβήκαµε στη σύνδεση που παρατηρείται µεταξύ διαπροσωπικών σχέσεων και 
συναισθηµάτων (Καφετσιός, 2005). Ύστερα, επικεντρωθήκαµε στο να αποδόσουµε την έννοια του 
διαδικτύου και τον τρόπο µε τον οποίο οδηγούµαστε στο φαινόµενο της διαδικτυακής εξάρτησης. 
Προτροπή για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, όπως αναφέρθηκε και σε παραπάνω σηµείο, 
ήταν το µεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την ψυχοπαθολογία του ατόµου. Ένας ακόµα παράγοντας 
ήταν η οικονοµική κρίση που επιδρά δραστικά στα συναισθήµατα και τις σχέσεις περιορίζοντάς τα 
πολλές φορές σε µη ικανοποιητικά επίπεδα (Ευθυµίου και συν., 2013).  
Οι άνθρωποι βάσει των διαφορετικών ερεθισµάτων που δέχονται αναπτύσσουν σχέσεις (Μπίκος, 
2011) και τα συναισθήµατά τους επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες (Νέστορος, 2000). 
Καταλυτικός παράγοντας για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η ψηφιακή εξάπλωση, η κατάργηση 
των αποστάσεων και η δυνατότητα επικοινωνίας και πληροφόρησης για κάθε µέρος του πλανήτη, 
που αποτελεί κοµβικό στοιχείο στην εξέλιξη των σύγχρονων σχέσεων. 

5.1 Επιλογή ερευνητικής µεθόδου 
Οι ερευνητικές µέθοδοι χωρίζονται σε ποιοτικές και ποσοτικές. Σκοπός της ποσοτικής έρευνας είναι 
η προσέγγιση µεγάλου µέρους πληθυσµού για τον έλεγχο των ερωτηµάτων που έχουµε θέσει ενώ 
η ποιοτική έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση και κατανόηση σε βάθος των κοινωνικών φαινοµένων 
(Korres, 2013, Kvale, 1996:67). Η ανάπτυξη της ποσοτικής έρευνας ήταν ανέκαθεν 
χαρακτηρισµένη από το γεγονός ότι έχει διεξαχθεί σε πολύ διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους 
που ο καθένας χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριµένο θεωρητικό υπόβαθρο, µιας ανεξάρτητης 
κατανόησης της πραγµατικότητας και ενός ατοµικού πρόγραµµατος µεθόδους. Η ποιοτική έρευνα 
στοχεύει περισσότερο στην ανάδυση νέων θεωρητικών µοντέλων ή στη γενίκευση σε ένα 
µεγαλύτερο πληθυσµό (Ζαφειροπούλου, 2016). Το βασικό πλεονέκτηµα των ποιοτικών µεθόδων 
είναι η ευελιξία που χαρακτηρίζει την ερευνητική διαδικασία. Σύµφωνα µε τους Lincoln και Cuba 
(Lincoln & Guba, στο Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006), οι ποιοτικές µέθοδοι είναι φυσικές. Έχουν 
µια πιο φυσιολογική ροή και ως επί το πλείστον δεν κατευθύνονται από την/τον ερευνήτρια/
ερευνητή. Η/ο ερευνήτρια/ερευνητής οφείλει να διερευνήσει την ατοµική δράση µέσα σε 
συγκεκριµένες δοµές, να κατανοήσει τις αλληλεπιδράσεις του ατόµου µε το κοινωνικό περιβάλλον 
και, ουσιαστικά, να εµβαθύνει στην ταυτότητα των ατόµων, στη στάση ζωής τους. Η/ο ερευνήτρια/
ερευνητής που χρησιµοποιεί ποιοτική µέθοδο είναι παρατηρητική/,-ός, παίρνει συνεντεύξεις, 
σηµειώνει και προσπαθεί να περιγράψει αλλά και να αποδώσει τα γεγονότα όπως ακριβώς 
ειπώθηκαν. Όταν εργάζεται πάνω στην έρευνά της/του, πρέπει να είναι πάντα εν ενεργεiα και να 
χρησιµοποιεί κάθε στοιχείο που της/του είναι διαθέσιµο. Πρέπει δηλαδή να µελετά τα σχόλια από 
τα υποκείµενα, τα στοιχεία που η ίδια/ο ίδιος έχει παρατηρήσει αλλά ακόµα και τον τρόπο που τα 
άτοµα που ερωτήθηκαν στέκονται στο χώρο, τον τρόπο οµιλίας και συµπεριφοράς τους (Eisner, W. 
E. ,1991). Καθίσταται αναγκαίο να καταγράψει τα γεγονότα αλλά και να τα συνδυάσει µε άλλα 
δεδοµένα, στοιχεία και καταστάσεις ώστε να οδηγηθεί σε ένα συµπέρασµα. Ούσα/Όντας σε θέση 
να αξιολογήσει τα στοιχεία που έχει και να αντιληφθεί τα πράγµατα και τη σηµασία τους, εξάγει ένα  
συµπέρασµα (ή παραπάνω συµπεράσµατα), -ικανότητα πρωτεύουσας σηµασίας για τη θέση της/
του. O Peshkin παραλλήλισε τα υποκειµενικά στοιχεία του ερευνητή µε µια θετική 
«έκρηξη» (Peshkin,1985). Η/ο ερευνήτρια/ερευνητής καλείται να δώσει ζωντάνια στα πιο κοµβικά 
στοιχεία της έρευνας και να κρίνει ποια από αυτά θα συγκαταλεχθούν στα αποτελέσµατα.  
Παρ’ όλο, λοιπόν, που στόχος είναι να αναδείξουµε τις απόψεις και τις εµπειρίες της/του 
ερωτώµενης/ου, θα πρέπει, ως ερευνητές, να λάβουµε υπ’ όψιν και την υποκειµενικότητά µας. 
Παρουσιάζεται τόσο το άτοµο όσο και η/ο ίδια/ίδιος η/ο ερευνήτρια/ερευνητής, η/ο οποία/οποίος 
καλείται να αποπερατώσει µία «λεπτή» και προσεγµένη περιγραφή. Αποδεικνύεται ότι το κείµενο 
δεν είναι αποτέλεσµα µηχανής και κρύβει πίσω του έναν άνθρωπο.Στην ποιοτική προσέγγιση, η 
υποκειµενικότητα θεωρείται δεδοµένη και δεν αντιµετωπίζεται ως εµπόδιο (ΑΝΑΦΟΡΑ). Η/Ο 
επιστήµονας σ’ ένα πλαίσιο αναστοχασµού εξετάζει τη δική της/του υποκειµενικότητα, καθώς και 
εκείνη των συµµετεχόντων στην έρευνα, και λαµβάνει υπ’ όψιν τους τρόπους µε τους οποίους οι 



προσωπικές θέσεις και των δύο πλευρών επηρεάζουν την ερευνητική διαδικασία, την ανάλυση των 
δεδοµένων και τα αποτελέσµατα της έρευνας (Morawski, 1994). Μείζονος βαρύτητας για τη 
διεκπεραίωση των ποιοτικών µεθόδων είναι η υιοθέτηση ενός «εσωτερικού σηµείου αναφοράς» –
όπου η/ο ερευνήτρια/ερευνητής, περιγράφοντας ή ερµηνεύοντας το φαινόµενο, βασίζεται κυρίως 
στη γλώσσα του ίδιου του υποκειµένου της έρευνας· οι συµµετέχοντες γίνονται αντιληπτοί ως 
ερευνητικοί συνεργάτες και όχι σαν «αντικείµενα» από τα οποία µε τις κατάλληλες τεχνικές 
«αντλούνται» ερευνητικά δεδοµένα. Με το ίδιο σκεπτικό, δεν αποτελούν «υποκείµενα» της έρευνας 
τα οποία χειραγωγούνται από τον ερευνητή (Issari & Karayianni, 2013, Riessman, 2008). Τελική 
υπενθύµιση αποτελεί η άποψη των Rubin και Rubin, που υποστηρίζουν πως υπάρχει πάντα η 
έννοια του «εγώ» στη διαδικασία αυτή και όλα όσα λαµβάνουν χώρο κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης ή της ανάλυσής της σταµατούν να τονίζονται από αυτό (Rubin & Rubin, 1995: 13).  
Καταληκτικά, για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική µέθοδος. Υιοθετήσαµε την 
ποιοτική µέθοδο, καθώς πιστεύουµε ότι µέσα από τη γλαφυρότητα και την παραστατικότητα του 
λόγου των ατόµων µπορούµε να ερµηνεύσουµε τα δρώµενα της σύγχρονης πραγµατικότητας που 
αυτά (τα άτοµα) βιώνουν. Στην έρευνά µας χρησιµοποιήσαµε συνεντεύξεις και πιο συγκεκριµένα 
ηµι-δοµηµένες µε αρκετά στοιχεία από τις σε βάθος. Αναφερόµαστε στο µεθοδολογικό αυτό 
εργαλείο εκτενώς παρακάτω. 

5.2 Οι συνεντεύξεις 
Η συνέντευξη αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για την ποιοτική µέθοδο. Είναι, δηλαδή, το εργαλείο 
επικοινωνίας και αµοιβαίας επίδρασης µεταξύ προσώπων από τα οποία προσδιορίζεται· τον 
ερευνητή και τον ίδιο τον ερωτώµενο (ή τους ίδιους τους ερωτώµενους). Στοχεύει στη συλλογή 
πληροφοριών πάνω στο αντικείµενο της έρευνας επιδιώκοντας την ανακάλυψη της 
προσωπικότητας και των συµπεριφορών που την περικλείουν (Cohen & Manion, 1992). Σύµφωνα 
µε τον Traianou, οι συνεντεύξεις είναι µια δυνατότητα «εισαγωγής» στον τρόπο σκέψης του ατόµου 
καθώς παρουσιάζουν τις γενικότερες γνώσεις που η/ο  ερωτώµενη/ερωτώµενος έχει αποκτήσει, τις 
προτιµήσεις της/του και τις αντιλήψεις και τα «πιστεύω» της/του βάσει του τρόπου ζωής που η/ο 
ίδια/ίδιος έχει επιλέξει (Traianou, 2014). Αρχικά, η συνέντευξη µπορεί να γίνεται κατανοητή ως µια 
απλή συζήτηση ανάµεσα στην/στον ερευνήτρια/ερευνητή και την/τον ερωτώµενη/ερωτώµενο 
στοχεύοντας στη συλλογή καθορισµένων πληροφοριών, όµως, εάν θελήσουµε να µιλήσουµε 
λεπτοµερέστερα για τη συζήτηση, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι δεν πρόκειται για µια αυθόρµητη 
επικοινωνία που διαδραµ ατίζεται στο µυαλό της/ του ερευνήτριας/ ερευνητή αλλά κάτι πιο 
πολύπλοκο (Moser & Kalton, 1971). Η βασική διαφορά µεταξύ µιας συνέντευξης και µιας απλής 
συζήτησης έγκειται στο ότι η συνέντευξη αποτελεί κύριο εργαλείο της ποιοτικής έρευνας, έµµεσο 
τρόπο συγκέντρωσης πληροφοριών περί του τι αρέσει στην/στον ερωτώµενη/ερωτώµενο και περί 
του πώς σκέπτεται. Η δεύτερη διαφορά εντοπίζεται  στο ότι ο απλός διάλογος πραγµατοποιείται 
µεταξύ ανθρώπων που είναι ξένοι µεταξύ τους (δεν γνωρίζονταν από πριν) και η τρίτη διαφορά 
συνίσταται στο ότι ως επί το πλείστον αυτή/,-ός που κατευθύνει το διάλογο που πραγµατώνεται 
είναι η/ο ερευνήτρια/ερευνητής (τις περισσότερες φορές και αναλόγως του είδους της συνέντευξης) 
(Rubin & Rubin, 1995: 2).  
Η απόφαση της/του ερευνήτριας/ερευνητή να επιλέξει συνεντεύξεις είναι πολύ σηµαντική καθώς µε 
αυτό τον τρόπο τόσο η/ο ίδια/ίδιος όσο και η/ο ερωτώµενη/ερωτώµενος νιώθουν περισσότερο 
συνδεδεµένοι µε τη συζήτηση που πραγµατοποιείται βασιζόµενοι στις ιδέες που εκφράζονται και 
απο τις δύο πλευρές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η συνέντευξη στηρίζεται στη θέση ότι η γνώση 
εξασφαλίζεται µέσω καλής ακρόασης, η/ο ερευνήτρια/ερευνητής δηλαδή βοηθά (έως και εµπνέει, 
θα µπορούσε κάποιος να πει) να εκφραστούν οι διηγήσεις-αφηγήσεις  του υποκειµένου. Είναι 
κατανοητό πως ακόµα και τα πρώτα λεπτά της συνέντευξης διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο 
(Kvale, 1996). Έτσι, η συνέντευξη είναι ουσιώδες έργο για τον ερευνητή, αφού κάθε στάδιό της τον 
οδηγεί στον εσωτερικό κόσµο του υποκειµένου όπου και απηχούνται οι προσωπικές του σκέψεις 
και οι πιθανοί προβληµατισµοί, τους οποίους σε µετέπειτα χρόνο καλείται να αξιοποιήσει.  
Γενικά, οι συνεντεύξεις είναι ένα µέσο αποκάλυψης και προσέγγισης των αντιλήψεων του ατόµου 
βοηθώντας την/τον ερευνήτρια/ερευνητή να σχεδιάσει στο µυαλό της/του γεγονότα στα οποία δεν 
παρευρισκόταν η/ο ίδια/ίδιος και να αντιληφθεί τις εµπειρίες της/του ερωτώµενης/ερωτώµενου 
(Κεδράκα, 2008).  
Πέρα από τα παραπάνω, το περιέχοµενο των συνεντεύξεων δύναται να µας προσφέρει στοιχεία 
µέχρι και για την ίδια την κοινωνία, δίνοντας την ευκαιρία στην/στον ερευνήτρια/ερευνητή να 
προσδιορίσει το υποκείµενο και τα λεγόµενά του µε λεπτοµέρεια αλλά και να τα συσχετίσει µε τη 
γενικότερη κοινωνική δοµή και τα χαρακτηριστικά που φέρουν οµάδες και θεσµοί, µέσα στις οποίες 
το άτοµο δρα (Παληός, 2006).Η Μυλωνά υποστήριξε πως η πιο θετική πτυχή των συνεντεύξεων 



είναι ότι προσαρµόζονται µε βάση το άτοµο, τις προσωπικές του πεποιθήσεις, τα συναισθήµατα και 
τις αντιδράσεις του (Μυλωνά, 2015).  
Συνοψίζοντας, η συνεντευξη είναι το κέντρο της ποιοτικής έρευνας και βασίζεται στην άµεση 
επικοινωνία µεταξύ ερευνήτριας/ερευνητή και ερωτώµενου. Η επαφή τους δεν είναι ίδια σε όλες τις 
περιπτώσεις και µπορεί να λάβει διαφορετικές διαστάσεις ανάλογα τη µέθοδο που επέλεξε η/ο 
ερευνήτρια/ερευνητής ή την επιστηµονική παράδοση στην οποία αυτός ανήκει (Ιωσηφίδης, 2008). 

5.3 Είδη συνεντεύξεων 
Προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουµε τις θέσεις της νέας γενιάς, προσεγγίσαµε τα άτοµα που 
δέχτηκαν να µας παραχωρήσουν συνέντευξη µε λίγες και περιεκτικές ερωτήσεις, αποσκοπώντας 
στο να αποσυρθούµε σταδιακά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και να τους αφήσουµε 
ελεύθερους να αποδώσουν τη ροή των εµπειριών τους. Κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων 
χρησιµοποιήσαµε αρχικά ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις και συν τω χρόνω προσπαθήσαµε να 
προσεγγίσουµε τη «συνέντευξη σε βάθος». Σύµφωνα µε τον Φίλια, οι συνεντεύξεις χωρίζονται σε 
δοµηµένες, µη δοµηµένες, άµεσες ή έµµεσες, επαναλαµβανόµενες, κλινικές και σε βάθος. Στις 
δοµηµένες συνεντεύξεις, η/ο ερωτώµενη/ερωτώµενος καλείται να απαντήσει σε προκαθορισµένες 
ερωτήσεις µε συγκεκριµ ένο περιεχόµενο και αριθµ ό (Φίλιας, 1993). Στις µη δοµηµένες , 
πραγµατοποιείται µια συζήτηση που θα µπορούσαµε να τη χαρακτηρίσουµε ως ελεύθερη αλλά 
ταυτόχρονα ελεγχόµενη καθώς η ελευθερία της περιορίζεται µε τη φύση της συζήτησης, το θέµα 
που ερευνούµε και τη δόµηση των ερωτήσεων. Οι µη δοµηµένες συνεντεύξεις διακρίνονται σε 
εντοπισµένες και µη εντοπισµένες. Όταν την κατατάσσουµε στην κατηγορία των εντοπισµένων, 
σηµαίνει ότι η/ο ερευνήτρια/ερευνητής οδηγεί τη συζήτηση προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, µε 
αφορµή µια εµπειρία που η/ο  ερωτώµενη/ερωτώµενος διηγήθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, η/ο 
ερευνήτρια/ερευνητής δείχνοντας απόλυτη κατανόηση σε αυτά που έχουν λεχθεί, καλείται να 
βοηθήσει την/τον ερωτώµενη/ερωτώµενο να εκφραστεί, γι’ αυτό και είναι αναγκαίο να έχει γνώσεις 
ψυχολογίας (Κεδράκα,2008). Στις άµεσες και τις έµµεσες, κύριος παράγοντας είναι ο διαχωρισµός 
που γίνεται αρχικά από το µέρος της/του ερευνήτριας/ερευνητή και συνεπώς από το µέρος της/του 
ερωτώµενης/ερωτώµενου και ανάγεται στο στόχο της υλοποίησης της συνέντευξης (Παπαιωάννου 
και συν., 2003: 341-364, Αγγελίδου, 2014). Οι επαναλαµβανόµενες πραγµατοποιούνται σε οµάδες 
ανθρώπων και ονοµάζονται και Panel. Το όνοµά τους προέρχεται από την αναγκαιότητα 
επαναλήψεων ώστε η έρευνα να ολοκληρωθεί έχοντας συλλέξει τα απαραίτητα δεδοµένα και τα 
συµπεράσµατά της. Βέβαια, τα άτοµα που έχουν επιλαγεί εχούν κοινά χαρακτηριστικά µεταξύ τους. 
Η άµεση συνέντευξη παρουσιάζεται και ως συνέντευξη σε βάθος.  
Η Κυριαζή υποστηρίζει πως η συνέντευξη σε βάθος σχετίζεται µε ένα σύνολο γενικών ερωτήσεων 
σε προκαθορισµένα θέµατα από τον ερευνητή που όµως δεν τα παραθέτει µε τη σειρά, και το 
κύριο πρόσωπο είναι η/ο  ερωτώµενη/ερωτώµενος, η/ο οποία/οποίος καθιστά την υπόσταση της/
του ερευνήτριας/ερευνητή βοηθητική αλλά και καθοδηγητική (Κυριαζή, 2009:262,122-126). 
Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την ίδια υπάρχουν και άλλα είδη συνεντεύξεων όπως η προσωπική 
(«στη δειγµατοληπτική έρευνα µε στατιστικές µεθόδους πρόκειται για τυποποιηµένη»), την 
ελεύθερη ή µη τυποποιηµένη και την τηλεφωνική. Συµπεραίνουµε ότι, χωρίς καµία αµφιβολία, 
πολλές ποιοτικές συνεντεύξεις αποτελούνται τόσο από αυστηρά σχεδιασµένα µέρη όσο και απο µη 
προσχεδιασµένα αλλά πάντοτε υπάρχει η κατάλληλη συνδεση µεταξύ τους (Rubin & Rubin, 1995: 
5). Οι ερευνητές κατατάσσονται ανάλογα µε το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους 
και τη συµβολή τους στην αξιοποίηση των επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων. Κάθε 
ερευνητής-συγγραφέας αναλόγως του επιστηµολογικού κλάδου στον οποίο «ανήκει», µπορεί να 
επιδιώξει να διαµορφώσει την έρευνά του στο πλαίσιο αυτό. Συνεπώς, υπάρχει περίπτωση να 
ονοµάζει το κάθε είδος συνέντευξης διαφορετικά (Cohen et al., 1992).  
Οι συνεντεύξεις έχουν και µειονεκτήµατα τα οποία η/ο ερευνήτρια/ερευνητής καλείται να 
αντιµετωπίσει. Ενα κύριο µειονέκτηµα είναι ο κίνδυνος που ελλοχεύεται στην παράθεση  
βεβιασµένων ερωτήσεων από την πλευρά της/του ερευνήτριας/ερευνητή που µπορεί να 
οδηγήσουν σε µη ακριβή ή παραπλανητικά δεδοµένα (FAO, The Community's Toolbox, 1990). Η/ο 
ερευνήτρια/ερευνητής που αποφασίζει να χρησιµοποιήσει ποιοτικές µεθόδους έρευνας και πιο 
συγκεκριµένα συνεντεύξεις καλείται να αντιµετωπίσει την εξής «πρόκληση»: πρέπει να 
παρουσιάσει τα δεδοµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται αποτελέσµατα καθαρά κριτικής 
αξιολόγησης και όχι απλώς προσεκτικά επιλεγµένες ερωτήσεις (Silverman, 2000: 176). Η/ο 
ερευνήτρια/ερευνητής ενδέχεται να καταλήξει σε συµπεράσµατα τα οποία θα την/τον οδηγήσουν σε 
µια ιδιαίτερη επιστηµονική οδό (Silverman, 2000: 178). Βάση των συµπερασµάτων αποτελούν τα 
λεγόµενα των υποκειµένων, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί σε απαραίτητη επεξεργασία. Εν 
ολίγοις η/ο ερευνήτρια/ερευνητής θα πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν της/του την περίπτωση 
προσωπικής ερµηνείας από τον ίδιο (στοιχείο υποκειµενικότητας, όπως προαναφέραµε) αλλά και 



από την/τον ερωτώµενη/ερωτώµενο µετά από κάθε ερώτηση και κάθε απάντηση (Antaki & Rapley, 
1996: 293-316). Η/ο ερευνήτρια/ερευνητής πρέπει να µπορεί να διασφαλίσει την απόλυτη 
εµπιστευτικότητα και τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί να υπάγονται στη δεοντολογία και τη 
νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Γι’ αυτό και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στη σωστή χρήση αλλά και στην ασφαλή αποθήκευσή τους (Howitt, 2010). Η/ο 
ερευνήτρια/ερευνητής χρειάζεται, επίσης, να συναντήσει επαρκή αριθµό ατόµων έτσι ώστε να είναι 
σε θέση µετέπειτα να προχωρήσει σε  γενικές συγκρίσεις (West Lothian Council, 2012). 

5.4 Γνωρίσµατα ενός καλού ερευνητή 
Η/ο ερευνήτρια/ερευνητής που επιλέγει να ακολουθήσει τις ποιοτικές µεθόδους έρευνας και 
συγκεκριµένα τις συνεντεύξεις πρέπει να κατέχει κάποια γνωρίσµατα, τα οποία µε τη σειρά τους θα 
καθιστούν πιο εύκολη τη διαδικασία των συνεντεύξεων και την εξαγωγή συµπερασµάτων. Ένα 
χαρακτηριστικό είναι ότι η/ο ερευνήτρια/ερευνητής πρέπει να παρουσιάζεται όσο το δυνατόν 
περισσότερο επαγγελµατικά και να έχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να συντάξει 
τις ερωτήσεις, -ενέργεια που δεν αποτελεί πάνοτε εύκολη διαδικασία (Bell, 1997: 145). Σηµαντικό 
ρόλο παίζει και ο τρόπος που θα τεθούν οι ερωτήσεις· πρέπει να αποπνέουν σαφήνεια.  
Ένα βασικό γνώρισµα µιας/ενός ερευνήτριας/ερευνητή είναι η ικανότητα δηµιουργίας φιλικού 
κλίµατος µεταξύ εκείνης/εκείνου και της/του ερωτώµενης/ερωτώµενου (Βαβουρανάκης, 1986:57). 
Εξαιρετικά οφέλη µπορεί να αποδώσει στην έρευνα η δεκτικότητα, η ευαισθησία αλλά και η 
καλοσύνη της/του ερευνήτριας/ερευνητή αφού η/ο ερωτώµενη/ερωτώµενος δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί µόνος της/του στις ερωτήσεις, αν ο/η ίδια/ίδιος η/ο ερευνήτρια/ερευνητής δεν 
αποκαλύψει κάποιες πτυχές του εαυτού της/ του πρώτα. Η/ ο ερευνήτρια/ ερευνητής είναι 
υποχρεωµένη/ος να θυµάται πως µέσα από την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση µε το άτοµο 
προκύπτουν οι περισσότερες ερωτήσεις και πώς το υπό εξέταση ζήτηµα, βάσει του οποίου τίθενται 
οι ερωτήσεις,  είναι πιο γνώριµο σε εκείνον παρά στο υποκείµενο (Βαβουρανάκης: 58-59). 
Η/ο ερευνήτρια/ερευνητής γίνεται αυτήκοος µάρτυρας, ακροατής προσωπικών ιστοριών, 
προβληµάτων, κάθε είδους σκέψεων και εµπειριών αφού το υποκέιµενο µιλά και ξεδιπλώνει κάθε 
πτυχή του που πιθανότατα να µην έχει µοιραστεί µε άλλο συνοµιλητή (Cohen, L. and Manion, L. ,
1992: 602). Έτσι η/ο ερευνήτρια/ερευνητής δεν χρειάζεται να περιµένει απαντήσεις που να 
ταιριάζουν στο µοντέλο που έχει σχεδιάσει στο µυαλό της/του, αλλά να δει την/τον ερωτώµενη/
ερωτώµενο ως ουδέτερο στοιχείο και να µην υποτιµήσει ή υπερεκτιµήσει την αλήθεια που 
εκπροσωπεί (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

5.5 Δεοντολογία που διέπει τις συνεντεύξεις 
Οι συνεντεύξεις είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να ακολουθεί ένα σύνολο κανόνων, που 
ονοµάζονται δεοντολογικοί κανόνες. Οι κανόνες αυτοί προσανατολίζουν τον τρόπο διεξαγωγής των 
συνεντεύξεων, της διατύπωσης των ερωτήσεων και της ολοκλήρωσης της επικοινωνίας µεταξύ της/
του ερευνήτριας/ερευνητή και της/του ερωτώµενης/ερωτώµενου. Ο ορισµός του τόπου και χρόνου 
που διαδραµατίζεται η συνέντευξη αποτελεί το κυριότερο µέρος των κανόνων της δεοντολογίας. Η/
ο ερευνήτρια/ερευνητής υποχρεούται να προσαρµοστεί στο πρόγραµµα της/του ερωτώµενης/
ερωτώµενου και έτσι να καθοριστεί η συνέντευξη όταν και όπου είναι πιο εύκολο για την/τον 
ερωτώµενη/ερωτώµενο (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Εκτός από τον παραπάνω «άγραφο» 
δεοντολογικό κανόνα, η/ο ερευνήτρια/ερευνητής καλείται να συστήνεται και να προσδιορίζει εξ 
αρχής το σκοπό της έρευνας αλλά και να ενηµερώνει για τη διάρκειά της. Ο Johnson γράφει πως η/
ο ερευνήτρια/ερευνητής έχει ευθύνη για το πώς θα διεξαχθεί η συνέντευξη (Johnson, 1984). Χωρίς 
καµιά αµφιβολία, όσο πραγµατοποιείται η συνέντευξη, η/ο ερευνήτρια/ερευνητής αναπτύσσει ενός 
είδους σχέση µε το υποκείµενο. Η σχέση τους µπορεί (ή ιδάνικα θα έπρεπε) να χαρακτηριστεί 
αναλογική και ισότιµη· εµπλέκονται σε αυτήν και συναισθήµατα εµπιστοσύνης και ασφάλειας ή 
ανασφάλειας αντίστοιχα.  
Αναµφίβολα υπάρχουν αρνητικά στοιχεία κατά τη διάρκεια συλλογής πληροφοριών από 
συνεντεύξεις. Αρχικά, µέσω µιας συνέντευξης υποβόσκει ο κίνδυνος  «εισβολής» στη ζωή και στα 
προσωπικά δεδοµένα των υποκειµένων, αν η προθυµία της/του ερευνήτριας/ερευνητή είναι 
υπερβολική  -στοιχείο που συνδέεται µε τα ηθικά ζητήµατα µιας συνέντευξης. Η Morawski (1994) 
υποστηρίζει πως οι ερευνήτριες/ ερευνητές όντας άνθρωποι και όχι µηχανές, δηλαδή 
συναισθηµατικά ευάλωττοι, µε αντιδράσεις και εκφάνσεις που υποδεικνύουν τον ψυχισµό τους, 
µπορούν να επηρεάσουν τα υποκείµενα. Κάποια από τα προβλήµατα προκύπτουν λόγω αλόγιστης 
προκατάληψης, αφού πολλές φορές η/ο ερευνήτρια/ερευνητής έχει την απαίτηση από το 
υποκείµενο να δώσει τις απαντήσεις που εκείνος επιθυµεί, που θα είναι κοινωνικά αποδεκτές και 
επιθυµητές ή τις απαντήσεις που έχει ως πλάνο στο µυαλό της/του (Kitwood, 1977).  



Η ενθάρρυνση του υποκειµένου, η καταδεκτικότητα και το ενδιαφέρον, ακόµα και η συµπεριφορά 
(ούσα/όντας συµπάσχων/ουσα) είναι µερικά από τα πιθανά τεχνάσµατα στην περίπτωση που το 
υποκείµενο ξεκινά να αναπτύσσει προσωπικά θέµατα που είναι µεν αδιάφορα για την έρευνα αλλά 
δε πολύ σηµαντικά για εκείνο ώστε να τα µοιραστεί µε τον ερευνητή. Γι’ αυτό και είναι αναγκαίο οι 
ερωτήσεις να µεταλλάσσονται ή να τροποποιούνται έτσι ώστε να µην επηρεάζεται αρνητικά ο 
ψυχισµός της/ του ερωτώµενης/ερωτώµενου. Συνεπώς, η/ ο ερευνήτρια/ ερευνητής είναι 
υποχρεωµένη/ος να κλέινει το µαγνητόφωνο όταν της/του ζητηθεί ή  όταν αντιληφθεί πως η/ο  
ερωτώµενη/ερωτώµενος αντιµετωπίζει κάποια δυσκολία στην έκφραση ή στην εκδήλωση 
συναισθηµάτων και να συζητήσει κάτι που θα είναι λιγότερο φορτικό για εκείνη/εκείνον. Οπότε, σε 
καµία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης η όποια εκδήλωση, έκφραση, 
ανάγκη «εξοµολόγησης» του υποκειµένου. Εν  κατακλείδι, οι άνθρωποι είναι ευχαριστηµένοι όταν 
µιλούν για τον εαυτό τους και νιώθουν σπουδαίοι µέσα από τα λεγόµενά τους (αναφορά). Στους 
ανθρώπους, επίσης, αρέσει να κάνουν χάρες, χωρίς να κοστίζουν ιδιαίτερα, και θεωρούν πολύ 
σηµαντικό το να προσφέρουν χρήσιµο υλικό έστω και µέσω µιας απλής συνέντευξης (Rubin & 
Rubin, 1995: 105). 

• Brown, R. H. (1987). Society as text: Essays on rhetoric, reason, and reality. University of 
Chicago Press.  

• Ο Foucault υπερτόνιζε το να αναπαράγονται οι «φωνές» των υποκειµένων της έρευνας 
• «…a certain way of speaking which is called, precisely, parrhêsia (free-spokenness)»  

5.6 Χρήση µαγνητοφώνου 
Η συλλογή των πληροφοριών πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση µαγνητοφώνου. Η χρήση 
µαγνητοφώνου δηµιουργεί µια ιδιαίτερη, προσωπική σχέση µεταξύ ερευνητή και ατόµου. Η 
συνεισφορά του µαγνητοφώνου αναδεικνύεται από την αλήθεια που χαρακτηρίζει κάθε άτοµο αλλά 
και τη διαµόρφωσή της σύµφωνα µε τις αντιλήψεις του.  
Ο Oppenheim συµπεραίνει πως οι πληροφορίες που λαµβάνουµε από µια µαγνητοφωνηµένη 
συνέντευξη πρέπει να χαρακτηρίζονται από ουδέτερο κλίµα, χωρίς καµία αλλοίωση παρά τις 
συνέπειες και τις δυσκολίες που µπορεί να επακολουθήσουν κατά την ανάλυση των στοιχείων 
(Oppenheim, 1992). Η Bell (1997) υποστηρίζει πως οι µαγνητοφωνήσεις στοχεύουν στην 
εξακρίβωση της ισχύος των πληροφοριών καθώς και στην επιλογή του λεξιλογίου που θα 
καταγραφεί. Η/ο ερευνήτρια/ερευνητής έχει τη δυνατότητα να ακούσει όσες φορές χρειαστεί τις 
απαντήσεις ώστε να σχηµατίσει τις απαραίτητες κατηγοριοποιήσεις (Bell, 1997:  150). Εντούτοις, η 
χρήση του µαγνητοφώνου παρουσιάζει και αρνητικά στοιχεία όπως το µεγάλο όγκο πληροφοριών 
που επιβαρύνει την αποµαγνητοφώνηση στην οποία πρέπει να προβεί η/ο ερευνήτρια/ερευνητής 
και το φόβο απέναντι στη συσκευή.  

5.7 Η επιλογή των υποκειµένων 
Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά κάθε ποιοτικής έρευνας είναι η επιλογή των ατόµων 
που θα συµµετάσχουν σε αυτή. Ο ερευνητής πρέπει να θυµάται ότι τα άτοµα που θα επιλέξει θα 
πρέπει να έχουν αρκετές γνώσεις περί του θέµατος, να είναι πρόθυµοι να µιλήσουν γι᾽αυτό και να 
διατυπώσουν απαντήσεις βασισµένες στην αλήθεια. Η έρευνά µας στηρίχτηκε σε 10 συνεντεύξεις 
ατόµων ηλικίας 18-25. Ο αριθµός των υποκειµένων, δέκα, επελέγη γιατί στην ποιοτική έρευνα σε 
προπτυχιακό επίπεδο µπορεί να θεωρηθεί επαρκής και έγκυρος και επιπλέον δεν υπήρχε επαρκής 
χρόνος για συγκέντρωση περισσότερου υλικού. 
Τα υποκείµενα, λοιπόν, κλήθηκαν να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή µας να σχολιάσουν τις 
σχέσεις και τα συναισθήµατα που µπορούν να αναπτυχθούν στο χώρο του Διαδικτύου. 
Όπως ήταν αναµενόµενο, το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων προχώρησε σε επισκόπηση της 
συνολικής χρήσης του Διαδικτύου από την πρώτη κιόλας επαφή τους µε αυτό. Η ευθύνη και 
συµβολή στην έρευνά µας ήταν να προσανατολίσουµε τη συνέντευξη, κατά το δυνατό, στο υπό 
εξέταση αντικείµενο, δηλαδή την ανάπτυξη σχέσεων και συναισθηµάτων εντός του Διαδικτύου. 
Εκείνο, που επίσης λήφθηκε ως κριτήριο, ήταν τα χρόνια χρήσης του Διαδικτύου. Ο χρόνος 
επαφής των υποκειµένων µε το Internet κυµαίνεται µεταξύ πέντε (5) και δεκατέσσερα (14) χρόνια. 
Ως περαιτέρω προϋποθέσεις επιλογής καθορίστηκαν τόσο η εµπειρία τους µε τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης όσο και η εµπειρία τους µε τα chatrooms και τα forums. Διαφορετικά θα υπήρχε 
πρόβληµα στη διατύπωση συγκρίσεων και συµπερασµάτων που θα αποδιδόταν στη 
διαφορετικότητα ως προς τις εµπειρίες που θα είχαν αποκτήσει.  
Η προσέγγιση των ερωτώµενων έγινε µέσω γνωριµιών (βολική δειγµατοληπτική µέθοδος, µέθοδος 
χιονοστοιβάδας). Ειδικότερα όσον αφορά τους µισούς συµµετέχοντες, το γεγονός ότι τους 
γνωρίζαµε καλύτερα συνέβαλε κατά πολύ στο να προβούµε σε ουσιαστικές συζητήσεις µαζί τους. 



6. Ανάλυση δεδοµένων συνεντεύξεων  
Αρχικά, θα αναφερθούµε στη διαδικασία, που ακολουθήθηκε όσον αφορά τις συνεντεύξεις. Ο ︎ι δέκα 
συνεντεύξεις σε πρώτο χρόνο µαγνητοφωνήθηκαν. Στη συνέχεια , κάθε συνέντευξη 
αποµαγνητοφωνήθηκε έτσι ώστε να υπάρχουν καταγεγραµµένα τα όσα ειπώθηκαν για να µπορεί 
να γίνει η ασφαλής ανάλυσή τους. Ακολούθως, οι συνεντεύξεις κατηγοριοποιήθηκαν και 
κωδικοποιήθηκαν (µε ορισµένα προσωπικά κριτήρια, που θα µας διευκόλυναν στην µετέπειτα 
ανάλυση) ούτως ώστε να µπορούν να εντοπίζονται οι οµοιότητες και διαφορές στα λεγόµενα των 
συµµετεχουσών/συµµετεχόντων όσον αφορά τα βιώµατά τους στον Κυβερνοχώρο. Για την 
παρουσίαση των αποτελεσµάτων των συνεντεύξεων παρατίθενται αυτούσια κάποια αποσπάσµατα 
από τις συνεντεύξεις µε τις/τους συµµετέχουσες/συµµετέχοντες.  
︎Οι δύο πρώτες ερωτήσεις αφορούσαν το πότε τα υποκείµενα ξεκίνησαν να έχουν επαφή µε το 
Διαδίκτυο και πόσο χρόνο αφιέρωναν σε αυτό κλιµακωτά (όσο τα χρόνια προχωρούσαν). Οι 
περισσότερες/περισσότεροι συµµετέχουσες/συµµετέχοντες φάνηκε να είναι χρήστες του Διαδικτύου 
τουλάχιστον 5 χρόνια (έως και 14) και αύξησαν τη χρήση του τα τελευταία χρόνια· ανέφεραν ότι 
άλλαξε η χρήση του Internet όταν ξεκίνησαν να σπουδάζουν, «όταν ξεκίνησα να σπουδάζω, ο 
χρόνος που σπαταλούσα στο Διαδίκτυο ήταν πολύ περισσότερος σε σχέση µε παλαιότερα», και οι 
κύριες ασχολίες τους είναι τα social media, τα chatrooms, η µουσική, οι πηγές ενηµέρωσης αλλά 
και σε µία περίπτωση το Deepweb, «απέκτησα πρόσβαση στο Deepweb από περιέργεια, παρόλο 
που µετά η περιήγηση µου εξελίχθηκε σε άσχηµη εµπειρία».  
Στην ερώτηση που αφορούσε το πόσες ώρες κατά τη διάρκεια της ηµέρας οι συµµετέχοντες 
ασχολούνται µε το Διαδίκτυο, µε οποιοδήποτε τρόπο, απάντησαν ότι σπαταλούν αρκετές ώρες της 
ηµέρας τους (4-5 ώρες το λιγότερο) σερφάροντας, κυρίως για προσωπική ευχαρίστηση και 
λιγότερο για τη σχολή τους ή την εργασία τους. 
Όσες/όσοι συµµετείχαν στις συνεντεύξεις και απάντησαν ότι χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο αρκετές 
ώρες κατά τη διάρκεια της ηµέρας, παραδέχτηκαν ότι πολλές φορές έχουν συλλάβει τον εαυτό τους 
να έχει χάσει την αίσθηση του χρόνου και προσπάθησαν να το περιορίσουν, «τις περισσότερες 
φορές έχανα την αίσθηση του χρόνου και κάποιες φορές αµελούσα ακόµα και κάποιες από τις 
δραστηριότητες που συνήθιζα να κάνω». Ορισµένες/ορισµένοι, µάλιστα, προτίµησαν να 
αφιερώσουν σε άλλες δραστηριότητες κάποιες από τις ώρες που διέθεταν στο Διαδίκτυο «όταν 
κατάλαβα ότι περνάω αρκετό χρόνο στο Διαδίκτυο προσπάθησα να το περιορίσω αντικαθιστώντας 
το µε δραστηριότητες που µε ευχαριστούσαν». 
Στην ερώτηση που αφορούσε αν το Internet έχει αντικαταστήσει κάποιες από τις ασχολίες τους, οι 
περισσότερες/περισσότεροι συµµετέχουσες/συµµετέχοντες αναγνώρισαν ότι δεν έχουν αµελήσει 
καµία από τις ασχολίες τους αλλά τις περισσότερες φορές παρασύρονται και σπαταλούν 
περισσότερο χρόνο στο Διαδίκτυο απ᾽ό,τι αρχικά είχαν υπολογίσει, «πολλές φορές έχω µπει σε 
σκέψεις να αναβάλλω κάποια εργασία ή να ακυρώσω κάποια από τις δραστηριότητές µου για να 
ασχοληθώ περισσότερη ώρα µε το Διαδίκτυο αλλά συνήθως δεν το κάνω, απλά βρίσκω χρόνο 
αργότερα».  
Ορισµένοι, επισήµαναν ότι η χρήση του Διαδικτύου τους έχει βοηθήσει στη βελτίωση των 
δραστηριοτήτων τους, «το Διαδίκτυο µε έχει βοηθήσει στις σπουδές µου πάνω στη µουσική αλλά 
και στη διεκπεραίωση των εργασιών µου για τη σχολή», ενώ άλλοι παραδέχτηκαν ότι περιόρισαν 
κάποιες από τις ασχολίες τους για να περάσουν περισσότερο χρόνο στον Κυβερνοχώρο, «έχει 
τύχει να αµελήσω εργασίες που έχω για τη σχολή ή να µην πάω γυµναστήριο για να συνεχίσω την 
περιήγησή µου στο Διαδίκτυο». 
Όσον αφορά τις κύριες αναζητήσεις των ερωτώµενων στο Διαδίκτυο, οι περισσότεροι έδωσαν ως 
απάντηση κάθε είδους µέσο κοινωνικής δικτύωσης και ενηµέρωσης (π.χ. ψηφιακές βιβλιοθήκες). 
Μεγάλο ενδιαφέρον, επίσης, έδειξαν για το χώρο της τέχνης (π.χ. ταινίες, µουσική), για τη µόδα 
(είδη ένδυσης και υπόδησης), τη µαγειρική και λιγότερο για το αντικείµενο, το οποίο σπουδάζουν ή 
πάνω στο οποίο εργάζονται. Αξίζει να αναφερθεί ότι, η πλειοψηφία των υποκειµένων έκρινε ότι 
ιστοσελίδες που περιέχουν βία και κακόβουλο υλικό θα ήταν προτιµότερο να µην εµφανίζονται κατά 
τη διάρκεια µιας περιήγησης στο Διαδίκτυο, «προσωπικά θα προτιµούσα αναζητήσεις που 
περιέχουν πορνογραφικό υλικό ή βία να µην εµφανίζουν αποτέλεσµα», και ιδιαίτερα για άτοµα 
ηλικίας κάτω των 18 χρόνων. Βέβαια, υπήρχαν και συµµετέχοντες οι οποίοι υποστήριξαν ότι η 
πληροφορία στο Διαδίκτυο θα πρέπει να είναι ελεύθερη και ότι η πρόσβαση στις ιστοσελίδες θα 
ήταν προτιµότερο να υπόκειται στην κρίση του ατόµου, «κατά τη γνώµη µου, θα έπρεπε η 
πληροφορία να µην είναι ελεγχόµενη και κάθε ανάρτηση να φιλτράρεται από το ίδιο το άτοµο». 
Σχετικά µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον τρόπο που επιλέγουν οι νέοι στις µέρες µας να 
επικοινωνούν, διαφάνηκε ότι οι ερωτώµενες/ερωτώµενοι επικοινωνούν κατά µέσο όρο µε 5 άτοµα 
µέσω Διαδικτύου, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι άτοµα που τα γνωρίζουν και στην 
πραγµατικότητα (δηλαδή είναι υπαρκτά πρόσωπα). Οι περισσότεροι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι 



έχουν γνωρίσει άτοµα στο Διαδίκτυο και διατηρούν σχέσεις µαζί τους και είτε έχουν συναντηθεί 
στην πραγµατικότητα είτε όχι ακόµα, εξαιτίας της απόστασης που τους χωρίζει. Δεν ήταν λίγες οι 
περιπτώσεις υποκειµένων που δήλωσαν ότι πέρα από φιλικές σχέσεις έχουν αναπτύξει και 
ερωτικές σχέσεις που εξελίχθηκαν αφότου συναντήθηκαν στην πραγµατικότητα µε τα άτοµα µε τα  
οποία µιλούσαν στο Διαδίκτυο, «µέχρι στιγµής έχω πραγµατοποίηση 3 ερωτικές σχέσεις µε άτοµα 
που γνώρισα στο Διαδίκτυο».  
︎Οι συµµετέχουσες/συµµετέχοντες στην παρούσα έρευνα παραδέχθηκαν ότι τους είναι πιο έυκολο 
να γνωρίζουν άτοµα στο Διαδίκτυο και ότι θα προτιµούσαν µε την ίδια ευκολία και άνεση να τα 
γνωρίζουν στην πραγµατικότητα, καθώς όλοι συµφώνησαν ως προς το ότι τα άτοµα που γνωρίζουν 
στο Διαδίκτυο είναι πιο δύσκολο να τα εµπιστευτούν. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα 
περισσότερα από τα άτοµα που µοιράστηκαν προσωπικά δεδοµένα, στην πορεία το µετάνιωσαν, 
και γι' αυτό σε επόµενες γνωριµίες ήταν πιο επιφυλακτικοί, «µετάνιωσα που µοιράστηκα 
προσωπικά δεδοµένα σε µία ιστοσελίδα, διότι αργότερα αποδείχτηκε ότι εξαπατούσαν τα άτοµα 
που είχαν λογαριασµό σε αυτή». 
Στη συνέχεια, στην ερώτηση αν νιώθουν την ανάγκη να χρησιµοποιήσουν το Διαδίκτυο όταν δεν 
έχουν την ευκολία να είναι online, υποστήριξαν ότι αν είναι ήδη απασχοληµένοι µε κάποια 
δραστηριότητα δεν τους ενδιαφέρει αλλά πιθανότατα να προβληµατιστούν για αναζητήσεις που θα 
ήθελαν να κάνουν όταν θα ξαναέχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, «πολλές φορές είµαι στη σχολή 
και σκέφτοµαι για αναζητήσεις που θα ήθελα να κάνω αν είχα πρόσβαση στο Διαδίκτυο».  
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που απαιτείται να χρησιµοποιήσουν το Διαδίκτυο και δεν 
έχουν πρόσβαση σε αυτό ή η ταχύτητά του είναι αργή, τότε αναπτύσοουν συναισθήµατα θυµού και 
εµφανίζουν έντονο εκνευρισµό. Υποστήριξαν ότι πολλές φορές δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν 
κάποια εργασία που τους είχε ανατεθεί -στη σχολή ή στην εργασία τους- ή χρειάστηκαν πολύ 
περισσότερο χρόνο για την φέρουν εις πέρας, «θυµάµαι µία φορά είχα αµελήσει να κάνω µία 
εργασία για την σχολή και την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας, όταν ξεκίνησα να κάνω 
αναζητήσεις για το θέµα της εργασίας, η σύνδεση στο Διαδίκτυο ήταν πολύ αργή µε αποτέλεσµα να 
µην προλάβω να την παραδώσω εγκαίρως». 
Επιπρόσθετα, είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η πλειοψηφία των υποκειµένων έχει νιώσει πιο 
έντονα συναισθήµατα, όπως τύψεις, έντονη στενοχώρια κατά τη διάρκεια µιας απλής περιήγησης 
στο χώρο του Διαδικτύου εξαιτίας ειδήσεων και αναρτήσεων που διάβασαν. Παραδέχθηκαν ότι 
πολλές φορές θα τους προβληµατίσει κάποια είδηση ή ανάρτηση σε σηµείο που θα το σκέφτονται 
κατά τη διάρκεια της ηµέρας αλλά και θα τους επηρεάσει ακόµα και στα όνειρά τους.   
Αξιόλογο είναι το γεγονός ότι όλοι οι συµµετέχοντες έκριναν τον εαυτό τους εξαρτηµένο από το 
Διαδίκτυο για τουλάχιστον µία χρονική περίοδο στη ζωή τους και όταν το αντιλήφθηκαν 
προσπάθησαν να µετριάσουν τη χρήση του Internet. Οι περισσότερες/περισσότεροι οµολόγησαν 
ότι µετά από παρατήρηση τρίτου ατόµου συνειδητοποίησαν ότι πιθανότατα να είχαν εθιστεί στο 
Διαδίκτυο και δέχθηκαν τη βοήθειά του. Επίσης, οι περισσότερες/περισσότεροι ισχυρίστηκαν ότι 
γνωρίζουν άτοµα που έχουν/είχαν εθιστεί στο Διαδίκτυο και προσπάθησαν µε ποικίλες ενέργειες να 
βοηθήσουν το εξαρτηµένο άτοµο, «ήταν µια κοπέλα στην παρέα µου που όσο πέρναγε ο καιρός 
όλο και αποµακρυνόταν, επειδή προτιµούσε να περνάει περισσότερο χρόνο στο Διαδίκτυο, µέχρι 
που σταµατήσαµε να της στέλνουµε µηνύµατα και κατάλαβε ότι η χρήση που έκανε άγγιζε τα όρια 
του εθισµού». 
Τέλος, όσον αφορά το πού επιλέγουν να καταναλώσουν το χρόνο τους, σε αναρτήσεις για τον 
εαυτό τους ή για τους άλλους, απάντησαν οµόφωνα ότι προτιµούν να βλέπουν τις αναρτήσεις των 
άλλων αλλά στην περίπτωση που κάνουν και οι ίδιοι κάποια ανάρτηση θα τους απασχολήσει η 
απήχησή της όσο οι ίδιες/ιδιοι είναι online. 
     

Συµπεράσµατα 

Στόχος διεξαγωγής αυτής της έρευνας ήταν να διατυπωθεί η µορφή συναισθηµάτων και σχέσεων 
που µπορούν να αναπτυχθούν στο χώρο του Διαδικτύου. Η ερευνά µας διεξήχθη στο χώρο του 
Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας, και τα υποκείµενα που έλαβαν µέρος σε αυτήν ήταν συµφοιτήτριες 
και συµφοιτητές µας. Κατ᾽επέκτασιν, τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας δεν είναι δυνατόν να 
γενικευθούν (Denzin, 1983, Lincoln and Guba, 1995, Payn and Williams,2005). Σηµειώνουµε σε 
αυτό το σηµείο, ότι τα άτοµα που συµµετείχαν είναι άµεσα εµπλεκόµενες/εµπλεκόµενοι χρήστες 
του Διαδικτύου.  
Αρχικά, βλέπουµε ότι οι συµµ ετέχουσες/συµµετέχοντες της παρούσας έρευνας ενώ 
χρησιµοποιούσαν έντονα τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Διαδίκτυο από αρκετά µικρή ηλικία, 
µετέπειτα αντιλήφθηκαν τον πραγµατικό ρόλο του Διαδικτύου και τους κινδύνους που ελλοχεύουν. 
Οι περισσότερες/περισσότεροι εισέρχονται στο χώρο του Διαδικτύου θεωρώντας ότι είναι µόνο κάτι 



θετικό και αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτοµα τα οποία δεν γνωρίζουν εις βάθος το 
αντικείµενο συχνά στηρίζονται σε απόψεις και δηλώσεις τρίτων.  
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι ερωτώµενες/ερωτώµενοι παραδέχτηκαν ότι ο  παράγοντας 
εµπειρία είχε να κάνει µε την σωστή άποψη γύρω από το Διαδίκτυο και ότι όσο πέρναγε ο καιρός 
και το χρησιµοποιούσαν περισσότερο, τότε ήταν σε θέση να έχουν µια καλύτερα διαµορφωµένη 
άποψη. Συγκεκριµένα τα άτοµα που είχαν µεγάλη εµπειρία στον Κυβερνοχώρο και έδωσαν 
συνεντεύξεις παρουσίασαν µια πιο ρεαλιστική αντίληψη (ως προς τα θετικά και τα αρνητικά 
στοιχεία του Διαδικτύου), καθώς είχαν έρθει αντιµέτωποι µε ποικίλες καταστάσεις από ό,τι τα άτοµα 
που είχαν λιγότερη εµπειρία. Επιπρόσθετα, µέσα από την ανάλυση των συνεντεύξεων φάνηκε πως 
τα κοινωνικά δίκτυα είναι τα πρώτα µε τα οποία ασχολούνται όταν ξεκινούν να περιηγηθούν στο 
Διαδίκτυο και αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής τους. 
Οι ερωτώµενες/ερωτώµενοι αποκάλυψαν ότι πλέον είναι σε θέση να διαχειρίζονται το χρόνο που 
σπαταλούν στο Διαδίκτυο καθώς οι περισσότεροι έχουν χάσει την αίσθηση του χρόνου πολλάκις 
και είναι ενήµερες/ενήµεροι για τις επιπτώσεις της πολύωρης χρήσης του Διαδικτύου και της 
αµέλειας των δραστηριοτήτων τους.  
Είναι σε θέση να ξεχωρίζουν την πραγµατική φιλία απο τη διαδικτυακή και γνωρίζουν τη βαρύτητα 
του να µοιράζεσαι τα προσωπικά σου δεδοµένα µε αγνώστους. Έτσι, µπορούν και βοηθούν τους 
συνανθρώπους τους που παρουσιάζουν παρόµοιες συµπεριφορές µε εκείνες που είχαν 
παλαιότερα οι ίδιοι έστω και για µία φορά. 
Συµπερασµατικά, βάσει όσων ειπώθηκαν πιο πάνω αλλά και από τις δηλώσεις των ίδιων των 
χρηστών µέσα από τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων τίθεται επιτακτική η ανάγκη για σωστή 
ενηµέρωση των νέων προς αποφυγή δύσκολων καταστάσεων στο µέλλον. Τα αποτελέσµατα της 
έρευνας έδειξαν ότι οι νέοι δεν έχουν ξεκάθαρα στο µυαλό τους τι είναι Κυβερνοχώρος και τι 
κρύβεται πίσω από κάθε οθόνη και δεν γνωρίζουν πώς µπορούν να αντιµετωπίσουν µια τέτοια 
κατάσταση. Μόνο τα άτοµα που είχαν πέσει θύµατα απάτης απέκτησαν µετέπειτα σφαιρική 
αντίληψη για το φαινόµενο αυτό. Η σωστή ενηµέρωση θα αποτελέσει την καλύτερη πρόληψη.  
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