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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 Ζ έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο ησλ θνηλσληθώλ δξώλησλ ηελ επνρή ηεο 

θαηάξγεζεο ησλ νξίσλ κεηαμύ ηεο δηαδηθηπαθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πξαγκαηηθήο 

δσήο είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό δεηνύκελν ην νπνίν απαηηεί δηεμνδηθή θαη ζπλερή 

έξεπλα θαζώο νη ηαρύηεηεο ζηελ επηθνηλσλία ζπλερώο θαη απμάλνληαη. 

 Δλώ ην δηαδίθηπν σο κία λέα δπλαηόηεηα πνπ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία θαη 

ζε πξνζσπηθό επίπεδν παξέρεη ηηο επθαηξίεο γηα ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη 

επηξξνή κέζα ζε απηό. Από ηελ άιιε πιεπξά ην δηαδίθηπν παξόηη επηηξέπεη ηελ 

δηνρέηεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηλνκέλσλ δελ ηα νινθιεξώλεη θαη ελδερνκέλσο 

λα ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηαην. Χο εθ ηνύηνπ, νη ζπλαληήζεηο θαη ε ειεύζεξε ή 

απζόξκεηε ζπλεύξεζε αηόκσλ ειαρηζηνπνηείηαη ζηελ πξαγκαηηθή θνηλσληθή δσή. Σν 

αίζζεκα κνλαμηάο ζην πξαγκαηηθό θόζκν ππεξαλαπιεξώλεηαη κε ηελ αίζζεζε 

θνηλσληθήο επαθήο κέζα ζηνλ θπβεξλνρώξν. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθή ε εμέηαζε 

ηεο λέαο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ εληόο θαη εθηόο ηνπ δηαδηθηύνπ, ηεο 

αλαηξνθνδόηεζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ θαη ησλ δηαθνξώλ θαη νκνηνηήησλ ηεο 

έθθξαζεο ζπλαηζζήκαηνο εληόο θαη εθηόο ηνπ θπβεξλνρώξνπ. 

 ην πξώην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνύλ νη βαζηθέο ζεσξίεο γηα ην 

ζπλαίζζεκα θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε αιιά θαη νη ζύγρξνλεο εμειίμεηο. 

Δπίζεο, ζα γίλεη εηδηθή αλαθνξά ζε δύν βαζηθέο ζεσξίεο πνπ αθνξνύλ ην ζπλαίζζεκα 

θαη ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία θαη απηέο είλαη ε ζεσξία ηεο πξνζθόιιεζεο θαη ε 

ςπρνινγηθή ζεσξία ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ. 

 ην δεύηεξν θεθάιαην ζα αλαδεηεζεί ν ξόινο ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ ζύγρξνλε 

επνρή θαη πσο απηό επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ. Δπίζεο ζα 

εμεηαζηεί ε ζπλύθαλζε ηνπ πξαγκαηηθνύ θαη ηνπ εηθνληθνύ θόζκνπ κέζα από ηηο 

ζηηγκέο ζύγθιηζήο ηνπο θαζώο θαη από ηηο δνκηθέο δηαθνξέο ηνπο. Χο εθ ηνύηνπ ζα 

παξνπζηαζηεί θαη ν αληίθηππνο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ελαζρόιεζε ηνπ αηόκνπ 

απνθιεηζηηθά κε ην δηαδίθηπν θαζώο θαη ηνπο λένπο εζηζκνύο ηνπ θπβεξλνρώξνπ πνπ 

αλαδύνληαη θαη ζηαδηαθά ζπληζηνύλ λέεο απηνηειείο θαηεγνξηνπνηήζεηο ζηελ 

ςπρνπαζνινγία. 
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 ην ηξίην θεθάιαην ζα εμεηαζηεί δηεμνδηθόηεξα ε δηακόξθσζε ησλ 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ηελ επνρή ηνπ δηαδηθηύνπ ηηο λέεο ζηξαηεγηθέο πνπ 

πηνζεηνύληαη από ηνπο θνηλσληθνύο δξώληεο γηα λα δηαηεξήζνπλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ 

θηιίεο ή θαη εξσηηθέο ζρέζεηο κέζα ζην δηαδίθηπν. Σέινο ζα εξεπλεζνύλ νη 

πξννπηηθέο έθθξαζεο ζπλαηζζήκαηνο κέζα από ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηηο λέεο 

πξννπηηθέο δηακεζνιάβεζεο πνπ αλνίγνπλ πέξα από ηελ ηνπηθόηεηα.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

 

1.1. Ση είλαη ζπλαίζζεκα 

 

Σν ζπλαίζζεκα είλαη κηα ζύλζεηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεη 

ηξεηο δηαθξηηέο ζπληζηώζεο: ηελ  ππνθεηκεληθή εκπεηξία , κία θπζηνινγηθή αληίδξαζε 

θαη κία ζπκπεξηθνξά θαη απόθξηζε, (Hockenbury & Hockenbury, 2007). 

Δθηόο από ηελ θαηαλόεζε αθξηβώο γηα ην πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα, νη 

εξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα ηαμηλνκήζνπλ ηα δηάθνξα 

είδε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν 1972, ν ςπρνιόγνο Paul Eckman πξνηείλεη όηη 

ππάξρνπλ έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηαπνπ είλαη θαζνιηθά ζε όινπο ηνπο αλζξώπηλνπο 

πνιηηηζκνύο: ν θόβνο, ε απνζηξνθή, ν ζπκόο, ε έθπιεμε, ε επηπρία θαη ε ζιίςε. Σν 

1999, επέθηεηλε απηή ηε ιίζηα έηζη ώζηε λα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά από άιια βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ακεραλίαο, ηνπ ελζνπζηαζκνύ, ηεο 

πεξηθξόλεζεο, ηεο ληξνπήο, ηεο πεξεθάληαο, ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο δηαζθέδαζεο 

(Eckman 1999). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν Robert Plutchik εηζήγαγε έλα 

άιιν ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο ζπγθηλήζεσλ γλσζηή θαη σο "ηξνρόο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ." Σν κνληέιν απηό απέδεημε πόζα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ ή λα αλακηρζνύλ καδί, παξνκνίσο κε ηνλ ηξόπν πνπ έλαο 

θαιιηηέρλεο αλακηγλύεη ηα βαζηθά ρξώκαηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ άιια ρξώκαηα. 

Ο Plutchik πξνηείλεη όηη ππάξρνπλ 8 πξσηνγελείο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηζέζεηο: ηελ 

επηπρία ελαληίνλ ζιίςεο, ηνπ ζπκνύ ελαληίνλ ηνπ θόβνπ, ηεο εκπηζηνζύλεο έλαληη 

ηεο αεδίαο, θαη ηεο έθπιεμεο ελαληίνλ ηεο αλακνλήο. Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα 

κπνξνύλ ζηε ζπλέρεηα λα ζπλδπαζηνύλ κε πνηθίινπο ηξόπνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

επηπρία θαη ε αλακνλή κπνξεί λα ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ελζνπζηαζκό. 

Γηα λα θαηαιάβνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ζα επηθεληξσζνύκε 

ζηηο βαζηθέο όςεηο ηνπο. Δλώ νη εηδηθνί πηζηεύνπλ όηη ππάξρνπλ νξηζκέλα βαζηθά 

θαζνιηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλνπλ νη άλζξσπνη ζε όιν ηνλ θόζκν, αλεμάξηεηα 

από ην ππόβαζξν ή ηνπ πνιηηηζκνύ, νη εξεπλεηέο πηζηεύνπλ επίζεο όηη ε εκπεηξία ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο κπνξεί λα είλαη πνιύ ππνθεηκεληθή. Δλώ κπνξεί λα έρνπκε κεγάιεο 

εηηθέηεο γηα νξηζκέλα ζπλαηζζήκαηα όπσο «ζπκσκέλνο», «ιππεκέλνο», ή 
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«ραξνύκελνο», ε εθάζηνηε κνλαδηθή εκπεηξία απηώλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε θάζε 

άλζξσπν είλαη πηζαλώο πνιύ πην πνιπδηάζηαηε. Ζ εκπεηξία κπνξεί λα θπκαίλεηαη από 

ήπηα ελόριεζε ζην εμαηξεηηθά έληνλν ζπλαίζζεκα. Πιένλ, ηα άηνκα δελ βηώλνπλ 

πάληα «θαζαξή» κνξθέο ηνπ εθάζηνηε ζπλαηζζήκαηνο. Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη 

αλάκεηθηα ζε δηαθνξεηηθά γεγνλόηα ή θαηαζηάζεηο ζηε δσή καο είλαη θνηλέο. Όηαλ 

γηα παξάδεηγκα βξίζθεηαη αληηκέησπνο ν άλζξσπνο κε κία λέα ζέζε εξγαζίαο, κπνξεί 

λα ληώζεη ηόζν ελζνπζηαζκέλνο όζν θαη λεπξηθόο. Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα 

ζπκβνύλ ηαπηόρξνλα, ή ίζσο λα βησζνύλ έλα κεηά ην άιιν. 
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1.2. Θεσξίεο πλαηζζήκαηνο 

 

 Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, αιιά ηέζζεξηο από απηέο είλαη 

νη πην ζεκαληηθέο. Όπσο ε ζεσξία ηνπ James-Lange, ε ζεσξία ηνπ Cannon-Bard, ε 

ζεσξία ηνπ Schachter-Singer, θαη ε ζεσξία ηνπ αληίζεηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

Ζ πξώηε ζεσξία είλαη ε παιαηόηεξε από ηηο ηέζζεξηο. Δίλαη γλσζηή σο 

ε ζεσξία James-Lange. Ζ ζεσξία απηή πξνήιζε από δύν ζεσξεηηθνύο πνπ 

νλνκάδνληαλ William James (1884) θαη ν Carl Lange (1887).  Απηή ε ζεσξία 

ππνζηεξίδεη όηη ε ζπγθίλεζε δελ πξνθαιείηαη άκεζα από ηελ αληίιεςε ελόο 

γεγνλόηνο, αιιά κάιινλ από ηε ζσκαηηθή αληίδξαζε πνπ πξνθιήζεθε από ην 

ζπκβάλ. Απηό ζεκαίλεη όηη, πξνθεηκέλνπ λα βηώζνπλ νη άλζξσπνη ην ζπλαίζζεκα, ζα 

πξέπεη πξώηα λα βηώζνπλ ηε ζσκαηηθή αληίδξαζε (π.ρ., γξήγνξε αλαπλνή, 

ηαρπθαξδία, ηδξσκέλα ρέξηα) πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπλαίζζεκα. Μόιηο βησζεί ε 

ζσκαηηθή αληίδξαζε ληώζνπκε ην ζπλαίζζεκα (James 1884). 

Ζ δεύηεξε ζεσξία είλαη γλσζηή σο ε ζεσξία ησλ Cannon-Bard . Ξεθίλεζε κε 

ην έξγν ηνπ Walter Cannon. Πίζηεπε όηη ε ζεσξία ησλ James-Lange ήηαλ 

ιαλζαζκέλε γηα δηάθνξνπο ιόγνπο (Cannon, 1927). ηα πεηξάκαηά ηνπ, βξήθε όηη ζε 

νξηζκέλα δώα, όπσο νη γάηεο, ε ζπγθίλεζε ζπκβαίλεη αθόκα θαη αλ ν εγθέθαινο 

απνθόπηεηαη από ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο. Τπνζηήξημε, 

επίζεο, όηη νη ίδηεο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο ζπλνδεύνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ε θαξδηά ρηππάεη πνιύ γξήγνξα, απηό κπνξεί 

λα ζεκαίλεη όηη ν άλζξσπνο είλαη ζπκσκέλνο, αιιά κπνξεί επίζεο λα ζεκαίλεη όηη 

είλαη ελζνπζηαζκέλνο κε έλαλ ζεηηθό ηξόπν. Απηό ζεκαίλεη όηη ν εγθέθαιόο καο δελ 

κπνξεί λα ζηεξηρζεί κόλν ζε ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο καο γηα λα γλσξίδνπκε πνηά  

είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλνπκε (δειαδή, πξέπεη λα ππάξρεη θάηη άιιν πνπ λα 

καο ιέεη αλ είκαζηε ζπκσκέλνη ή ελζνπζηαζκέλνη).  

Πνιιά ρξόληα αξγόηεξα, δύν ςπρνιόγνη νη Stanley Schachter θαη Jerome 

Singer πξόηεηλαλ κηα άιιε ζεσξία. Ζ ζεσξία ηνπο, είλαη γλσζηή σο ζεσξία 

Schachter-Singer , δείρλεη όηη ν άλζξσπνο όηαλ βηώλεη έλα ζπλαίζζεκα απαηηεί ηόζν 

ηελ ζσκαηηθή αληίδξαζε όζν θαη ηελ εξκελεία ηεο ζσκαηηθήο αληίδξαζεο αλάινγα 

κε ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε πνπ ην άηνκν βξίζθεηαη (Schachter & Singer, 
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1962).Γειαδή  αθόκε θαη αλ ε ζσκαηηθή αληίδξαζε είλαη ε ίδηα, ην βίσκα είλαη πνιύ 

δηαθνξεηηθό αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο. 

Ζ ηέηαξηε είλαη ε ζεσξία ηνπ αληίζεηνπ ζπλαηζζήκαηνο ε νπνία αλαπηύρζεθε 

από δύν ςπρνιόγνπο πνπ νλνκάδνληαλ Richard Solomon θαη John Corbit. Απηή ε 

ζεσξία είλαη έλα εληειώο δηαθνξεηηθό είδνο ζεσξίαο θαη εμεγεί ηελ εκπεηξία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο αληηζέζεηο ηνπο. Οη Richard Solomon θαη John Corbit 

δείρλνπλ όηη ε εκπεηξία ελόο ζπλαηζζήκαηνο δηαηαξάζζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

ζώκαηνο ηεο ηζνξξνπίαο θαη όηη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ζπλππάξρνπλ κε ηα αληίζεηα 

ηνπο (Solomon & Corbit, 1974). Γηα παξάδεηγκα, ην αληίζεην ηεο επραξίζηεζεο είλαη 

ν πόλνο, ην αληίζεην ηνπ θόβνπ είλαη αλαθνύθηζε, ην αληίζεην ηεο θαηάζιηςεο είλαη 

αγαιιίαζε, θ.ιπ. Όηαλ βηώλνπκε έλα ζπλαίζζεκα, θαηαζηέιιεηαη ην αληίζεην 

ζπλαίζζεκα. Μόιηο ε αξρηθή ζπγθίλεζε ππνρσξεί, ππάξρεη ε εκπεηξία ηνπ αληίζεηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο γηα λα εμηζνξξνπεζνύλ θαη ηα δύν.Απηή ε ζεσξία επίζεο ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεγήζεη ηελ ηνμηθνκαλία. Ζ επραξίζηεζε πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηε ιήςε ελόο εζηζηηθνύ λαξθσηηθνύ θάλεη ηνλ άλζξσπν λα ληώζεη ηηο επώδπλεο 

ζπλέπεηεο κεηά ηελ απόζπξζε ηνπ θαξκάθνπ. Οη ηνμηθνκαλείο γηα λα μεθύγνπλ από 

απηό ην νδπλεξό απνηέιεζκα παίξλνπλ πεξηζζόηεξν από ην θάξκαθν ακέζσο. Έηζη 

δεκηνπξγείηαη ν θαύινο θύθινο κέζα από ηελ ζπλάξζξσζε ησλ αληίζεησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. 
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1.3. Ζ ζεσξία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ 

 

 

Θεσξία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ είλαη έλα ςπρνινγηθό κνληέιν πνπ 

επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη ηε δπλακηθή ησλ καθξνπξόζεζκσλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ 

κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ . Χζηόζν, ε ζεσξία ηεο πξνζθόιιεζεο δελ έρεη δηαηππσζεί σο 

κία γεληθή ζεσξία ησλ ζρέζεσλ, αιιά απεπζύλεηαη ζε κόλν κηα ζπγθεθξηκέλε πηπρή 

πώο ηα αλζξώπηλα όληα δηαληηδξνύλ εληόο ησλ ζρέζεσλ ηνπ θαη πσο δηαρσξίδνληαη 

από ηνπο αγαπεκέλνπο. (Waters et al 2005). Οπζηαζηηθά, ε πξνζθόιιεζε εμαξηάηαη 

από ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αλαπηύμεη κία βαζηθή εκπηζηνζύλε ζηνπο 

θξνληηζηέο ηνπ θαη ζηνλ εαπηό ηνπ (Levy & Orlans 2014). ηα βξέθε, ε 

πξνζθόιιεζε σο βαζηθή ιεηηνπξγία θαη ζπκπεξηθνξηζηηθό ζύζηεκα θαηεπζύλεη ην 

παηδί λα αλαδεηήζεη ηελ εγγύηεηα κε έλα γλώξηκν θξνληηζηή κε ηελ πξνζδνθία όηη ζα 

ιάβεη πξνζηαζία θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε. Ο John Bowlby (1977) πίζηεπε όηη 

ε ηάζε ηνπ βξέθνπο είλαη λα αλαπηύμεη πξνζθνιιήζεηο ζε νηθείνπο θξνληηζηέο ήηαλ 

ην απνηέιεζκα εμειηθηηθώλ πηέζεσλ, δεδνκέλνπ όηη ε ζπκπεξηθνξά πξνζθόιιεζεο 

ζα δηεπθνιύλεη ηελ επηβίσζε ηνπ βξέθνπο από θηλδύλνπο πνπ κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηελ απώιεηα ηεο δσήο ηνπ (Landa & Duschinsky 2013). 

Ζ πην ζεκαληηθή πηπρή ηεο ζεσξίαο ηεο πξνζθόιιεζεο είλαη όηη έλα βξέθνο 

πξέπεη λα αλαπηύμεη κηα ζρέζε κε ηνπιάρηζηνλ έλαλ πξσηαξρηθό θξνληηζηή γηα ηελ 

επηηπρή θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ 

εθκάζεζε πώο λα ξπζκίζεη απνηειεζκαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Οη παηέξεο ή 

νπνηαδήπνηε άιια άηνκα, είλαη εμίζνπ πηζαλό λα γίλνπλ πξσηαξρηθά ζηνηρεία 

πξνζθόιιεζεο αλ παξέρνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θξνληίδαο ησλ παηδηώλ θαη ηεο 

ζρεηηθήο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο(Holmes 1993). Με ηελ επαίζζεηε παξνπζία 

ηνπ ν θξνληηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη από ην βξέθνο σο αζθαιήο βάζε από ηελ νπνία 

κπνξεί λα εμεξεπλήζεη. Θα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί όηη αθόκε θαη νη επαίζζεηνη 

θξνληηζηέο παξέρνπλ κόλν ην 50 ηνηο εθαηό ηνπ ρξόλνπ ηνπο. Ζ επηθνηλσλία ηνπο 

είλαη είηε εθηόο ζπγρξνληζκνύ, ή είλαη αθαηάιιειε. Τπάξρνπλ θνξέο πνπ νη γνλείο 

αηζζάλνληαη θνπξαζκέλνη ή λα απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο. Με άιια ιόγηα, νη 

πξνζαξκνζκέλεο αιιειεπηδξάζεηο έξρνληαη ζε ξήμε αξθεηά ζπρλά. Όκσο, ην ζήκα 
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θαηαηεζέλ ελόο επαίζζεηνπ θξνληηζηή είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ξήμεσλ θαη ε 

επηδηόξζσζε ηνπο (Howe 2011). 

Ζ πξνζθόιιεζε κεηαμύ ησλ βξεθώλ θαη ησλ θξνληηζηώλ ππάξρεη αθόκε θαη αλ ν 

θξνληηζηήο δελ είλαη επαίζζεηνο θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο (Umemuraet.al. 2013). Απηό βέβαηα έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο. Σα 

βξέθε δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απξόβιεπηεο ή επαίζζεηεο ζρέζεηο 

θξνληίδαο. Αλη 'απηνύ ζα πξέπεη νη ίδηνη νη θξνληηζηέο λα δηαρεηξίδνληαη κε ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ απηώλ. Έξεπλα από ηελ εμειηθηηθή 

ςπρνιόγν Mary Ainsworth ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηνπ '70 δηαπίζησζε όηη ηα 

παηδηά ζα έρνπλ δηαθνξεηηθά πξόηππα πξνζθόιιεζεο αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ 

βηώλνπλ από λσξίο ηελ θξνληίδα από ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο. Πξόσξα πξόηππα 

ηεο πξνζθόιιεζεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζπλζέηνπλ ην ζρήκα - αιιά δελ θαζνξίδνπλ - 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αηόκνπ ζηηο κεηέπεηηα ζρέζεηο (Bretherton & Munholland 1999). 

Έρνπλ εληνπηζηεί ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ηαμηλνκήζεηο πξνζθόιιεζεο ζε 

παηδηά: ε αζθαιήο ζύλδεζε, ε αλήζπρε-ακθίζπκε πξνζθόιιεζε, αλήζπρε-

απνθεπθηηθή πξνζθόιιεζε, θαη απνδηνξγαλσκέλε. Ζ ζεσξία ηεο πξνζθόιιεζεο έρεη 

γίλεη ε θπξίαξρε ζεσξία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα ηε κειέηε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ βξεθώλ θαη κηθξώλ παηδηώλ θαη ζηνπο ηνκείο ηεο βξεθηθήο 

ςπρηθήο πγείαο, ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ παηδηώλ, θαη δηάθνξνπο ζπλαθείο ηνκείο.  

Ζ αζθαιήο ζύλδεζε ζεσξείηαη όηη είλαη ε θαιύηεξε κνξθή πξνζθόιιεζεο. Ζ 

αζθαιήο ζύλδεζε πθίζηαηαη όηαλ ηα παηδηά λα αηζζάλνληαη αζθαιή κε ηελ παξνπζία 

ησλ θξνληηζηώλ ηνπο. Όηαλ ν θξνληηζηήο αθήλεη ην βξέθνο κόλν ηνπ, ην βξέθνο 

αηζζάλεηαη άγρνο απνρσξηζκνύ. Απηό πνπ αηζζάλνληαη ηα βξέθε όηαλ δηαρσξίδνληαη 

από ηνπο θξνληηζηέο ηνπο είλαη έληνλν άγρνο. Ζ αλήζπρε-ακθίζπκε πξνζθόιιεζε 

είλαη όηαλ ην βξέθνο αηζζάλεηαη άγρνο απνρσξηζκνύ όηαλ δηαρσξίδεηαη από ηνλ 

θξνληηζηή ηνπ θαη δελ αηζζάλεηαη αλαθνύθηζε όηαλ ν θξνληηζηήο επηζηξέθεη ζην 

βξέθνο. Ζ αλήζπρε-απνθεπθηηθή πξνζθόιιεζε είλαη όηαλ ην βξέθνο απνθεύγεη ηνπο 

γνλείο ηνπο. Σέινο ε απνδηνξγαλσκέλε πξνζθόιιεζε είλαη όηαλ ππάξρεη έιιεηςε 

ζπκπεξηθνξάο πξνζθόιιεζεο. ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε ζεσξία επεθηάζεθε θαη ζε 

ελήιηθεο. Ζ πξνζθόιιεζε ηζρύεη θαη γηα ηνπο ελήιηθεο, όηαλ νη ελήιηθεο αηζζάλνληαη 

ζηελό δέζηκν κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηνπο εξσηηθνύο ζπληξόθνπο ηνπο (Ainsworth 

1967). 
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1.4. Ζ ςπρνινγία ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ 

 

Ζ ςπρνινγία ησλ  αηνκηθώλ δηαθνξώλ κειεηά ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ηα άηνκα δηαθέξνπλ σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηηο 

δηέπνπλ. Απηή ε ζρνιή δηαθξίλεηαη από ηηο άιιεο πηπρέο ηεο ςπρνινγίαο ζην όηη, αλ 

θαη ε ςπρνινγία είλαη θαηλνκεληθά κηα κειέηε ησλ αηόκσλ, νη ζύγρξνλνη ςπρνιόγνη 

κειεηνύλ ζπρλά νκάδεο ή ηελ βηνινγηθή βάζε ηεο γλώζεο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο λέαο 

ζεξαπείαο, ε κέζε απόδνζε ηεο ζεξαπείαο ζε κία νκάδα ζεξαπείαο ζα κπνξνύζε λα 

ζπγθξηζεί κε ηε κέζε απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο εηθνληθνύ θαξκάθνπ (ή κηα γλσζηή 

ζεξαπεία) ζε κία δεύηεξε νκάδα ειέγρνπ. ε απηό ην πιαίζην, νη δηαθνξέο κεηαμύ 

ησλ αηόκσλ ζηελ αληίδξαζε ηνπο κέζσ ηνπ ειέγρνπ δελ αληηκεησπίδνληαη σο ιάζε 

αιιά σο ελδηαθέξνληα θαηλόκελα κειέηεο (Maltby & Day & Macaskill 2007).  

Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε ςπρνινγηθή έξεπλα εμαξηάηαη από ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ειέγρνπ πνπ νξίδνληαη κόλν από νκάδεο αλζξώπσλ. Οη αηνκηθνί 

ςπρνιόγνη ζπλήζσο εθθξάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα  άηνκα, ελώ κειεηνύλ νκάδεο 

επηδηώθνληαο λα θσηίζνπλ ηηο νκνηόηεηεο όισλ ησλ αηόκσλ αιιά θαη ηηο δηαθνξέο 

ηνπο. 

Ζ έξεπλα ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ γηα ηελ ελ ιόγσ ζρνιή είλαη απαξαίηεηε 

θάζε θνξά πνπ ζέινπκε λα εμεγήζεη κε πνην ηξόπν ηα άηνκα δηαθέξνπλ σο πξνο ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. ε θάζε κειέηε, ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθύκαλζε κεηαμύ ησλ 

αηόκσλ. Ο ρξόλνο αληίδξαζεο , νη πξνηηκήζεηο, νη αμίεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ζπλδένληαη είλαη κόλν κεξηθά παξαδείγκαηα. Οη αηνκηθέο δηαθνξέο αθνξνύλ 

παξάγνληεο όπσο ε πξνζσπηθόηεηα, ε λνεκνζύλε, ε κλήκε, ή νη θπζηθνί παξάγνληεο, 

όπσο ην κέγεζνο ηνπ ζώκαηνο, ην θύιν, ε ειηθία, θαη άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ 

λα κειεηεζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαλόεζε απηήο ηεο κεγάιεο πεγήο 

δηαθύκαλζεο. Δίλαη ζεκαληηθό, όηη ηα άηνκα κπνξνύλ επίζεο λα δηαθέξνπλ όρη κόλν 

από ηε ζεκεξηλή ηνπο θαηάζηαζε, αιιά ην θπζηθό ηνπο κέγεζνο ή αθόκα θαη ζηελ 

εθάζηνηε αληαπόθξηζε ζε έλα δεδνκέλν εξέζηζκα. Σέηνηα θαηλόκελα, ζπρλά 

εμεγνύληαη κε ηηο θακπύιεο απόθξηζεο, ηεο απόθιηζεο ζηελ ςπρνινγία ηνπ αηόκνπ 

θαη επέρεη κηα ζεκαληηθή ζέζε ζε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο ε εμαηνκηθεπκέλε ηαηξηθή 
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ζηελ νπνία νη δηαγλώζεηο είλαη  πξνζαξκνζκέλεο ζην πξνθίι ελόο εθάζηνπ αηόκνπ 

(Kanai & Rees 2011).  

Ζ έξεπλα ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηελ 

πξνζσπηθόηεηα, ηα θίλεηξα , ηελ επθπΐα , ηελ ηθαλόηεηα, ην IQ , ηα ζπκθέξνληα , ηηο 

αμίεο, ηελ απην-αληίιεςε, ηελ απην-απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ απηνεθηίκεζε (γηα 

λα αλαθέξνπκε κόλν κεξηθά). Οη ζύγρξνλνη εξεπλεηέο βξήθαλ κηα πνηθηιία ησλ 

εθαξκνζκέλσλ θαη πεηξακαηηθώλ πξνγξακκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο, ηεο βηνκεραληθήο θαη νξγαλσζηαθήο ςπρνινγίαο, ηεο 

ςπρνινγίαο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη αλαπηπμηαθήο 

ςπρνινγίαο ησλ πξνγξακκάησλ (Chamorro-Premuzic & Furhnam 2006).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

2.1 Ο ξόινο ηνπ δηαδηθηύνπ 

 

Σν Γηαδίθηπν είλαη έλα δίθηπν, ην νπνίν θαιύπηεη κία κεγάιε πεξηνρή ε νπνία 

είηε εληάζζεηαη ζηελ ίδηα ρώξα είηε επεθηείλεηαη κεηαμύ πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ. 

Απαξηίδεηαη από έλα δίθηπν ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, νη νπνίνη έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο, παξόιν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύλ 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο ή ινγηζκηθό (Αλαζηαζόπνπινο & θνξδάο, 2001).  

Σν Γηαδίθηπν ή όπσο είλαη δηεζλώο γλσζηό, Internet, απνηειεί έλα παγθόζκην 

δίθηπν ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, κε ην νπνίν έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο έλα θνηλό πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο, ην 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Οη ρξήζηεο ηνπ 

Γηαδηθηύνπ, έηζη, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πεξηεγεζνύλ εύθνια, ζε κηα βάζε 

πιεξνθνξηώλ, αιιά θαη δπλαηόηεηεο όπσο απνζηνιή θαη ιήςε αξρείσλ, ρξήζε 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, θαη άιισλ πνιπάξηζκσλ ππεξεζηώλ (Leiner 2003). 

Σν Γηαδίθηπν όπσο ην γλσξίδνπκε ζήκεξα, απνηειεί κία εμέιημε ηνπ 

ARPAnet, ελόο δηθηύνπ, ην νπνίν μεθίλεζε ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ, θαηά ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 ζηελ Ακεξηθή. Ζ απόθαζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ „παππνύ‟ ηνπ 

Γηαδηθηύνπ, ARPAnet, ειήθζε έπεηηα από ηελ απνζηνιή ηνπ ξσζηθνύ Sputnik, ηνπ 

πξώηνπ ηερλεηνύ δνξπθόξνπ ηεο γεο, ην 1957. ηόρνο ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο 

ήηαλ έλα δίθηπν επηθνηλσληώλ ην νπνίν δελ ζα θαηέξξεε ζε πεξίπησζε ππξεληθνύ 

πνιέκνπ, αιιά ζα εμαθνινπζνύζε λα ιεηηνπξγεί θαη θάησ από ζπλζήθεο πνιέκνπ, 

όηαλ ε επίζεζε ηνπ αληηπάινπ ζα αρξήζηεπε ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ 

ηειεπηθνηλσληώλ (Griffiths & Leiden 2002).  

Σν Γηαδίθηπν, είλαη γεγνλόο όηη ζήκεξα έρεη δηεηζδύζεη αηζζεηά ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπ ζύγρξνλνπ αηόκνπ θαη ζα κπνξνύζακε λα πνύκε, όηη επεξεάδεη 

θάζε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα.  

εκαληηθέο κεηαβνιέο, πξνθάιεζε ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο, ήδε από ηελ αξρή 

ηεο εκθάληζεο ηνπ, κε ηα ρξόληα όκσο, παξαηεξνύκε όηη ηε δηακνξθώλεη ζεκαληηθά. 
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Ζ ε ηειε-εξγαζία, πνπ εκθάληζή ηεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, άιιαμε ηηο 

αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο, πξόζθεξε αθόκε θαη ςπραγσγία, ελώ είλαη γεγνλόο όηη ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο δελ επέδξαζε ην ίδην ζεηηθά. Ο ιόγνο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη 

απνκάθξπλε ζεκαληηθά ηνπο αλζξώπνπο, θαζώο έπαςε ζε κεγάιν βαζκό λα 

πθίζηαηαη ε θπζηθή θαηά πξόζσπν επηθνηλσλία. Ζ video-ζπλδηάζθεςε από ηελ άιιε, 

απνηέιεζε κία αθόκε επαλάζηαζε ζην ρώξν ηηο εξγαζίαο, ελώ ππνζηεξίδεηαη όηη ζην 

απώηεξν ε εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα ζα πάξεη ηε ζέζε ηεο (Virtual Reality) 

(Glowniak 1998). 

Σν δηαδίθηπν, ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ, εμειίρζεθε από έλα πξώηκν 

εξεπλεηηθό πξόηππν , ζε έλα παγθόζκην ζύζηεκα επηθνηλσλίαο ζε όιν ηνλ θόζκν. Σν 

κέγεζνο ηνπ δελ είλαη απηό πνπ πξνθαιεί αίζζεζε , αιιά ε ξαγδαία αύμεζε ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηώλ. Σα πξώηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, όηαλ ην internet 

απνηεινύληαλ από πεξίπνπ δέθα ηνπνζεζίεο, ην κέγεζνο ηνπ κπνξνύζε λα 

πξνζδηνξηζηεί. ήκεξα, επεηδή αθξηβώο ην κέγεζνο ηνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί, 

ρξεηάδεηαη έλα απηνκαηνπνηεκέλν εξγαιείν, έλα πξόγξακκα ππνινγηζηή ην νπνίν λα 

ζηέιλεη κελύκαηα ζε καθξηλνύο ππνινγηζηέο ππεξεζίαο θαη λα αμηνινγεί ηηο 

απαληήζεηο ηνπο (Comer,2001:39). 

Σν δηαδίθηπν είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο καο γηα πνιινύο από εκάο, ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Χζηόζν , ηα ηειεπηαία ρξόληα, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ επηδξά 

ζηελ θνηλσληθή δσή γύξσ καο θαη δηακνξθώλεη απόςεηο. Ο όγθνο ησλ πιεξνθνξηώλ 

θαη ησλ απόςεσλ, πνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα βξεη, είλαη ππεξβνιηθά κεγάινο αιιά θαη 

δηαθνξεηηθόο, γη απηό ην ιόγν κπνξεί θαη ν ίδηνο λα επεξεαζηεί ηδηαίηεξα. Αξθεί κία 

ηνπνζέηεζε κηα ιέμεο «θιεηδί» ζε κία κεραλή αλαδήηεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

ζα πξνθύςνπλ ζα είλαη ρηιηάδεο. 

Ζ γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ επηθνηλσλία ζην Ηληεξλέη 

είλαη ε Αγγιηθή θπξίσο ιόγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπ Ηληεξλέη, ηεο ρξήζεο ηεο Αγγιηθήο 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ινγηζκηθνύ θαη ζηελ αδπλακία ησλ πξώησλ γεληώλ ππνινγηζηώλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ άιινπο ραξαθηήξεο πέξαλ ηνπ δπηηθνύ Αιθάβεηνπ. Σν δίθηπν 

αξρηθά είρε ζπλδεδεκέλνπο 4 κηθξνύο ππνινγηζηέο. ην πέξαζκα όκσο ησλ ρξόλσλ ην 

δίθηπν κεγάισζε θαη ζήκεξα νη ρξήζηεο αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηα 2.5 δηζεθαηνκκύξηα.  

Μαδί κε ηνλ αξηζκό ησλ ρξεζηώλ όκσο, όπσο είλαη θπζηθό κεγάισζε θαη ε αλάγθε λα 

ππάξρεη κεγάιν κέξνο ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ζε άιιεο γιώζζεο 

αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ. Ζ πξνζπάζεηα όκσο αλαπαξαγσγήο ελόο θεηκέλνπ, ηεξώληαο 
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ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ  ινγηζκηθνύ από ηελ Αγγιηθή γιώζζα ζε 

άιιεο, πνιιέο θνξέο δελ ήηαλ εθηθηή , κε απνηέιεζκα νη ραξαθηήξεο λα αιιάδνπλ 

(mojibake). 

Δίλαη γεγνλόο όηη ην δηαδίθηπν έρεη αιιάμεη θαηά πνιύ ηνλ θόζκν πνπ μέξακε 

θαη θπξίσο ηνλ ηξόπν πνπ επηθνηλσλνύκε, δηαζθεδάδνπκε, θαη ελεκεξσλόκαζηε. 

Απνηειεί πιένλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ λέσλ θαζώο 

πξνζθέξεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο θαη επηινγέο. Σα παηδηά από πνιύ 

κηθξή ειηθία παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθέο 

εγθπθινπαίδεηεο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη γεληθά ελεκεξώλνληαη από ην 

δηαδίθηπν γηα παληόο είδνπο ζέκαηα. Όηαλ όκσο ε ρξήζε ηνπ γίλεηαη ππεξβνιηθή 

θξύβεη πνιινύο θηλδύλνπο. (Φαξζεδάθεο Η. 1985:60).  

Χο ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ γεληθά νξίδεηαη ε παξνξκεηηθή 

αδπλακία ειέγρνπ ηεο ρξήζεο ηνπ, ηεο νπνίαο ε ζηέξεζε αθνινπζείηαη από 

επεξέζηζηε ζπκπεξηθνξά θαη νδεγεί ζε αηζζήκαηα πίεζεο, άγρνπο, θαη 

δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο. ηα παηδηά θαη ηνπο 

εθήβνπο ζεσξείηαη όηη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ γηα πεξηζζόηεξεο από 10 ώξεο ηελ 

εβδνκάδα απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο βηνινγηθώλ δηαηαξαρώλ , 

όπσο εκηθξαλίεο, μεξνθζαικία, κπνζθειεηηθέο παζήζεηο, δηαηαξαρέο ζηελ πνηόηεηα 

ηνπ ύπλνπ, παξακέιεζε ηεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη θπζηθήο άζθεζεο. 

Ο εζηζκόο ζην Γηαδίθηπν εξεπλήζεθε γηα πξώηε θνξά ην 1996. Ζ κειέηε 

εμέηαζε 600 πεξηπηώζεηο βαξηώλ ρξεζηώλ ηνπ Internet πνπ έδεηρλαλ λα έρνπλ θάπνηα 

ζηνηρεία εζηζκνύ – παζνινγηθήο  ραξηνπαημίαο, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ηέηαξηε 

έθδνζε ηνπ DSM. Από ηόηε πνιιέο έξεπλεο πξνζπαζνύζαλ λα νξίζνπλ ηνλ εζηζκό 

ζην δηαδίθηπν θαη εμέηαδαλ πξόηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ μερώξηδαλ ηνλ παζνινγηθό 

από ηνλ θαλνληθό ρξήζηε ηνπ δηαδηθηύνπ. 

Αλ θαη νξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ όηη ν όξνο «εζηζκόο» ζα πξέπεη λα 

εθαξκόδεηαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο ρεκηθέο νπζίεο (π.ρ.  Bratter θαη 

Forrest 1985),παξόκνηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα έρνπλ εθαξκνζηεί ζε κηα ζεηξά από 

πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, όπσο ε παζνινγηθή ραξηνπαημία (Young, 1996). Ζ 

δεκνθηιήο ρξήζε ηνπ όξνπ «εζηζκόο» κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε ζρεδόλ νπνηαδήπνηε 

νπζία ή δξαζηεξηόηεηα (Hatterer1982). Οη άλζξσπνη ιέγεηαη όηη είλαη «εζηζκέλνη» 

ζην θαγεηό, ην θάπληζκα, ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ηα ςώληα, ηελ εξγαζία, ην παηρλίδη, 

θαη ην ζεμ. Ζ εθξεθηηθή αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηύνπ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη 
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ζρεδόλ ζίγνπξα αιιάμεη ην πξνθίι ηνπ «εμαξηεκέλνο από ηνλ ππνινγηζηή" (Brenner 

1997, Young 1996). Σν Γηαδίθηπν παξέρεη πξόζβαζε ζε αλζξώπνπο όπνπ θαη αλ 

βξίζθνληαη θαη πινύζηα ελεκέξσζε ζε όινπο ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο.  

ε γεληθέο γξακκέο, ην Γηαδίθηπν είλαη έλα πνιύ πξνσζεκέλν ηερλνινγηθό 

εξγαιείν θαζηζηώληαο ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ δηάγλσζε ηνπ εζηζκνύ δύζθνιε. 

πλεπώο, είλαη ζεκαληηθό ν έκπεηξνο θιηληθόο ηαηξόο λα θαηαλνήζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηελ θπζηνινγηθή από ηελ παζνινγηθή ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηύνπ. 

Ζ ζσζηή δηάγλσζε ζπρλά πεξηπιέθεηαη από ην γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη επί 

ηνπ παξόληνο απνδεθηό ζύλνιν θξηηεξίσλ γηα ηνλ εζηζκό, πνιύ ιηγόηεξν γηα ηνλ 

εζηζκό ζην Γηαδίθηπν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Γηαγλσζηηθό θαη ηαηηζηηθό 

Δγρεηξίδην ησλ Φπρηθώλ Γηαηαξαρώλ - ηέηαξηε έθδνζε (DSM-IV, 

AmericanPsychiatricAssociation 1995). 

Όζνη νξίδνπλ ην δηαδίθηπν σο αλεμάξηεηε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία, έρνπλ 

αλαπηύμεη εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ επηθξάηεζε ηεο. Σα πνζνζηά σζηόζν απηά ηεο 

επηθξάηεζεο πνηθίινπλ: από 3% (Mitchell θ.ά. 2000), 8.1% (Morahan-Martin θ.ά. 

2000), 9.8% (Anderson, 2001), 13% (Scherer&Bost 1997), 15% (Bai θ.ά. 2001), 25–

30% (Chou 2001), έσο θαη 80% (Young 1998). 

 Πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζεί ε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ ειέγρνπ ησλ 

παξνξκήζεσλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, πξνηάζεθε σο θξηηήξην 

απνθιεηζκνύ, ε κε εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηα πιαίζηα άιιεο πξσηεύνπζαο 

δηαηαξαρήο (Shapira θ.ά. 2003: 213). 

 Παξάιιεια σζηόζν, αλαπηύρζεθαλ θαη άιιεο δηαγλσζηηθέο πξνηάζεηο γηα 

ηνλ αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκό ηεο «ππνςήθηαο» δηαηαξαρήο. Αλαιπηηθόηεξα, ν 

Goldberg ην 1996 όξηζε ηε δηαηαξαρή ηεο εμάξηεζεο από ην δηαδίθηπν, σο κία 

ζπκπεξηθνξά εζηζκνύ, πνπ εδξαηώλεηαη ζαλ κεραληζκόο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο, 

δαλεηδόκελνο θξηηήξηα από ηηο δηαηαξαρέο ηεο εμάξηεζεο από νπζίεο ηνπ DSM-IV 

(Garrison θ.ά. 1995). ηελ ίδηα θαηεύζπλζε ν Griffiths ην 1998 πξόηεηλε, όηη θάζε 

ζπκπεξηθνξά ρξήζεο ηνπ ηζηνύ πνπ ηθαλνπνηεί έμη ππξεληθά ζηνηρεία εμάξηεζεο: 

πζηεκαηηθόηεηα, ηξνπνπνίεζε ηεο δηάζεζεο, αλζεθηηθόηεηα, ζπκπηώκαηα 

ζηέξεζεο, ζπγθξνύζεηο θαη ππνηξνπέο, ραξαθηεξίδεηαη ιεηηνπξγηθά εμαξηεηηθή.  
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 εκεηώλεηαη όηη κία κεγάιε κεξίδα αλζξώπσλ πνπ είλαη εζηζκέλνη ζηε ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηύνπ, πιεξνύλ επίζεο ηα θξηηήξηα γηα δηαηαξαρέο ηεο εμάξηεζεο από 

ςπρνηξόπεο νπζίεο (Anderson θ.ά. 2001), θαη άιιεο δηαηαξαρέο ηνπ ειέγρνπ ησλ 

παξνξκήζεσλ, όπσο ε παζνινγηθή ραξηνπαημία (Morahan-Martin 2005). 

Τπνζηεξίδεηαη κάιηζηα, όηη νη ρξήζηεο εθείλνη κε πξνθίι, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ελ 

ιόγσ δηαηαξαρέο, έρνπλ ήδε θάλεη ην πξώην βήκα γηα ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ 

(Pratarelli & Browne 2002). 

 

2.2  Ζ ζπλύπαξμε πξαγκαηηθνύ θαη εηθνληθνύ θόζκνπ 

 

 Ζ ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη γηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ή θαη λα επηηεπρζνύλ λέεο 

γλσξηκίεο  αλζξώπσλ θαη έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη ίδηνη 

αιιειεπηδξνύλ. Μεξηθά άηνκα, πνπ είλαη καληώδεηο ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθώλ ηόπσλ 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο, δηαληηδξνύλ κε άιινπο ρξήζηεο ζπλερώο ρσξίο θακία 

πξόζσπν κε πξόζσπν αιιειεπίδξαζε. Οη ρξήζηεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

έρεη απμεζεί έρνληαο θαηαζηήζεη πην ηαθηηθή ηελ επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηνπο θίινπο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ.  

Έρεη δνζεί πνιιή πξνζνρή ζηνπο θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλνύλ ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ηδίσο γηα ηνπο λένπο αλζξώπνπο. Απηό έρεη νδεγήζεη ζε 

θόβνπο γηα online θνηλσληθή δηθηύσζε θαη έηζη θαζίζηαηαη ζεκαληηθή ε έθθιεζε γηα 

αύμεζε ηεο ξύζκηζεο θαη ινγνδνζία ησλ θνξέσλ παξνρήο απηώλ ησλ ηόπσλ. 

Γηάθνξεο πξώηκεο κειέηεο πξόηεηλαλ όηη ε επηθνηλσλία κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ είρε 

αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζην άηνκν κέζσ ηεο κείσζεο ηεο πξόζσπν κε πξόζσπν 

αιιειεπίδξαζεο θαη απμάλνληαο ην επίπεδν ηεο κνλαμηάο (Kraut, Patterson, 

Lundmark, Kiesler, Mukhopadhyay, &Scherlis, 1998, Nie&Hillygus 2002).  

ε πξόζθαηεο κειέηεο έρεη θαλεί όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα πην ζύλζεην 

ζύλνιν ησλ απνηειεζκάησλ (Beer 2008). Ζ επηθνηλσλία ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα 

ζπκπιεξώζεη ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη όρη λα ηελ 

κεηώζεη. Έηζη, ην άηνκν ζπλεπάγεηαη όηη όπσο παξαδνζηαθά θνηλσληθνπνηνύληαλ 

ηώξα αληιεί θαη από ηελ δηαδηθηπαθή πεγή θαη αιιειεπίδξαζε έηζη ώζηε λα 
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εκπινπηηζηεί ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ. Γηάθνξεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ε θνηλσληθή 

δηθηύσζε έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηελ θνηλσληθή ζπλεθηηθόηεηα θαη ηελ επεκεξία 

(Valkenburg &Peter, 2009). Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα κειέηε από ην Office of 

Communications (Ofcom, 2008) δηαπίζησζε όηη εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα  κέζα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηα ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα θάλνπλ λέεο γλσξηκίεο, λα 

αλαδεηήζνπλ παιηνύο θίινπο, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ζεκεξηλνύο θίινπο, λα 

αλαδεηήζνπλ ηελ πξνζνρή ή / θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

Πεξαηηέξσ, έρεη πξνηαζεί όηη ε online θνηλσληθή δηθηύσζε κπνξεί λα έρεη νθέιε γηα 

εθείλνπο πνπ βξίζθνπλ πξόζσπν-κε-πξόζσπν επαθή δύζθνιε, όπσο απηνύο πνπ 

είλαη ληξνπαινί ή εζσζηξεθείο (Wolfradt & Doll, 2001). Παξ 'όια απηά, ν 

εθθνβηζκόο ζηνλ θπβεξλνρώξν θαη αθαηάιιειε ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ 

πιεξνθνξηώλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πξνβιήκαηα (Cross et al., 2009). Χζηόζν, ε 

έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηό επηθεληξώλεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζε παηδηά θαη εθήβνπο. 

  

 

2.3 Ζ ςπρνπαζνινγία θαη δηαδίθηπν 

 

 Ζ ηερλνινγία έρεη αιιάμεη ηε θύζε ησλ πξνβιεκάησλ. Σα ζπκπηώκαηα πνπ 

ζπρλά αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ ελαζρόιεζε κε ην Γηαδίθηπν, είλαη ε αδπλακία λα 

ειεγρζεί ε ζπρλόηεηα ηεο ρξήζε, θξύβνληαο ή ιέγνληαο ςέκαηα γηα ηελ ελ ιόγσ 

ζπκπεξηθνξά θαη ιεηηνπξγώληαο σο ςπρνινγηθά απνζπξκέλνο θαη ε ζπλέρηζε ηεο 

ρξήζεο παξά ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ζπκπεξηθνξά (Young, 2007).  

 Σα πεξηζζόηεξα άηνκα ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν ρσξίο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο θαη επσθεινύληαη, αιιά κεξηθά άηνκα  πάζρνπλ από αξλεηηθέο επηπηώζεηο. 

Οη ρξήζηεο πνπ πεξλνύλ έλα ζεκαληηθό πνζό ηνπ ρξόλνπ ζε απεπζείαο ζύλδεζε 

ζπρλά βηώλνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαη αζηηο ζρέζεηο, ζηα νηθνλνκηθά, επαγγεικαηηθέο 

δπζθνιίεο, θαζώο θαη ζσκαηηθέο βιάβεο (Chou, 2001). 

 Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αύμεζε ησλ ςπρνινγηθώλ 

δπζθνιηώλ όπσο ε θαηάζιηςε θαη ε κνλαμηά. Από απηέο ηηο αξλεηηθέο πηπρέο, ε 

ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ απμάλεηαη δξακαηηθά (Nie & Erbring, 2000). Ο 

εζηζκόο ζην Γηαδίθηπν νλνκάδεηαη δηαηαξαρή εζηζκνύ θαη παζνινγηθή ρξήζε ηνπ 
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δηαδηθηύνπ,ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ςπραλαγθαζηηθή ρξήζε δηαδηθηύνπ 

(Kim 2008). Ο ελ ιόγσ εζηζκόο πεξηγξάθεηαη σο δηαηαξαρή ειέγρνπ παξόξκεζεο πνπ 

δελ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε θάπνηνπ λαξθσηηθνύ ή θαξκάθνπ θαη είλαη πνιύ 

παξόκνηα κε παζνινγηθή ραξηνπαημία (Young, 1996). 

Ζ πγηήο ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ έρεη έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, ρσξίο λα 

εκπεξηέρεη γλσζηηθή θαη ζπκπεξηθνξηζηηθή δπζθνξία. Ζ πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηύνπ είλαη κηα ςπρηαηξηθή πάζεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη δπζπξνζαξκνζηηθέο 

ζθέςεηο θαη παζνινγηθή ζπκπεξηθνξά (Davis, 2002). Ζ πξνβιεκαηηθή ε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηύνπ είλαη ν ππεξβνιηθόο ρξόλνο ν νπνίνο δαπαλάηαη γηα δηάθνξεο 

δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν ζε βαζκό πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ ρξήζηε, ηελ θνηλσληθή, αθαδεκατθή, 

επαγγεικαηηθή, θαη ζρεζηαθή επεμία ηνπ όπσο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο 

(Young,1997).  

Οη Morahan-Martin θαη Schumacher (2000) νξίδνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηύνπ σο εληαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ε αδπλακία λα ειεγρζεί ε ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηύνπ, ε ζνβαξή βιάβε ηεο δσήο ηνπ ρξήζηε ε νπνία πξνθύπηεη από απηή 

ηε ρξήζε. Δπίζεο, ε πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ έρεη ζπζρεηηζζεί κε 

απμήζεηο ζηε παξνξκεηηθόηεηα θαη ζηελ αύμεζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, ελώ ην 

άηνκν βξίζθεηαη ζε ζύλδεζε (Davis, 2002). 

Δπνκέλσο, ε δπζιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

εζηζκό ζην δηαδίθηπν. Ο Young (1996), ραξαθηήξηζε εζηζκό ζην Γηαδίθηπν ηελ 

παξακνλή ζε απηό κε ζθνπό ηελ επραξίζηεζε θαηά κέζν όξν 38 ώξεο ή πεξηζζόηεξν 

ηελ εβδνκάδα, θπξίσο ζε chat rooms, θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ν εζηζκόο 

ζην Internet κπνξεί λα ζπληξίςεη ηηο νηθνγέλεηεο, ηηο ζρέζεηο, θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία. Δπηπξνζζέησο, ν εζηζκόο ζην Γηαδίθηπν, πεξηγξάθεηαη επίζεο σο 

παζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη νξίδεηαη σο ε αδπλακία ελόο αηόκνπ λα 

ειέγμεη ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ, ε νπνία πξνθαιεί ηειηθά, ςπρνινγηθή, θνηλσληθή, 

ζρνιηθή ή / θαη εξγαζηαθή απνκόλσζε ζηε δσή ελόο αηόκνπ (Young & Rogers, 

1998). 

Οη λέεο θαηεγνξηνπνηήζεηο είλαη πέληε ζπγθεθξηκέλνη ηύπνη ηνπ εζηζκνύ ζην 

Γηαδίθηπν: Πξώηνλ ν ζεμνπαιηθόο εζηζκόο ζηνλ θπβεξλνρώξν ζηα ελήιηθα 

chatrooms ή cyber porn, δεύηεξνλ ν εζηζκόο ζρέζεσλ ηνπ θπβεξλνρώξνπ ζε online 
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θηιίεο ή ζε ππνζέζεηο πνπ αληηθαζηζηνύλ θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, ηξίηνλ 

ν εζηζκόο ζε ηπρεξά παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν, δεκνπξαζίεο, ή ε έκκνλε ζε 

δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο, ηέηαξηνλ ε ππεξθόξησζε πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ 

ςπραλαγθαζηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη πέκπηνλ ν εζηζκόο ζην δηαδίθηπν 

παίδνληαο παηρλίδηα (Young, 1998).  

Σα ζπκπηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζηζκό ζην δηαδίθηπν επηπιένλ, έρνπλ 

ζπλδεζεί κε κηα πνηθηιία πξνβιεκάησλ. Δθηόο από ηνλ ειάρηζην ύπλν ππάξρεη 

παληειήο ή κεξηθή έιιεηςε πξόζιεςεο ηξνθήο γηα κεγάιν δηάζηεκα θαη 

πεξηνξηζκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Δπίζεο δηαηαξάζζεηαη ην εξγαζηαθό 

πξόγξακκα, ππάξρεη ρακειή παξαγσγηθόηεηα όπσο θαη άιιεο δηαηαξαρέο πνπ 

αθνξνύλ δηάθνξεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ελόο αηόκνπ (Cao & Su, 2006). 

Σα άηνκα ηα νπνία είλαη εζηζκέλα ζην δηαδίθηπν, ινηπόλ, μνδεύνπλ 

πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην δηαδίθηπν από όηη ν κέζνο όξνο ληώζνληαο ηελ αλάγθε λα 

ζπλδεζνύλ άκεζα κε ην δηαδίθηπν έρνληαο θπζηθά πνιιέο ειιείςεηο ζηηο ζρέζεηο ηνπ 

ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν θαη δεκηνπξγώληαο κεγάιε δπζθνξία ζηνπο νηθείνπο ηνπ. 

Δπίζεο ηα άηνκα απηά ζπλήζσο θάλνπλ πνιιέο αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο λα κεηώζνπλ 

ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ (Chak & Leung, 2004). 

Γηάθνξεο κειέηεο δείρλνπλ όηη νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ έλα λέν 

ηξόπν δσήο κέζα από δξαζηεξηόηεηεο ζην Γηαδίθηπν, ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

επηδείλσζε ζε πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο (Whang, Lee, & Chang, 2003). 

Με άιια ιόγηα, ηα θαηαζιηπηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ αηόκσλ πνπ εμαξηώληαη από ην 

δηαδίθηπν γηα ηελ έθθξαζε ηεο θνηλσληθόηεηαο ηνπο κπνξεί λα παξακείλνπλ ή ζα 

επηδεηλσζεί ε έιιεηςε κηαο πξαγκαηηθήο δσήο θαη θαζεκεξηλόηεηαο αλαθνξηθά κε 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν λα αλαηξνθνδνηεζεί ν εζηζκόο 

ζην δηαδίθηπν. (Yu-Chumet.al. 2008). 

Ζ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθή όηαλ δηαηεξείηαη ζε 

θαλνληθά επίπεδα, σζηόζν ηα πςειά επίπεδα ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ θαζεκεξηλή δσή έρνπλ ζπλδεζεί κε κηα ζεηξά από 

πξνβιήκαηα, όπσο κεησκέλε ςπρνθνηλσληθή επεμία, ε δηάιπζε ησλ ζρέζεσλ θαη ε 

παξακέιεζε ησλ εγρώξησλ, αθαδεκατθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ επζπλώλ (Beard 

2002). 
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Έηζη, νη πηζαλέο αξλεηηθέο ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο κεηώλνληαη 

θαζώο ε θνηλσλία γίλεηαη πην εμνηθεησκέλε κε ηε ρξήζε ηνπ. Ζ εθξεθηηθή αλάπηπμε 

ηνπ Γηαδηθηύνπ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία είρε ηεξάζηην αληίθηππν ζηελ ςπρνινγηθή 

έξεπλα αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ ηεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζπκπεξηθνξέο. Δπνκέλσο ππάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

εζηζηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ κπνξνύλ λα 

θσηίζνπλ ηελ ςπρνινγηθή επεμία εληόο θαη εθηόο ηνπ δηαδηθηύνπ (Kraut et.al. 2002,  

Niemz, Griffiths, &Banyard, 2005). 

Μία κειέηε ηνπ Kyung-SunKim εξεύλεζε πώο ν έιεγρνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

θαη ε αλαδήηεζε ησλ ρξεζηώλ αιιειεπηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν, θαζώο θαη ηηο επηδόζεηο κεηαμύ ησλ έκπεηξσλ ρξεζηώλ 

ηνπ δηαδηθηύνπ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 67 πξνπηπρηαθνί  θνηηεηέο κε ζεκαληηθή 

εκπεηξία ζην δηαδίθηπν θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

δηαπηζηώζεθε όηη ήηαλ ζρεηηθέο κε ηελ ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο, αιιά όρη γηα ηελ 

επίδνζε ηεο αλαδήηεζεο ηνπο. 

Σν απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

θαη ηεο αλαδήηεζεο ησλ ρξεζηώλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο αλαδήηεζεο ηνπο 

ήηαλ επίζεο ζεκαληηθό, θαζώο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζπλαηζζήκαηνο  ησλ 

ρξεζηώλ ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ 

αλαδήηεζε. Δπηπιένλ, ην πξνθίι αλαιύζεσλ ησλ ζπκπεξηθνξώλ αλαδήηεζεο 

εληνπίζηεθε θαη αληηπαξέβαιε ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα πξνθίι ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλαδήηεζεο ζε δηάθνξεο εξγαζίεο αλαδήηεζεο. Σέινο, έγηλαλ 

πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, θαη ηηο 

ζπλέπεηεο γηα ην κέιινλ ηεο έξεπλαο (Kyung-Sun2008). 

Οη Krameretal. (2014)  ππνζηεξίδνπλ όηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζε άιινπο κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο κεηάδνζεο, πνπ 

νδεγεί ηνπο αλζξώπνπο λα βηώζνπλ ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα, ρσξίο ηελ 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή κεηάδνζε έρεη θαζηεξσζεί θαη ζε 

εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα κεηαθέξνληαο ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο 

άιινπο αλζξώπνπο. Σα δεδνκέλα από ην κεγάιν θόζκν ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ, ηα 

νπνία ζπιιέρζεθαλ γηα ηελ ελ ιόγσ έξπελα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 20εηνύο πεξηνδνύ, 

δείρλνπλ όηη ε κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο δηαθόξσλ δηαζέζεσλ (π.ρ. θαηάζιηςε, 
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επηπρία) κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ κέζσ ησλ δηθηύσλ, αλ θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη 

ακθηιεγόκελα.  

ε έλα πείξακα γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ Facebook, κειεηήζεθε αλ ε 

ζπλαηζζεκαηηθή κεηάδνζε ιακβάλεη ρώξα εθηόο ηεο πξόζσπν κε πξόζσπν 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ αηόκσλ κε ηε κείσζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ 

πεξηερόκελνπ ζην NewsFeed. Όηαλ κεηώζεθαλ νη ζεηηθέο εθθξάζεηο, νη άλζξσπνη 

παξήγαγαλ ιηγόηεξεο ζεηηθέο ζέζεηο θαη πην αξλεηηθέο δεκνζηεύζεηο ελώ όηαλ 

κεηώζεθαλ νη αξλεηηθέο εθθξάζεηο ζπλέβε ην αληίζεην κνηίβν. Απηά ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνληαη από ηνπο άιινπο ζην 

Facebook επεξεάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη απνηεινύλ πεηξακαηηθή απόδεημε γηα ηε 

καδηθή θιίκαθα κεηάδνζεο κέζσ ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ. Ζ κειέηε δείρλεη επίζεο 

όηη, ζε αληίζεζε κε ηηο επηθξαηνύζεο παξαδνρέο, ε πξόζσπν κε πξόζσπν 

αιιειεπίδξαζε θαη νη κε ιεθηηθέο λύμεηο, δελ είλαη απνιύησο αλαγθαίεο γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή κεηάδνζε, θαη όηη ε παξαηήξεζε ησλ ζεηηθώλ εκπεηξηώλ ησλ άιισλ, 

απνηειεί κηα ζεηηθή εκπεηξία γηα ηνπο αλζξώπνπο. 
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Κεθάιαην 3 

 

3.1. Ζ δηακόξθσζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ηελ επνρή ηνπ δηαδηθηύνπ 

 

 Σα δηαδξαζηηθά κέζα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία 

αζθνύλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ.  Όιν θαη 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ελδηαθέξνληαη γηα ηε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ ηερλνινγηώλ όρη 

κόλν γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο νηθείνπο ηνπο, αιιά θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαηλνύξηεο θηιίεο. 

Σν Γηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό θνηλσληθό κέζν πνπ ζπλδέεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

ζε όινλ ηνλ θόζκν, πξνζθέξνληαο κηα απίζηεπηε πνηθηιία επηινγώλ γηα επηθνηλσλία 

θαη, επνκέλσο, ηε δπλαηόηεηα γηα λέεο θηιίεο. Όζνλ αθνξά ζηε δηακόξθσζε θηιηθώλ 

ζρέζεσλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ, έρεη δηαπηζησζεί όηη ην Γηαδίθηπν απνηειεί γηα ηνπο 

ρξήζηεο έλα ρώξν γηα αιιειεπίδξαζε κε καθξηλνύο ζπγγελείο αιιά θαη κε 

αγλώζηνπο. 

Μάιηζηα έρεη βξεζεί όηη νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ κία 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηηο «ειεθηξνληθέο» θηιηθέο ζρέζεηο. Απηή ε πξνηίκεζε 

πξνέξρεηαη πηζαλόλ όρη κόλνλ από ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία 

θνηλσληθώλ επαθώλ αιιά θαη από ην γεγνλόο όηη ην Γηαδίθηπν ηνπο παξέρεη εύθνιε 

πξόζβαζε ζε έλαλ θόζκν πέξα από απηόλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ, ηεο 

εξγαζίαο, ηεο γεηηνληάο. 

Δίλαη αξθεηνί νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην Γηαδίθηπν κπνξεί λα απνηειεί γηα 

θάπνηνπο έλα πξόζθνξν εηθνληθό θνηλσληθό πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε θηιηθώλ 

ζρέζεσλ. Πνιιέο θνξέο άηνκα ιόγσ θάπνηαο ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο κεηνλεμίαο 

ζηηγκαηίδνληαη από ην θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ θαη σζνύληαη ζηελ απόθξπςε ηεο 

κεηνλεμίαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θνηλσληθώλ ηνπο ζπλδηαιιαγώλ. 

Κάζε άλζξσπνο παξνπζηάδεη κία έκθπηε αλάγθε γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ 

αιεζηλνύ ηνπ εαπηνύ θαη ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ θόζκνπ, κε απώηεξν ζθνπό λα ηνλ 

γλσξίζνπλ νη άιινη ηόζν θαιά όζν θαιά γλσξίδεη θαη ν ίδηνο ηνλ εαπηό ηνπ. Όηαλ νη 

ζπλζήθεο δελ ηνλ αθήλνπλ λα ην θαηαθέξεη απηό κέζσ ηεο άκεζεο 
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επηθνηλσλίαο,θαιύπηεη ηελ αλάγθε ηνπ απηή κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αλσλπκία ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα, πνιινί βηώλνπλ ζπρλά θαη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο ηελ απόξξηςε 

ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Απηό ζπκβαίλεη, είηε ιόγσ ηεο εμσηεξηθήο ηνπο εκθάληζεο, είηε 

ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο, ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζηελ εξγαζία ή θνηλσληθήο θαη εζληθήο 

πξνέιεπζεο θιπ. Σν γεγνλόο απηό έρεη ζαλ άκεζν απνηέιεζκα λα απνζύξνληαη από 

ην απνξξηπηηθό θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ θαη λα ληώζνπλ κνλαμηά Έηζη κπνξνύκε 

λα πνύκε όηη ηα άηνκα πνπ ληώζνπλ κνλαμηά ιόγσ ηεο θνηλσληθήο απνκόλσζεο θαη 

απόξξηςεο είλαη πνιύ πηζαλό λα θαηαθύγνπλ ζην Γηαδίθηπν γηα ηελ αλαδήηεζε 

θνηλσληθήο επαθήο θαη ζπληξνθηάο. 

Αθόκα, νη άλζξσπνη κε ιηγνζηέο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ζπρλά δηζηάδνπλ λα 

μεθηλήζνπλ κηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε γηαηί δελ έρνπλ έληνλε ηελ αίζζεζε ηνπ 

ειέγρνπ ησλ απξόζκελσλ εμειίμεσλ πνπ πηζαλόλ λα έρεη κηα πξόζσπν κε πξόζσπν 

θνηλσληθή επαθή. Τπάξρεη, ινηπόλ, κεγάιε πηζαλόηεηα λα πξνηηκήζνπλ ην 

Γηαδίθηπν, θαζώο απηό πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν 

ζα επηθνηλσλήζνπλ θαη ζα αιιειεπηδξάζνπλ κε άιινπο αλζξώπνπο (Wolak, 

Finkelhor, Mitchell, & Ybarra, 2008). 

 Όηαλ γίλεηαη απνδεθηό όηη νη ρξήζηεο θάλνπλ θίιν ηνλ νπνηνλδήπνηε άγλσζην 

ζην δηαδίθηπν, ππνζέηνπκε όηη απηή ε κνξθή θηιίαο είλαη ηπραία, ρσξίο ηδηαίηεξε 

ζθέςε θαη κε πξνβιέςηκε. Κάηη ηέηνην όκσο δε ζπλάδεη κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ δεκηνπξγία θάπνηαο θηιηθήο ζρέζεο. Παξόιν πνπ νη θηιίεο 

θαίλνληαη επκεηάβιεηεο κία πην πξνζεθηηθή καηηά δείρλεη όηη έρνπλ ζπλεζηζκέλε θαη 

πξνβιέςηκε δνκή. 

 Έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη όηη ελ αληηζέζεη κε ηνλ ζρεκαηηζκό 

ηεο παξαδνζηαθήο θηιίαο, γηα ηελ θηιία πνπ δεκηνπξγείηαη δηαδηθηπαθά δελ έρνπλ 

βξεζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξόηππα ηα νπνία αθνινπζνύλ. Από ην γεγνλόο απηό, 

απνξξέεη θαη ε επηθηλδπλόηεηα ηεο θαηάζηαζεο.  

 Δπίζεο ππάξρεη, ινηπόλ πιεζώξα ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη 

ηηο ηερληθέο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο δηαιέγνπλ, αμηνινγνύλ θαη 

ηεξκαηίδνπλ κία δηαδηθηπαθή θηιία. Έηζη, γίλεηαη θαηαλνεηό όηη νη ρξήζηεο δε είλαη 

ηόζν απξόζεθηνη. Όκσο, δελ ππάξρνπλ πνιιά δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηνλ ηξόπν κε 
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ηνλ νπνίν γίλεηαη ε ιήςε ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ. Σν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη νη 

ρξήζηεο ζπλήζσο έρνπλ δηαδηθηπαθνύο θίινπο θαη όηη θάλνπλ αθόκε πεξηζζόηεξνπο 

ζην κέιινλ.  

 Μία έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε ακεξηθάλνπο εθήβνπο κε ην όλνκα “Pew Internet 

and American Life Project”, ε νπνία έδεημε όηη ην 93% ησλ ακεξηθάλσλ εθήβσλ ζε 

ειηθίεο 12-17 θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Από απηνύο, ην 55% έρεη θάπνην 

δηαδηθηπαθό πξνθίι ζε πιαηθόξκεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, θξαηώληαο επαθή ηόζν 

κε ηνπο θίινπο πνπ γλώξηζαλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή, αιιά θαη κε θίινπο πνπ 

γλώξηζαλ δηαδηθηπαθά (Lehnhart & Madden, 2007; Macgill, 2007). Similarly, 

Williamson (2007). Γίλεηαη αθόκε κία εθηίκεζε όηη ην 24% ησλ εθήβσλ θάλεη ρξήζε 

εηθνληθώλ θόζκσλ, όπσο ην World of Warcraft θαη ην Second Life, κε ζθνπό ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ γλσξηκία κε άιινπο λένπο. Από ηα παξαπάλσ, γίλεηαη 

αληηιεπηό όηη ε δεκηνπξγία θηιίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη έλα θαηλόκελν πνπ ζα 

ζπλερηζηεί γηα πνιιά αθόκε ρξόληα. 

 Γεληθά, ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ “computer-mediated 

communication (CMC)”, δειαδή γηα ηελ επηθνηλσλία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, γίλεηαη απνδεθηό όηη νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινπζνύληαη γηα ηελ επηινγή θίισλ ζην δηαδίθηπν κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Παξόιν πνπ θάπνηνη 

ππνζηεξίδνπλ όηη νη ρξήζηεο δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην άηνκν κε 

ην νπνίν ζπλνκηινύλ ζην δηαδίθηπν (Sproull & Kiesler, 1986), άιινη ηνλίδνπλ όηη ε 

εηδνπνηόο δηαθνξά αλάκεζα ζηελ offline θαη ηελ online επηθνηλσλία δελ είλαη ε 

πιεξόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο, αιιά ό ξπζκόο κε ηνλ νπνίν 

αλακεηαδίδνληαη νη πιεξνθνξίεο απηέο (Walther, 1995). Απηό ζεκαίλεη πώο 

ζπλνκηιώληαο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ηα άηνκα κπνξνύλ λα αλαθαιύςνπλ πνιιέο 

πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ζα κπνξνύζα λα κάζεη θαη θαηά ηελ γλσξηκία ζηνλ 

πξαγκαηηθό θόζκν. 

 Έηζη, πνιιέο ζηξαηεγηθέο γλσξηκίαο ιακβάλνπλ ρώξα θαη ζηνλ εηθνληθό 

θόζκν ηνπ δηαδηθηύνπ, κόλν πνπ κπνξεί λα είλαη πην ρξνλνβόξεο. Όλησο, ζηελ έξεπλά 

ηνπο γηα ηηο θηιίεο ζηνλ πξαγκαηηθό θαη ηνλ δηαδηθηπαθό θόζκν νη Chan θαη Cheng 

(2004) βξήθαλ όηη παξόιν πνπ νη ρξήζηεο ζπλνκηινύλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζηηο 

θηιίεο πνπ μεθηλνύλ δηαδηθηπαθά ζηελ αξρή, ε ζπδήηεζε κπνξεί λα πξνζεγγίζεη θαηά 
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πνιύ εθείλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, αλ ε ζπλνκηιία 

ζπλερίδεηαη γηα πάλσ από 6 κήλεο. Γίλεηαη, ινηπόλ, θαηαλνεηό όηη ε δηαδηθαζία έρεη 

πην ρξνλνβόξν ραξαθηήξα ιόγσ ηεο θύζεσο ηεο γλσξηκίαο. 

 Μία άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε από ηνλ Peter et. al. (2005), κειέηεζε ηε 

δεκηνπξγία θηιίαο κέζσ chat rooms. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο δείρλνπλ πσο νη 

πξνηηκήζεηο γηα ην ζρεκαηηζκό κίαο θηιίαο δε δηαθέξνπλ από εθείλεο πνπ έρνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 800 ρξήζηεο ειηθίαο 9-18 ρξνλώλ θαη 

παξαηεξήζεθε πσο νη κηθξόηεξνη ζε ειηθία ηείλνπλ λα δηακνηξάδνληαη πεξηζζόηεξεο 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν. Πνιινί ρξήζηεο παξαηήξεζαλ όηη ε 

δεκνηηθόηεηά ηνπο απμήζεθε κε ηηο γλσξηκίεο πνπ έθαλαλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη 

αθηεξώλνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηελ επηθνηλσλία κε απηόλ ηνλ ηξόπν.  

 Σν κνληέιν ηνπ Peter et. al. επίζεο ππνζηεξίδεη όηη κεξηθνί κεραληζκνί 

πξνζέγγηζεο είλαη νη ίδηνη ηόζν ζηελ online όζν θαη ζηελ offline επηθνηλσλία. 

Παξαηεξήζεθε όηη ν ρξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζηελ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ 

θαζώο θαη ε ζπρλόηεηα απηήο απμάλεη θαη ηνλ αξηζκό ησλ δηαδηθηπαθώλ θηιηώλ πνπ 

δεκηνπξγνύληαη. Παξόια απηά, όηαλ πξόθεηηαη γηα επηθνηλσλία κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ 

ε έλλνηα ηεο πξνζέγγηζεο ή ηεο εγγύηεηαο δελ έρεη θπζηθή έλλνηα, αιιά νξίδεηαη σο 

ςεθηαθή εγγύηεηα (Monge & Contractor, 2003). Οη έθεβνη πνπ είλαη πεξηζζόηεξν 

δηαζέζηκνη online, είηε επεηδή αθηεξώλνπλ πνιύ ρξόλν ζην δηαδίθηπν είηε επεηδή ην 

ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλά γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο, ζεσξείηαη όηη είλαη πξνζεγγίζηκνη πην 

εύθνια. 

 Οη Mesch θαη Talmud (2007), επίζεο έβγαιαλ ην ζπκπέξαζκα όηη ε 

γεσγξαθηθή εγγύηεηα είλαη έλαο άιινο ζεκαληηθόο παξάγνληαο κίαο θηιίαο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ, όπσο επίζεο θαη ε ειηθία θαη ην θύιν. Παίξλνληαο έλα αληηπξνζσπεπηηθό 

δείγκα ρξεζηώλ, αλαθάιπςαλ όηη όηαλ ε γλσξηκία ελόο θίινπ γηλόηαλ ζην ζρνιείν ή 

ζηελ εξγαζία ε πηζαλόηεηα ηα δύν άηνκα λα έρνπλ παξόκνηα ειηθία, θύιν θαη ηόπν 

θαηνηθίαο ήηαλ ζαθώο πςειόηεξε ζε ζύγθξηζε κε ηελ γλσξηκία πνπ γηλόηαλ online. 

Όκσο, αλ ιάβνπκε ππόςε κόλν ηηο θηιίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη online, ηα άηνκα ηα 

νπνία ήηαλ πην θνληά ζηελ ειηθία θαη έκελαλ θνληά, δεκηνπξγνύλ δπλαηόηεξνπο 

θνηλσληθνύο δεζκνύο (Mesch & Talmud, 2007). Απηό απνδεηθλύεη όηη κπνξεί ζην 

δηαδίθηπν λα κελ πθίζηαηαη ε έλλνηα ηεο απόζηαζεο αιιά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν 

ζηελ αλάπηπμε κίαο θηιίαο. 
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3.2. Σν ζπλαίζζεκα θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα 

 

 Ζ δηαπίζησζε ησλ Salovey θαη Mayer (1990) αθνξά ζην όηη ζε γεληθέο 

γξακκέο ε λνεκνζύλε αληηζηνηρεί κόλν πεξίπνπ ζην 10-20% ηεο επηηπρίαο ζηε δσή. 

Από ηελ άιιε ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε νξίδεηαη σο έλα ζύλνιν θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ θαη έηζη πξνηάζεθε σο ελαιιαθηηθή ιύζε πνπ εμεγεί 

θαιύηεξα ηελ πξαγκαηηθή επηηπρία ζηε δσή (Goleman, 1995). 

Γηάθνξεο κειέηεο πνπ δηεμήρζεθαλ αθνξνύζαλ ηελ εμήγεζε γηα ην πώο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε εμεγεί ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό πιαίζην (Goleman, 1995, Rhee & White, 2007). Οη Adler 

θαη Kwon (2002) ζεσξνύλ όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε κπνξεί λα βνεζήζεη έλα 

άηνκν ζηελ θαηαζθεπή ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ θαη κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ επηηπρία θαη ηελ επηπρία ηνπ. 

ηε ζύγρξνλε επνρή νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

ηάρηζηε εμάπισζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαίλεηαη λα έρνπλ κηα βαζηά επηξξνή ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα δηαληηδξνύλ 

κεηαμύ ηνπο θαη αλαπηύζζνπλ ηηο θνηλσληθό ηνπο θεθάιαην. Σν πιαίζην, ην 

πεξηερόκελν θαη ην βάζνο ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ έρεη  ηξνπνπνηεζεί. Οη 

εθαξκνγέο λέσλ ππεξεζηώλ ζην Γηαδίθηπν έρνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα κνηξάδνληαη 

ην ζπιινγηθό ζπλαίζζεκα θαη ηνλ ηξόπν πνπ νη άλζξσπνη εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο 

ηνπο. Blogs, YouTube, Facebook, Twiter,ή δηάθνξνη θπβεξλνθόζκνη όπσο ην Second 

Life, ηνπο παξέρνπλ ηελ ππνζηήξημε ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο, θαη, γεληθόηεξα, ηελο λνεκνζύλεο ηνπο. Ο Οξγαληζκόο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) δείρλεη όηη ππήξραλ πάλσ από 200 

εθαηνκκύξηα blogs ζηνλ θόζκν ην 2006. Ο αξηζκόο απηόο δηπιαζηαδόηαλ αλά 

εμάκελν (ΟΟΑ, 2007). Σν Facebook έρεη πεξηζζόηεξνπο από 200 εθαηνκκύξηα 

ελεξγνύο ινγαξηαζκνύο. Πεξηζζόηεξα από 20 εθαηνκκύξηα πξόζσπα ρξεζηκνπνηνύλ 

ην Second Life ηαθηηθά ζηηο κέξεο καο. Οη άλζξσπνη ρηίδνπλ ζρέζεηο θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθέο δπλακηθέο κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, 

θσηνγξαθηώλ, βίληεν, γλώζεσλ. Δπίζεο ππάξρνπλ επαγγεικαηηθέο ρξήζεηο κε πνιύ 

ζεκαληηθή παξνπζία ζήκεξα. 
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Απηέο νη γεληθέο ηάζεηο όηη νη άλζξσπνη εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

κέζσ ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ ζην ρώξν ηνπ θπβεξλνρώξνπ ηζρπξνπνηνύληαη 

θαζεκεξηλά. Οη λέεο επθαηξίεο πνπ πξνθύπηνπλ, ηόζν ζηνλ ηδησηηθό όζν θαη δεκόζην 

επίπεδν δεκηνπξγνύλ λένπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο ηνπ θνηλσληθνύ δεζκνύ. Ο 

θπβεξλνρώξνο ζεσξείηαη σο έλαο αζηεξηζκόο έθθξαζεο ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

αξκνδηνηήησλ πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμνπλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Οη 

άλζξσπνη είλαη ζε ζέζε λα πθίζηαληαη είηε ζην νξαηό ή αόξαηεο κνξθέο, κε ηηο δηθέο 

ηνπο ηδηόηεηεο (νλόκαηα θιπ), ή λα δεκηνπξγεζνύλ λέεο πξνζσπηθόηεηεο. Σα 

πεξηζζόηεξα άηνκα ζπλαξζξώλνπλ ζηνηρεία από ηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή κε ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηελ επηζπκεηή ηνπο δσή (Mayer 1999). 

Ξεθηλώληαο από απηό ην ζεκείν, θάζε ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ κπνξεί λα 

εθθξάζεη ηελ επθπΐα ηνπ κέζσ ηεο ςεθηαθήο ηνπ ηαπηόηεηαο. Απηή ε ηαπηόηεηα 

είλαη έλα παξαπξντόλ ηεο ηερλνινγίαο (όπσο νη πιαηθόξκεο ή θόζκνη ηνπ 

θπβεξλνρώξνπ) θαη εθαξκόζνπλ πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο. Δπίζεο, εθθξάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζηνλ θπβεξλνρώξν ρώξν όπσο θάλνπλ πξαγκαηηθό θόζκν. 

Δπνκέλσο ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ δελ ηξνπνπνηεί θαζόινπ ηελ ηθαλόηεηα ησλ 

αηόκσλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Χζηόζν, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

παξνπζίαο ελόο δηακεζνιαβεηή ζηελ επηθνηλσλία αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε έθθξαζεο 

ζπλαηζζεκάησλ ζε θάπνην βαζκό.Γύν ζεκαληηθέο ελαιιαθηηθέο ζεσξίεο ππάξρνπλ 

πνπ ζα κπνξνύζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλόεζε ηεο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ.  

ύκθσλα κε ηελ θνηλσληθή ζεσξία ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 

δύζθνιε ηόζν γηα ηνλ απνζηνιέα όζν θαη γηα ηνλ δέθηε ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο 

ηεο θνηλσληθήο επαθήο. Με άιια ιόγηα, ηα άηνκα δελ κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζην πιαίζην απηό εληειώο. Μία πην κεηξηνπαζήο άπνςε πνπ 

ππνζηεξίδεηαη από ηελ  ζεσξία ησλ θαλαιηώλ επέθηαζεο ηζρπξίδεηαη όηη ηα άηνκα 

κπνξνύλ λα βξνπλ ηνλ ηξόπν γηα λα εκπινπηίζνπλ ηελ επηθνηλσλία πνπ εθθξάδνληαη 

ζην πιαίζην ηεο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ ζέηνληαο ζε νξηζκέλνπο θόκβνπο ηνπ 

δηακεζνιαβεηή κε ιεθηηθέο λύμεηο. Μηα απεηθόληζε ηεο ηάζεο απηήο είλαη ε ρξήζε 

ησλ emoticons γηα ηηο δηάθνξεο πιαηθόξκεο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ έθθξαζε θάπνησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα κνξθή κε-ιεθηηθήο γιώζζαο (Martinez-

Miranda,  & Aldea 2005). 
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Δηθόλα 1 : Παξαδείγκαηα Emoticons 

Πεγή: http://www.webiconset.com/emoticons-smilies-icon-set/ 

 

Μηα πξόζθαηε κειέηε, ν Shao-Kang (2008) έδεημε όηη όηαλ νη ρξήζηεο 

αληηκεησπίδνπλ ην Internet κε θαζαξό θείκελν ρσξίο emoticons, νη πεξηζζόηεξνη 

άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ ην ζσζηό ζπλαίζζεκα, ζηάζε θαη πξνζέζεηο. 

Χζηόζν, όηαλ ηα emoticons πξνζηίζεηαη ζην ίδην πιαίζην, ε αληίιεςε ηνπ παξαιήπηε 

ησλ κελπκάησλ αξρίδεη ζεκαληηθά λα αιιάδεη. Δπίζεο, όηαλ ηα emoticons 

ρξεζηκνπνηνύληαη κε αληίζεηε έλλνηα, ν δέθηεο εκθαλίδεη αθξαίεο δηαθνξέο ζηελ 

θαηαλόεζε ηνπο από όηη ν πνκπόο. Σα emoticons επηηξέπνπλ ζηνπο δέθηεο λα 

θαηαλνήζνπλ ζσζηά ην επίπεδν θαη ηελ θαηεύζπλζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηε ζηάζε 

θαη ηελ έληαζε ηεο έθθξαζεο. Απηά ηα απνηειέζκαηα απνδεηθλύνπλ όηη ηα emoticons 

εθηεινύλ κε ιεθηηθέο ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο (Shao-Kang, 2008). 

http://www.webiconset.com/emoticons-smilies-icon-set/
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Κεθάιαην 4 

 

4.1. Μεζνδνινγία  

 

Γηα λα αλαιπζεί πεξηζζόηεξν ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

έξεπλα. Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα κε ζθνπό λα κνηξαζηνύλ ζε 

δηάθνξα άηνκα έηζη ώζηε λα θαλνύλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζηηο ζρέζεηο κέζα θαη 

έμσ από ην δηαδίθηπν. Σα εξσηεκαηνιόγηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ δύν, κε 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξώπσλ θαη πεξηείραλ εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο θαζώο θαη εξσηήζεηο θιίκαθαο Likert. 

Ζ δεηγκαηνιεςία ήηαλ ηπραία, κε ηα εξσηεκαηνιόγηα λα κνηξάδνληαη ζε 

άηνκα αλεμαξηήηνπ θύινπ θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Σν εξσηεκαηνιόγην 

κνηξάζηεθε θαη απαληήζεθε από άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαλ ζε ειηθίεο 19-21 εηώλ. 

Σα άηνκα πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην ήηαλ θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο 

αλεμαξηήησο θύινπ. Ζ δεηγκαηνιεςία έιαβε ρώξα ζηελ παλεπηζηεκηνύπνιε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο, κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλήθνπλ ζηε 

κεζαία θνηλσληθή ηάμε θαη λα δνπλ ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο. Ζ δηάξθεηα πνπ 

απαηηνύζε ην θάζε εξσηεκαηνιόγην γηα λα ζπκπιεξσζεί ήηαλ πεξίπνπ 15 κε 20 

ιεπηά. Γηα ηε ζπιινγή όισλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ρξεηάζηεθε πεξίπνπ έλαο κήλαο 

(Απξίιηνο-Μάηνο 2014). 

Αθνύ ζπκπιεξώζεθαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα, θσδηθνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο 

θαη πεξάζηεθαλ ζην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS, ώζηε λα πξνθύςνπλ ηα πνζνζηά θαη λα 

δηαθαλνύλ νη πηζαλέο ζπζρεηίζεηο. ηε ζπλέρεηα, πξνέθπςαλ νη πίλαθεο θαη ηα 

δηαγξάκκαηα πνπ παξαηίζεληαη θαη ζρνιηάδνληαη παξαθάησ γηα ηελ άκεζε 

θαηαλόεζε ησλ αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ έξεπλα. 

  

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.greek-language.gr%2Fcertification%2Fresearch%2Flexicon%2Fshow.html%3Fid%3D118&ei=7FZmVZ_-KsHSU4SlgagN&usg=AFQjCNGPoeoow35W54ZcsGVWCLmdsm5Otw&sig2=DBdxNPMVZfnq7ikqEEfuaw&bvm=bv.93990622,d.bGQ
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4.2. θνπόο θαη ζεκαζία ηεο εξεπλάο 

 

Ο πην ζσζηόο ηξόπνο γηα λα πξνθύςνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ αλζξώπσλ είλαη λα εξσηεζνύλ νη ίδηνη νη άλζξσπνη γηα απηά. Γηα απηό θαη 

πξόθεηηαη γηα έξεπλα πεδίνπ κε εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα 

ππεξεηήζνπλ αθξηβώο απηό ην ζθνπό. Ζ ζηνρνζέηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ, 

άιισζηε, άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε 

ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο εληόο θαη εθηόο δηαδηθηύνπ. Καζώο πξόθεηηαη γηα κηα 

έξεπλα πνπ έρεη ζηόρν λα ζπιιέμεη πνηθηιία πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε έλα επξύ 

θάζκα ζπλαηζζεκάησλ, ε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζεσξήζεθε σο ε πην 

θαηάιιειε ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

Δμάιινπ, απηή ε ηερληθή δηαζθαιίδεη πςειόηεξν πνζνζηό επηζηξνθήο ησλ 

απαληήζεσλ θαη δίλεη ρώξν γηα ηελ έθθξαζε ηεο θνηλσληθήο ππνθεηκεληθόηεηαο, θάηη 

πνπ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ηελ έξεπλα, κηαο θαη αζρνιείηαη κε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο 

όζνλ αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε ζπκβνιή ηεο έξεπλαο, θαζώο είλαη 

θξίζηκε θαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία γίλεηαη κηα έξεπλα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα. 

Πέξα από ηηο επηδξάζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ςεθηαθή 

εμάπισζε, ηελ θαηάξγεζε ησλ απνζηάζεσλ θαη ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο θαη 

πιεξνθόξεζεο γηα θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πην ηδηαίηεξνη 

παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο (θαη αλζξσπηζηηθήο 

θξίζεο). Χο γλσζηόλ, ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξώπσλ επεξεάδνληαη από πνιινύο 

παξάγνληεο θαη ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε είλαη έλα βαζηθό ζπζηαηηθό. Γηα απηό 

αθξηβώο, ε ρξνληθή πεξίνδνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο γηα ην ζπλαίζζεκα ζηηο ζρέζεηο 

εληόο θαη εθηόο θπβεξλνρώξνπ παξνπζηάδεη έλα ηδηαίηεξν θνηλσληθό ελδηαθέξνλ θαη 

θνηλσληθή ζεκαληηθόηεηα, θαζώο ε θξίζε επηδξά δξαζηηθά ζηα ζπλαηζζήκαηα, 

πεξηνξίδνληάο ηα πνιιέο θνξέο ζε κε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Δθηόο, βέβαηα, από 

απηόλ ηνλ θνηλό θνηλσληθό παξνλνκαζηή έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε πεξαηηέξσ 

δηεξεύλεζε γηα ηηο αλακέλνπζεο αηνκηθέο δηαθνξέο. 
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Κεθάιαην 5 

 

5.1 Απνηειέζκαηα  

 

ρεδόλ ηα κηζά άηνκα πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην δειώλνπλ όηη 

ζπάληα αηζζάλνληαη όηη ηνπο ιείπνπλ νη θηιηθέο ζπλαλαζηξνθέο θαη νη ππόινηπνη 

κηζνί όηη κεξηθέο θνξέο αηζζάλνληαη όηη ηνπο ιείπνπλ νη θηιηθέο ζπλαλαζηξνθέο.  

 

Πίλαθαο 1: Πόζν ζπρλά αηζζάλεζαη όηη ζνπ ιείπνπλ νη θηιηθέο ζπλαλαζηξνθέο; 

 

a1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πάληα 31 45,6 46,3 46,3 

Μεξηθέο θνξέο 31 45,6 46,3 92,5 

πρλά 5 7,4 7,5 100,0 

Total 67 98,5   

Missing System 1 1,5 
  

Total 68 100,0   

 

ρεδηάγξακκα  1: Πόζν ζπρλά αηζζάλεζαη όηη ζνπ ιείπνπλ νη θηιηθέο 

ζπλαλαζηξνθέο; 
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Σν 50% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην δειώλνπλ όηη ζπάληα 

αηζζάλνληαη όηη βξίζθνληαη ζην πεξηζώξην, ην 41,2% όηη κεξηθέο θνξέο ην 

αηζζάλνληαη θαη κόλν ην 7,4% όηη αηζζάλνληαη όηη βξίζθνληαη ζπρλά ζην πεξηζώξην. 

 

Πίλαθαο 2: Πόζν ζπρλά αηζζάλεζαη όηη βξίζθεζαη ζην πεξηζώξην; 

a2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πάληα 34 50,0 50,7 50,7 

Μεξηθέο θνξέο 28 41,2 41,8 92,5 

πρλά 5 7,4 7,5 100,0 

Total 67 98,5 100,0  

Missing System 1 1,5 
  

Total 68 100,0   

 

ρεδηάγξακκα  2: Πόζν ζπρλά αηζζάλεζαη όηη βξίζθεζαη ζην πεξηζώξην; 
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Σν 45,6% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην δειώλνπλ κεξηθέο 

θνξέο αηζζάλνληαη όηη είλαη απνκνλσκέλνη από ηνπο άιινπο, ην 47,1% όηη ζπάληα ην 

αηζζάλνληαη θαη κόλν ην 5,9% όηη αηζζάλνληαη ζπρλά όηη είλαη απνκνλσκέλνη από 

ηνπο άιινπο. 

Πίλαθαο 3: Πόζν ζπρλά αηζζάλεζαη όηη είζαη απνκνλωκέλνο από ηνπο άιινπο; 

a3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πάληα 32 47,1 47,8 47,8 

Μεξηθέο θνξέο 31 45,6 46,3 94,0 

πρλά 4 5,9 6,0 100,0 

Total 67 98,5 100,0  

Missing System 1 1,5 
  

Total 68 100,0   

 

 

ρεδηάγξακκα  3: Πόζν ζπρλά αηζζάλεζαη όηη είζαη απνκνλωκέλνο από ηνπο 

άιινπο; 
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Σν 44,8% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην δειώλνπλ όηη 

ζπκθσλνύλ όηη ε δσή ηνπο έρεη ζθνπό θαη λόεκα, ην 29,9% όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα, 

ην 17,9% όηη ζπκθσλνύλ θάπσο, ην 4,5% όηη δηαθσλνύλ θάπσο θαη ην 3% όηη νύηε 

ζπκθσλνύλ, νύηε δηαθσλνύλ.  

Πίλαθαο 4: Η δωή κνπ έρεη ζθνπό θαη λόεκα 

b1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλώ θάπσο 3 4,5 4,5 4,5 

Ούηε ζπκθσλώ, 

νύηε δηαθσλώ 

2 3,0 3,0 7,5 

πκθσλώ θάπσο 12 17,9 17,9 25,4 

πκθσλώ 30 44,8 44,8 70,1 

πκθσλώ 

απόιπηα 

20 29,9 29,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0 
 

 

ρεδηάγξακκα  4: Η δωή κνπ έρεη ζθνπό θαη λόεκα 
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Σν 52,2% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην δειώλνπλ όηη 

ζπκθσλνύλ όηη ιακβάλνπλ ζηήξημε θαη αληακνηβή από ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο 

ζρέζεηο, ην 23,9% όηη ζπκθσλνύλ θάπσο, ην 14,9% όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα, ην 4,5% 

όηη νύηε ζπκθσλνύλ, νύηε δηαθσλνύλ, ην 3% όηη δηαθσλνύλ θαη ην 1,5% όηη 

δηαθσλνύλ θάπσο.   

Πίλαθαο 5: Λακβάλω ζηήξημε θαη αληακνηβή από ηηο δηαπξνζωπηθέο κνπ 

ζρέζεηο. 

b2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλώ 2 3,0 3,0 3,0 

Γηαθσλώ θάπσο 1 1,5 1,5 4,5 

Ούηε ζπκθσλώ, 

νύηε δηαθσλώ 

3 4,5 4,5 9,0 

πκθσλώ θάπσο 16 23,9 23,9 32,8 

πκθσλώ 35 52,2 52,2 85,1 

πκθσλώ 

απόιπηα 

10 14,9 14,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  5: Λακβάλω ζηήξημε θαη αληακνηβή από ηηο δηαπξνζωπηθέο κνπ 

ζρέζεηο. 
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Σν 40,3% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην δειώλνπλ όηη 

ζπκθσλνύλ όηη εκπιέθνληαη ελεξγά θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηεο, ην 25,4% όηη ζπκθσλνύλ θάπσο, ην 20,9% όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα, 

ην 7,5% όηη νύηε ζπκθσλνύλ, νύηε δηαθσλνύλ, ην 4,5% όηη δηαθσλνύλ θάπσο θαη ην 

1,5% όηη δηαθσλνύλ.  

Πίλαθαο 6: Δκπιέθνκαη ελεξγά θαη ελδηαθέξνκαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο κνπ 

δξαζηεξηόηεηεο 

b3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλώ 1 1,5 1,5 1,5 

Γηαθσλώ θάπσο 3 4,5 4,5 6,0 

Ούηε ζπκθσλώ, 

νύηε δηαθσλώ 

5 7,5 7,5 13,4 

πκθσλώ θάπσο 17 25,4 25,4 38,8 

πκθσλώ 27 40,3 40,3 79,1 

πκθσλώ 

απόιπηα 

14 20,9 20,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  6: Δκπιέθνκαη ελεξγά θαη ελδηαθέξνκαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο κνπ 

δξαζηεξηόηεηεο 
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Σν 38,8% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην δειώλνπλ όηη 

ζπκθσλνύλ θάπσο όηη ζπλεηζθέξνπλ ελεξγά γηα ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ επεκεξία 

ησλ άιισλ, ην 31,3% όηη ζπκθσλνύλ, ην 14,9% όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα θαη ην 

14,9%  όηη νύηε ζπκθσλνύλ, νύηε δηαθσλνύλ.  

Πίλαθαο 7: πλεηζθέξω ελεξγά γηα ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ επεκεξία ηωλ 

άιιωλ. 

b4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ούηε ζπκθσλώ, 

νύηε δηαθσλώ 

10 14,9 14,9 14,9 

πκθσλώ θάπσο 26 38,8 38,8 53,7 

πκθσλώ 21 31,3 31,3 85,1 

πκθσλώ 

απόιπηα 

10 14,9 14,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  7: πλεηζθέξω ελεξγά γηα ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ επεκεξία ηωλ 

άιιωλ. 
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Σν 59,7% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην δειώλνπλ όηη 

ζπκθσλνύλ όηη είλαη ηθαλνί θαη απνδνηηθνί ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο 

γηα απηνύο, ην 19,4% όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα, ην 11,9% όηη ζπκθσλνύλ θάπσο θαη 

ην 9% όηη νύηε ζπκθσλνύλ, νύηε δηαθσλνύλ.  

Πίλαθαο 8: Δίκαη ηθαλόο/ή θαη απνδνηηθόο/ή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα κέλα. 

 

b5 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ούηε ζπκθσλώ, νύηε 

δηαθσλώ 

6 9,0 9,0 9,0 

πκθσλώ θάπσο 8 11,9 11,9 20,9 

πκθσλώ 40 59,7 59,7 80,6 

πκθσλώ απόιπηα 13 19,4 19,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  8: Δίκαη ηθαλόο/ή θαη απνδνηηθόο/ή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

είλαη ζεκαληηθέο γηα κέλα. 
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Σν 44,8% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην ζπκθσλνύλ όηη 

είλαη θαινί άλζξσπνη θαη όηη δνπλ κηα θαιή δσή, ην 17,9% όηη ζπκθσλνύλ θάπσο, ην 

16,4% όηη νύηε ζπκθσλνύλ, νύηε δηαθσλνύλ, ην 14,9% όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα, ην 

4,5% όηη δηαθσλνύλ θάπσο θαη ην 1,5% όηη δηαθσλνύλ.  

Πίλαθαο 9: Δίκαη έλαο θαιόο άλζξωπνο θαη δω κηα θαιή δωή. 

 

b6 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλώ 1 1,5 1,5 1,5 

Γηαθσλώ θάπσο 3 4,5 4,5 6,0 

Ούηε ζπκθσλώ, 

νύηε δηαθσλώ 

11 16,4 16,4 22,4 

πκθσλώ θάπσο 12 17,9 17,9 40,3 

πκθσλώ 30 44,8 44,8 85,1 

πκθσλώ απόιπηα 10 14,9 14,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  9: Δίκαη έλαο θαιόο άλζξωπνο θαη δω κηα θαιή δωή. 
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Σν 32,8% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην δειώλνπλ όηη 

ζπκθσλνύλ θάπσο κε ην όηη είλαη αηζηόδνμνη γηα ην κέιινλ ηνπο, ην 25,4% όηη 

ζπκθσλνύλ, ην 17,9% όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα, ην 14,9% όηη νύηε ζπκθσλνύλ, νύηε 

δηαθσλνύλ, ην 6% όηη δηαθσλνύλ θάπσο θαη ην 3% όηη δηαθσλνύλ.  

Πίλαθαο 10: Δίκαη αηζηόδνμνο γηα ην κέιινλ κνπ. 

 

b7 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλώ 2 3,0 3,0 3,0 

Γηαθσλώ θάπσο 4 6,0 6,0 9,0 

Ούηε ζπκθσλώ, νύηε 

δηαθσλώ 

10 14,9 14,9 23,9 

πκθσλώ θάπσο 22 32,8 32,8 56,7 

πκθσλώ 17 25,4 25,4 82,1 

πκθσλώ απόιπηα 12 17,9 17,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  10: Δίκαη αηζηόδνμνο γηα ην κέιινλ κνπ. 

 



44 
 

Σν 43,3% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα αηζζάλνληαη όηη 

ζπκθσλνύλ όηη νη άλζξσπνη ηνπο ζέβνληαη, ην 23,9% όηη ζπκθσλνύλ θάπσο, ην 

19,4% όηη νύηε ζπκθσλνύλ, νύηε δηαθσλνύλ θαη ην 13,4% όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα.  

Πίλαθαο 11: Οη άλζξωπνη κε ζέβνληαη. 

b8 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ούηε ζπκθσλώ, νύηε 

δηαθσλώ 

13 19,4 19,4 19,4 

πκθσλώ θάπσο 16 23,9 23,9 43,3 

πκθσλώ 29 43,3 43,3 86,6 

πκθσλώ απόιπηα 9 13,4 13,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  11: Οη άλζξωπνη κε ζέβνληαη. 
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Σν 59,7% ησλ αηόκσλ δειώλνπλ όηη δηαθσλνύλ όηη είλαη άηνκα κε αμία, ην 

38,8% όηη δηαθσλνύλ απόιπηα θαη ην 1,5% όηη ζπκθσλνύλ.  

Πίλαθαο 12: Πηζηεύω όηη είκαη άλζξωπνο κε αμία, ηνπιάρηζηνλ ζην ίδην επίπεδν 

κε ηνπο άιινπο. 

 

d1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid πκθσλώ 1 1,5 1,5 1,5 

Γηαθσλώ 40 59,7 59,7 61,2 

Γηαθσλώ απόιπηα 26 38,8 38,8 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

ρεδηάγξακκα  12: Πηζηεύω όηη είκαη άλζξωπνο κε αμία, ηνπιάρηζηνλ ζην ίδην 

επίπεδν κε ηνπο άιινπο. 
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Σν 58,2% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην δελ πηζηεύνπλ όηη 

έρνπλ αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία, ην 35,8% όηη δελ ην πηζηεύνπλ θαζόινπ θαη κόλν ην 

6% ησλ αηόκσλ πηζηεύνπλ όηη έρνπλ αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία.     

Πίλαθαο 13: Πηζηεύω όηη έρω αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία. 

 

d2 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλώ 4 6,0 6,0 6,0 

Γηαθσλώ 39 58,2 58,2 64,2 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

24 35,8 35,8 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  13: Πηζηεύω όηη έρω αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία. 
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Σν 56,7% ησλ αηόκσλ ζπκθσλνύλ όηη ζε γεληθέο γξακκέο αηζζάλνληαη 

απνηπρεκέλνη, ην 32,8% όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα, ην 9% όηη δηαθσλνύλ θαη ην 1,5% 

όηη δηαθσλνύλ απόιπηα.  

Πίλαθαο 14: ε γεληθέο γξακκέο ηείλω λα αηζζάλνκαη απνηπρεκέλνο. 

 

d3 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλώ 

απόιπηα 

22 32,8 32,8 32,8 

πκθσλώ 38 56,7 56,7 89,6 

Γηαθσλώ 6 9,0 9,0 98,5 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  14: ε γεληθέο γξακκέο ηείλω λα αηζζάλνκαη απνηπρεκέλνο. 
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Σν 59,7% ησλ αηόκσλ δηαθσλνύλ όηη κπνξνύλ λα θάλνπλ πξάγκαηα ην ίδην 

θαιά όζν νη πεξηζζόηεξνη άιινη, ην 25,4% όηη δηαθσλνύλ απόιπηα θαη ην 14,9% όηη 

ζπκθσλνύλ.  

Πίλαθαο 15: Μπνξώ λα θάλω ηα πξάγκαηα ην ίδην θαιά όζν νη πεξηζζόηεξνη 

άιινη. 

 

d4 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid πκθσλώ 10 14,9 14,9 14,9 

Γηαθσλώ 40 59,7 59,7 74,6 

Γηαθσλώ απόιπηα 17 25,4 25,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

ρεδηάγξακκα  15: Μπνξώ λα θάλω ηα πξάγκαηα ην ίδην θαιά όζν νη 

πεξηζζόηεξνη άιινη. 
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Σν 56,7% ησλ αηόκσλ ζπκθσλνύλ ζην όηη δελ ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα ζηε 

δσή ηνπο γηα ηα νπνία κπνξνύλ λα είλαη πεξήθαλνη, ην 29,9% όηη ζπκθσλνύλ 

απόιπηα, ην 9% όηη δηαθσλνύλ θαη ην 4,5% όηη δηαθσλνύλ απόιπηα.  

Πίλαθαο 16: Αηζζάλνκαη όηη δελ ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα ζηελ δωή κνπ γηα ηα 

νπνία κπνξώ λα είκαη πεξήθαλνο. 

 

d5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλώ 

απόιπηα 

20 29,9 29,9 29,9 

πκθσλώ 38 56,7 56,7 86,6 

Γηαθσλώ 6 9,0 9,0 95,5 

Γηαθσλώ απόιπηα 3 4,5 4,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  16: Αηζζάλνκαη όηη δελ ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα ζηελ δωή κνπ 

γηα ηα νπνία κπνξώ λα είκαη πεξήθαλνο. 
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Σν 56,7% ησλ αηόκσλ δηαθσλνύλ όηη έρνπλ κία ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ 

εαπηό ηνπο, ην 20,9% δηαθσλνύλ απόιπηα, ην 19,4% ζπκθσλνύλ θαη ην 3% 

ζπκθσλνύλ απόιπηα.  

Πίλαθαο 17: Έρω κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηό κνπ. 

 

d6 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλώ 

απόιπηα 

2 3,0 3,0 3,0 

πκθσλώ 13 19,4 19,4 22,4 

Γηαθσλώ 38 56,7 56,7 79,1 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

14 20,9 20,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  17: Έρω κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηό κνπ. 
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Σν 52,2% ησλ αηόκσλ δηαθσλνύλ όηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ εαπηό ηνπο, 

ην 28,4% όηη δηαθσλνύλ απόιπηα, ην 17,9% όηη ζπκθσλνύλ θαη ην 1,5% όηη 

ζπκθσλνύλ απόιπηα.  

Πίλαθαο 18: ε γεληθέο γξακκέο είκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηνλ εαπηό κνπ. 

 

d7 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλώ απόιπηα 1 1,5 1,5 1,5 

πκθσλώ 12 17,9 17,9 19,4 

Γηαθσλώ 35 52,2 52,2 71,6 

Γηαθσλώ απόιπηα 19 28,4 28,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

ρεδηάγξακκα  18: ε γεληθέο γξακκέο είκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηνλ εαπηό κνπ. 
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Σν 34,3% ησλ αηόκσλ δηαθσλνύλ όηη ζα ήζειαλ λα είραλ πεξηζζόηεξν 

απηνζεβαζκό, ην 31,3% ζπκθσλνύλ, ην 20,9% δηαθσλνύλ απόιπηα θαη ην 13,4% 

ζπκθσλνύλ απόιπηα.  

 

Πίλαθαο 19: Θα ήζεια λα είρα πεξηζζόηεξν απηνζεβαζκό 

d8 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλώ απόιπηα 9 13,4 13,4 13,4 

πκθσλώ 21 31,3 31,3 44,8 

Γηαθσλώ 23 34,3 34,3 79,1 

Γηαθσλώ απόιπηα 14 20,9 20,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  19: Θα ήζεια λα είρα πεξηζζόηεξν απηνζεβαζκό 
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Σν 37,3% ησλ αηόκσλ δειώλνπλ όηη ζπκθσλνύλ όηη θάπνηεο ζηηγκέο 

αηζζάλνληαη άρξεζηνη, ην 29,9% ζπκθσλνύλ απόιπηα, ην 25,4% δηαθσλνύλ θαη ην 

7,5% δηαθσλνύλ απόιπηα.  

Πίλαθαο 20: Κάπνηεο ζηηγκέο αηζζάλνκαη ηειείωο άρξεζηνο. 

 

d9 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλώ 

απόιπηα 

20 29,9 29,9 29,9 

πκθσλώ 25 37,3 37,3 67,2 

Γηαθσλώ 17 25,4 25,4 92,5 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

5 7,5 7,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  20: Κάπνηεο ζηηγκέο αηζζάλνκαη ηειείωο άρξεζηνο. 
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Σν 32,8% ησλ αηόκσλ ζπκθσλνύλ όηη κεξηθέο θνξέο αηζζάλνληαη όηη δελ 

έρνπλ ηίπνηα θαιό πάλσ ηνπο, ην 32,8% δηαθσλνύλ, ην 28,4% ζπκθσλνύλ απόιπηα 

θαη ην 6% δηαθσλνύλ απόιπηα.  

Πίλαθαο 21: Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη όηη δελ έρω ηίπνηα θαιό επάλω κνπ. 

 

d10 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλώ 

απόιπηα 

19 28,4 28,4 28,4 

πκθσλώ 22 32,8 32,8 61,2 

Γηαθσλώ 22 32,8 32,8 94,0 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  21: Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη όηη δελ έρω ηίπνηα θαιό επάλω 

κνπ. 
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Σν 38,8% ησλ αηόκσλ ζπκθσλνύλ όηη νη θαιέο ζρέζεηο βαζίδνληαη ζηνλ 

ακνηβαίν ζεβαζκό, ην 59,7% ζπκθσλνύλ απόιπηα θαη ην 1,5% νύηε ζπκθσλνύλ, 

νύηε δηαθσλνύλ.  

 

Πίλαθαο 22: Οη θαιέο ζρέζεηο βαζίδνληαη ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκό. 

h3 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ούηε ζπκθσλώ, νύηε 

δηαθσλώ 

1 1,5 1,5 1,5 

πκθσλώ 26 38,8 38,8 40,3 

πκθσλώ απόιπηα 40 59,7 59,7 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

ρεδηάγξακκα  22: Οη θαιέο ζρέζεηο βαζίδνληαη ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκό. 
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Σν 22,4% ησλ αηόκσλ δηαθσλνύλ ζην όηη ζπάληα ακθηβάιινπλ γηα ην πσο 

πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζνύλ, ην 20,9% δηαθαλνύλ θάπσο, ην 17,9% ζπκθσλνύλ, ην 

14,9% νύηε ζπκθσλνύλ, νύηε δηαθσλνύλ, ην 14,9% ζπκθσλνύλ θάπσο, ην 6% 

ζπκθσλνύλ απόιπηα θαη ην 3% δηαθσλνύλ απόιπηα. 

Πίλαθαο 23: Πνιύ ζπάληα ακθηβάιιω γηα ην πώο πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζώ. 

h7 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλώ απόιπηα 2 3,0 3,0 3,0 

Γηαθσλώ 15 22,4 22,4 25,4 

Γηαθσλώ θάπσο 14 20,9 20,9 46,3 

Ούηε ζπκθσλώ, νύηε 

δηαθσλώ 

10 14,9 14,9 61,2 

πκθσλώ θάπσο 10 14,9 14,9 76,1 

πκθσλώ 12 17,9 17,9 94,0 

πκθσλώ απόιπηα 4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα 23: Πνιύ ζπάληα ακθηβάιιω γηα ην πώο πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζώ. 

 



57 
 

Σν 32,8% ησλ αηόκσλ δηαθσλνύλ ζην όηη πξνηηκνύλ λα κελ αλαιακβάλνπλ 

επζύλεο εθηόο θη αλ πξέπεη, ην 22,4% δηαθσλνύλ θάπσο, ην 13,4% δηαθσλνύλ 

απόιπηα, ην 13,4% ζπκθσλνύλ θάπσο, ην 7,5% νύηε ζπκθσλνύλ, νύηε δηαθσλνύλ, ην 

6% ζπκθσλνύλ θαη ην 4,5% ζπκθσλνύλ απόιπηα.  

Πίλαθαο 24: Πξνηηκώ λα κελ αλαιακβάλω επζύλεο εθηόο αλ πξέπεη. 

h10 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλώ απόιπηα 9 13,4 13,4 13,4 

Γηαθσλώ 22 32,8 32,8 46,3 

Γηαθσλώ θάπσο 15 22,4 22,4 68,7 

Ούηε ζπκθσλώ, νύηε 

δηαθσλώ 

5 7,5 7,5 76,1 

πκθσλώ θάπσο 9 13,4 13,4 89,6 

πκθσλώ 4 6,0 6,0 95,5 

πκθσλώ απόιπηα 3 4,5 4,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  24: Πξνηηκώ λα κελ αλαιακβάλω επζύλεο εθηόο αλ πξέπεη. 
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Σν 44,8% ησλ αηόκσλ ζπκθσλνύλ όηη αηζζάλνληαη όηη έρνπλ θάπνηνλ ζηνλ 

νπνίν κπνξνύλ λα ζηεξηρζνύλ, ην 40,3% ζπκθσλνύλ απόιπηα, ην 9% ζπκθσλνύλ 

θάπσο, ην 3% δηαθσλνύλ θαη ην 3% νύηε ζπκθσλνύλ, νύηε δηαθσλνύλ.  

Πίλαθαο 25: Αηζζάλνκαη όηη έρω θάπνηνλ ζηνλ νπνίν κπνξώ λα ζηεξηρζώ. 

i3 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλώ 2 3,0 3,0 3,0 

Ούηε ζπκθσλώ, νύηε 

δηαθσλώ 

2 3,0 3,0 6,0 

πκθσλώ θάπσο 6 9,0 9,0 14,9 

πκθσλώ 30 44,8 44,8 59,7 

πκθσλώ απόιπηα 27 40,3 40,3 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  25: Αηζζάλνκαη όηη έρω θάπνηνλ ζηνλ νπνίν κπνξώ λα ζηεξηρζώ. 
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Σν 29,9% ησλ αηόκσλ δειώλνπλ όηη ζπκθσλνύλ θάπσο ζην όηη ζέινπλ λα 

κνηξαζηνύλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε θάπνηνλ, ην 25,4% ζπκθσλνύλ, ην 19,4% νύηε 

ζπκθσλνύλ, νύηε δηαθσλνύλ, ην 9% όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα, ην 7,5% όηη 

δηαθσλνύλ, ην 6% όηη δηαθσλνύλ θάπσο θαη ην 3% όηη δηαθσλνύλ απόιπηα.  

Πίλαθαο 26: Θέιω λα κνηξαζηώ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ κε θάπνηνλ. 

i12 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλώ απόιπηα 2 3,0 3,0 3,0 

Γηαθσλώ 5 7,5 7,5 10,4 

Γηαθσλώ θάπσο 4 6,0 6,0 16,4 

Ούηε ζπκθσλώ, νύηε 

δηαθσλώ 

13 19,4 19,4 35,8 

πκθσλώ θάπσο 20 29,9 29,9 65,7 

πκθσλώ 17 25,4 25,4 91,0 

πκθσλώ απόιπηα 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα  26: Θέιω λα κνηξαζηώ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ κε θάπνηνλ. 
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Ο κέζνο όξνο ησλ αξηζκώλ επαθώλ ζην εξσηεκαηνιόγην θνηλσληθήο ζηήξημεο 

είλαη 3,98.  

Πίλαθαο 27: Μέζνο όξνο αξηζκώλ επαθώλ 

 

N Valid 65 

Missing 2 

Mean 3,98 

Minimum 1 

Maximum 14 

 

 

 

Σν 49,3% έρνπλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο 5, ην 25,4% έρνπλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο 

6, ην 11,9% έρνπλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο 4, ην 6% έρνπλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο 2, ην 3% 

έρνπλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο 1 θαη ην 1,5% έρνπλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο 3.  

 

Πίλαθαο 28: Ιθαλνπνίεζε από ηηο επαθέο 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 3,0 3,1 3,1 

2 4 6,0 6,2 9,2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

33 

17 

1,5 

11,9 

49,3 

25,4 

1,5 

12,3 

50,8 

26,2 

10,8 

23,1 

73,8 

100,0 

Total 65 97,0 100,0  

Missing System 2 3,0 
  

Total 67 100,0   
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Δπίινγνο - πδήηεζε 

 

 Γηα λα ζπλνςίζνπκε, ζέηνληαο ην δηαδίθηπν θαη ην ζπλαίζζεκα σο ηηο δύν 

βαζηθέο κεηαβιεηέο, θαηαλννύκε όηη είλαη δπλαηόλ απηέο λα ζπλππάξμνπλ θαη, 

κάιηζηα, λα δηακνξθώζνπλ λέεο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο είηε κε άκεζν 

είηε κε έκκεζν ηξόπν. Παξόια απηά, ην δηαδίθηπν κπνξεί λα απνκνλώζεη ηνπο 

θνηλσληθνύο δξάζηεο, εγθισβίδνληάο ηνπο ζε έλαλ εηθνληθό θόζκν ν νπνίνο 

δεκηνπξγεί ειιείςεηο όηαλ απνιπηνπνηείηαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή θαη επηδξά ζηα 

ζπλαηζζήκαηα κεηώλνληαο ζεκαληηθά ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. Καζώο ην 

δηαδίθηπν δηαδξακαηίδεη όιν θαη πην ζεκαληηθό ξόιν γηα ηα άηνκα,  απηά βξίζθνπλ 

αθόκα θαη δηακεζνιαβεκέλνπο ηξόπνπο λα εθθξαζηνύλ, κέζσ ηεο ιεθηηθήο αιιά θαη 

ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο (πρ. ηα emoticons σο κε ιεθηηθή γιώζζα, Martinez-

Miranda,  & Aldea, 2005), όπσο αθξηβώο βιέπνπκε λα εθθξάδεηαη ην ζπλαίζζεκα 

ζηελ πξαγκαηηθή δσή. 

 Δπνκέλσο, ζα κπνξνύζακε ζπκπεξαζκαηηθά λα ηνλίζνπκε, πξώηνλ, ηνλ 

θίλδπλν εζηζκνύ πνπ εγθπκνλεί ην δηαδίθηπν κε απνηέιεζκα ηελ παξακέιεζε ηεο 

ππόινηπεο δσήο θαη θαζεκεξηλόηεηαο. Πξόθεηηαη γηα έλαλ δπλεηηθό θίλδπλν ν νπνίνο, 

όκσο, είλαη εμίζνπ ξεαιηζηηθόο, θαζώο ε ππεξβνιηθή ρξήζε όρη κόλν θάπνηαο νπζίαο, 

αιιά θαη ε ππεξβνιηθή -εκκνληθή- θαηαθπγή ζε θάπνηα δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε εζηζκό, όπσο ηζρπξίδνληαη θαη νη Young (1996) θαη Hatterer (1982).  

Γεύηεξνλ, παξόηη ε έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ηόζν εληόο 

όζν θαη εθηόο δηαδηθηύνπ, όπσο δηαπηζηώζακε, αιιάδνπλ νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο 

ην ζπλαίζζεκα δηαρέεηαη, άιινηε κε επηηπρεκέλν θαη άιινηε κε όρη θαη ηόζν 

επηηπρεκέλν ηξόπν. Αθελόο, ππάξρνπλ νθέιε ζηε δηαδηθηπαθή θνηλσληθή δηθηύσζε, 

θαζώο δηεπθνιύλνληαη νη ρξήζηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ πξόζσπν κε 

πξόζσπν επαθή  (Wolfradt & Doll, 2001), ελώ ε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία έρεη 

ζεκεησζεί πσο ζπκπιεξώλεη ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο 

(Beer, 2008). Αθεηέξνπ, ε απνηπρεκέλε δηάρπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ έγθεηηαη 

αθξηβώο ζην γεγνλόο ηεο αιιειεπίδξαζεο ρσξίο επαθή θαη ηνπο θόβνπο όηη θάηη 

ηέηνην κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγαιύηεξα αηζζήκαηα αλεθπιήξσηνπ, κνλαμηάο 

αθόκε θαη θαηάζιηςεο (Nie & Hillygus, 2002, Nie & Erbing, 2000). 
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Από ηελ παξνύζα κειέηε, πξνθύπηεη όηη ε έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη απαηηεί δηεμνδηθή έξεπλα, δεδνκέλεο ηεο κεηαβιεηόηεηαο 

ηεο ηαρύηεηαο ησλ επηθνηλσληώλ. Έηζη, ην δηαδίθηπν επηηξέπνληαο ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμύ ησλ θνηλσληθώλ δξώλησλ ζε πξνζσπηθό επίπεδν δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο θαη επηξξνήο. Απηό ην εύξεκα επηβεβαηώλεη θαη 

πξνεγνύκελα επξήκαηα από ηνπο Kramer et al. (2014) ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

κεηάδνζε κέζσ ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ. 

Παξά ην γεγνλόο όκσο απηό, ζπρλά ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηαην ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο θαη ε ειεύζεξε θαη απζόξκεηε ζπλεύξεζε αηόκσλ 

εθιείπεη ζηελ πξαγκαηηθή θνηλσληθή δσή, αθνύ ππνθαζίζηαληαη από ηνλ εηθνληθό 

θόζκν. Δίλαη αλαπόθεπθην, άξα, ην αίζζεκα κνλαμηάο πνπ δηαπηζηώλεηαη ζηνλ 

πξαγκαηηθό θόζκν λα ππεξ-αλαπιεξώλεηαη κέζα από ηελ θνηλσληθή επαθή ηνπ 

θπβεξλνρώξνπ, πξάγκα πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηε κειέηε ηεο λέαο αιιειεπίδξαζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ παξαηεξείηαη ζην δηαδίθηπν αιιά θαη έμσ απηό, θαζώο θαη ε 

κειέηε ησλ νκνηνηήησλ ηεο έθθξαζεο ζπλαηζζήκαηνο ηνπ πξαγκαηηθνύ θαη εηθνληθνύ 

θόζκνπ. Οη Yu-Chum et al. (2008), γηα παξάδεηγκα, ηνλίδνπλ ην ρξνλνβόξν ηεο 

θύζεο ηεο γλσξηκίαο θαη επαθήο κέζα από ην δηαδίθηπν θαη ζεσξνύλ ηνλ εζηζκό ζε 

απηό σο απνηέιεζκα ηνπ ππεξβνιηθνύ ρξόλνπ πνπ αθηεξώλεηαη ζην δηαδίθηπν ζηα 

πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο έθθξαζεο θνηλσληθόηεηαο κέζα ζηνλ θπβεξλνρώξν. Όηη, 

δειαδή, ε εδξαίσζε θνηλσληθώλ επαθώλ θαη ζρέζεσλ εληόο ηνπ δηαδηθηύνπ 

«θνζηίδεη» πεξηζζόηεξν ρξόλν θαη, άξα, ν πεξηζζόηεξνο ρξόλνο πνπ δαπαλάηαη ζην 

δηαδίθηπν κε απηό ην ζθνπό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εζηζκό. Απηή ε ππόζεζε 

επηξξσλύεηαη θαη από ην εύξεκα ηνπ Goldberg (1996) όηη νη δηαηαξαρέο εμάξηεζεο 

πξνθύπηνπλ θαζώο νη δηαδηθηπαθέο ζρέζεηο θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνύλ ζαλ ξπζκηζηήο 

ηνπ άγρνπο πνπ πξνθύπηεη από ηηο πξαγκαηηθέο ζρέζεηο. Απηό ζεκαίλεη όηη κέζα ζηνλ 

θπβεξλνρώξν νη αιιειεπηδξάζεηο κνηάδνπλ «πην αζθαιείο» θαη «ειέγμηκεο» (Wolak 

et al., 2008). 

Από ηε δηεξεύλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ αλζξώπσλ πνπ δηεμήγαγε ε 

παξνύζα κειέηε πξνέθπςαλ θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Οη πεξηζζόηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο δελ αηζζάλνληαη όηη ηνπο ιείπνπλ νη θηιηθέο ζπλαλαζηξνθέο, ελώ 

πεξίπνπ νη κηζνί αηζζάλνληαη ζπάληα όηη βξίζθνληαη ζην πεξηζώξην θαη νη άιινη κηζνί 

ην αηζζάλνληαη κεξηθέο θνξέο. Δπίζεο, νη πην πνιινί  ζπκκεηέρνληεο δειώλνπλ ζπρλά 
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απνκνλσκέλνη από ηνπο άιινπο αλζξώπνπο. Δδώ αμίδεη λα ζεκεησζεί ε πξνεγνύκελε 

βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ πξνηίκεζε ζηηο «ςεθηαθέο» θηιηθέο ζρέζεηο. 

Όζνλ αθνξά ζην λόεκα ηεο δσήο ηνπο, νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο όλησο  

λνηώζνπλ όηη βξίζθνπλ θάπνην λόεκα ζε απηήλ, ελώ επίζεο ληώζνπλ όηη ιακβάλνπλ 

ζηήξημε θαη αληακνηβή από ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Σαπηόρξνλα, κεγάιν 

πνζνζηό δήισζε κεγάιν ελδηαθέξνλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο 

θαη ελεξγό ζπλεηζθνξά ζηελ επραξίζηεζε θαη ηελ επεκεξία ησλ άιισλ. Δπηπιένλ, νη 

πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαη ηθαλνί θαη απνδνηηθνί ζηηο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα απηνύο, ελώ εμίζνπ πςειό πνζνζηό πηζηεύεη πσο είλαη 

θαινί άλζξσπνη θαη έρνπλ κηα θαιή δσή. ε ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ πνζνζηά, ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ήηαλ θάπσο αηζηόδνμνη γηα ην κέιινλ ηνπο θαη ζεσξνύζαλ 

όηη νη άλζξσπνη ηνπο ζέβνληαη. Απηά ηα επξήκαηα ζπλδένληαη κε ηε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ςεθηαθήο εγγύηεηαο (Monge & Contractor, 2003), θαζώο ε 

έλλνηα ηεο πξνζέγγηζεο θαη ηεο εγγύηεηαο δε θαίλεηαη λα εθιείπεη νύηε από ηε 

δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία, απνηξέπνληαο, επνκέλσο, ηελ εκθάληζε αξλεηηθώλ 

επηπηώζεσλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ αηόκσλ γηα ηε δσή ηνπο θαη ηνπο άιινπο. 

Βέβαηα, από ηελ άιιε, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί δελ έρεη ηελ ίδηα 

αμία ή ην ίδην επίπεδν κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο. Οη πεξηζζόηεξνη, επίζεο, δελ 

πηζηεύνπλ όηη έρνπλ αξθεηά ζεηηθά ζεκεία θαη ηείλνπλ λα αηζζάλνληαη απνηπρεκέλνη. 

Μεγάιν κέξνο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζεσξεί όηη δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ πξάγκαηα ην 

ίδην θαιά όζν νη πεξηζζόηεξνη άιινη θαη αηζζάλνληαη όηη δελ είλαη ππεξήθαλνη γηα 

πξάγκαηα ζηε δσή ηνπο. Δπίζεο, νη πεξηζζόηεξνη δελ έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηνλ εαπηό ηνπο θαη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ εαπηό ηνπο. Χζηόζν, ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δηαηεξεί ηνλ απηνζεβαζκό ηνπ, παξόιν πνπ δειώλεη πσο 

θάπνηεο ζηηγκέο αηζζάλεηαη ηειείσο άρξεζην. Απηά ηα επξήκαηα ζα κπνξνύζαλ λα 

αλαθέξνληαη ζην ράζκα αλάκεζα ζηελ επηζπκεηή ηδεαηή δσή ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη 

ηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή, έλα ράζκα πνπ γίλεηαη όιν θαη πην έθδειν κέζα από ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο αλζξώπνπο λα δηακνξθώζνπλ 

ραξαθηήξεο πνπ λα ζπλαξζξώλνπλ ζηνηρεία από ηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή κε ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηελ επηζπκεηή ηνπο δσή (Mayer, 1999). 

Αθόκε, νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο δειώλνπλ όηη νη θαιέο ζρέζεηο 

βαζίδνληαη ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκό. Παξάιιεια, ζέινπλ λα κπνξνύλ λα 



64 
 

αλαιακβάλνπλ επζύλεο θαη λα μέξνπλ όηη έρνπλ θάπνηνλ ζηνλ νπνίν κπνξνύλ λα 

ζηεξηρζνύλ θαη λα κνηξαζηνύλ καδί ηνπ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Σέινο, ζεκαληηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ δειώλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο επαθέο ηνπο. Απηό 

ζεκαίλεη όηη νη επαθέο, ζηνλ εηθνληθό θαη ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, δε δηαρσξίδνληαη, 

αιιά ιεηηνπξγνύλ ζπλδπαζηηθά κε έλαλ επεξγεηηθό ηξόπν γηα ην ππνθείκελν. Απηό 

κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηό, αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηε βηβιηνγξαθία πνπ ππνζηεξίδεη 

πσο νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηελ επηινγή θίισλ ζην δηαδίθηπν είλαη 

παξόκνηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή (Walther, 1995). 

Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηνπο Chan θαη Cheng (2004), ε ζπδήηεζε κεηαμύ 

δηαδηθηπαθώλ θίισλ πξνζεγγίδεη θαηά πνιύ εθείλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ 

πξαγκαηηθό θόζκν. Άξα, απηό πνπ ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά ζην άηνκν είλαη ε πνηόηεηα 

ηεο επαθήο θαη όρη ην πνύ απηή ιακβάλεη ρώξα, ζηνλ εηθνληθό ή ζηνλ πξαγκαηηθό 

θόζκν. Σα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνληαη ζεκαληηθά από ην θαηά πόζν ππάξρεη 

ζηήξημε, αιιεινζεβαζκόο θαη κνίξαζκα ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, θάηη πνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ηόζν δηαδηθηπαθά όζν θαη ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν. 

πκπεξαζκαηηθά, ε έξεπλα απηή ζα κπνξνύζε λα ηζρπξηζηεί πσο, ζην δίιεκκα 

πνπ παξνπζηάδεη ην δηαδίθηπν αλάκεζα ζηηο δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθέξεη 

θαη ηα ελδερόκελα απνκάθξπλζεο ησλ αλζξώπσλ, είλαη νη λέεο δπλαηόηεηεο θαη 

πξννπηηθέο πνπ ππεξηζρύνπλ παξά νη θίλδπλνη. Μπνξεί απηό ην παγθόζκην ζύζηεκα 

επηθνηλσλίαο λα έρεη θαηαξγήζεη ηηο απνζηάζεηο, αιιά δελ έρεη θαηαξγήζεη θαη ην 

βαζηθό ζπζηαηηθό ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, ηα ζπλαηζζήκαηα. Βέβαηα, είλαη αθόκε 

λσξίο γηα λα βγνπλ πνξίζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ζεηηθό ή ηνλ αξλεηηθό αληίθηππν ησλ 

λέσλ ηερλνινγηώλ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηνπ δηαδηθηύνπ. Απηό πνπ, σζηόζν, κπνξνύκε 

λα πνύκε κε ζηγνπξηά είλαη όηη αζθαιώο ππάξρνπλ επηδξάζεηο θαη όηη ην δηαδίθηπν 

δελ είλαη νπδέηεξν. Διπίδνπκε πσο ε παξνύζα έξεπλα ζπλεηζέθεξε ζηε ζθηαγξάθεζε 

απηήο ηεο επίδξαζεο κέζα από ηελ εμέηαζε ηεο ύπαξμεο θαη ηεο εθδήισζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κέζα θη έμσ από ην δηαδίθηπν. 
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