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Εισαγωγή 

Διανύουμε μία εποχή όπου επιστήμονες διαφορετικών πεδίων καλούνται να 

συνεργαστούν για να ερμηνεύσουν τον αντίκτυπο και τις επιδράσεις του 

διαδικτύου στην καθημερινή ζωή. 

 Η τεχνολογική επανάσταση των τελευταίων δεκαετιών στα πεδία της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών συνέβαλε καθοριστικά στην αλλαγή του 

τρόπου οργάνωσης της εργασίας και του επιχειρείν, της επικοινωνίας, της 

διασύνδεσης και εν γένει της καθημερινής ζωής. Σα πληροφοριακά συστήματα 

εξελίχθηκαν και επεκτάθηκαν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. 

 Καθημερινά, εκατομμύρια χρηστών, σε ολόκληρο τον κόσμο, 

απευθύνονται στο διαδίκτυο, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο στόχο, με την ίδια 

ευκολία που ανοίγουν την τηλεόραση. ε αντίθεση, όμως, με την τηλεόραση, οι 

χρήστες στο διαδίκτυο έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και παραγωγής 

περιεχομένου. Αυτό σημαίνει, ότι οι χρήστες επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν και 

εκφράζουν την άποψή τους, που αυτόματα δημοσιοποιείται. Σαυτόχρονα, 

έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν οι ίδιοι ιστοσελίδες, ιστολόγια, διαφόρων 

ειδών ηλεκτρονικές εφαρμογές και κοινωνικά δίκτυα. 

 τη σύγχρονη εποχή, η χρήση του διαδικτύου αποτελεί το σημαντικότερο 

εργαλείο για τη δημιουργία πρόσφορου εδάφους με σκοπό την έκφραση 

απόψεων και την ανάπτυξη προβληματισμών σχετικά με όλα τα σύγχρονα 

κοινωνικά θέματα.  

  Η βία αποτελεί μία κατ’ εξοχήν παραδειγματική περίπτωση έννοιας 

ευρύτερου δημοσίου ενδιαφέροντος, για την οποία εκφέρονται γνώμες, 

εκφράζονται απόψεις, υπαγορεύονται στάσεις και συμπεριφορές, από το 

σύνολο των σύγχρονων αναπτυγμένων κοινωνιών. Παράλληλα, όμως, 

αποτελεί ένα σύγχρονο γνωστικό πεδίο, με το οποίο ασχολείται ένα ευρύ 

φάσμα διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως οι κοινωνικές, ανθρωπιστικές 

και νομικές επιστήμες, καθώς και οι επιστήμες της πληροφορικής, της ψυχικής 

και της σωματικής υγείας. 

 κοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιοποιηθεί η κοινωνική 

δικτύωση προς όφελος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, και ιδιαίτερα όσων 

έχουν βιώσει και υφίστανται κακοποίηση, αλλά και, εν γένει, έχουν υποστεί 

διάφορες μορφές βίας. 
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 το πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα είδη και στις υπηρεσίες των 

κοινωνικών δικτύων, στην υφιστάμενη εφαρμογή τους, στη σημασία του 

κοινωνικού κεφαλαίου, στην έννοια της κοινωνικής επιρροής και διασύνδεσης 

και συγκεκριμένα μέσω των πειραμάτων του κοινωνικού ψυχολόγου Stanley 

Milgram, καθώς και στην αμφίδρομη σχέση τόσο της συμβολής του διαδικτύου 

στις κοινωνικές επιστήμες, όσο και στην επίδραση των κοινωνικών επιστημών 

στον παγκόσμιο ιστό. 

 το δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η σημασία και οι διαστάσεις του 

φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, γίνεται αναφορά στην 

έννοια της ευαλωτότητας, αλλά και στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Κυρίως 

όμως, αναλύονται οι μορφές και οι κοινωνικές προεκτάσεις της βίας, δίνοντας 

έμφαση στην ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών και των παιδιών, στο 

σχολικό εκφοβισμό, αλλά και στη βία που εκπορεύεται από τον εθισμό και την 

κακή χρήση του διαδικτύου. 

 το τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα έρευνας που 

διεξήχθη, σε σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων, σχετικά με τη χρήση του 

moodle. Δηλαδή, διερευνήθηκε σε ποιο βαθμό ένα τέτοιο εργαλείο μπορεί να 

αξιοποιηθεί για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. τη 

συνέχεια, περιγράφεται η κατασκευή ενός κοινωνικού δικτύου, με θέμα τη βία, 

και αναλύονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν όταν αυτό το κοινωνικό 

δίκτυο τίθεται προς δοκιμή σε μία ομάδα σπουδαστών και σπουδαστριών 

Κοινωνικής Εργασίας. 

 το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας προκύπτουν 

συμπεράσματα, βάσει των οποίων προτείνεται η δημιουργία εφαρμογών 

κοινωνικής δικτύωσης που να αφορούν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στο 

πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής του τρίτου τομέα της κοινωνικής 

οικονομίας και των άτυπων δικτύων φροντίδας.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 
Κοινωνικά Δίκτυα 

 

 

 

να κοινωνικό δίκτυο είναι μία κοινωνική δομή που περιλαμβάνει 

κόμβους (συνήθως είναι φυσικά πρόσωπα ή οργανισμοί), οι οποίοι 

συνδέονται με έναν ή περισσότερους, παρόμοιου τύπου ή σχέσης, 

όπως αξίες, οράματα, στόχοι, ιδέες, οικονομικές συναλλαγές, φιλία. 

 Μία υπηρεσία κοινωνικού δικτύου στο διαδίκτυο έχει ως στόχο την 

ανάπτυξη on·line εικονικών κοινοτήτων φυσικών προσώπων που μοιράζονται 

κοινά ενδιαφέροντα ή/και δραστηριότητες, ή που έχουν κοινό ενδιαφέρον στην 

εξερεύνηση των ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων άλλων προσώπων. 

 Η κοινωνική δικτύωση στο διαδίκτυο έχει ενισχύσει και δημιουργήσει 

νέους τρόπους επικοινωνίας και το μοίρασμα των πληροφοριών. Οι 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται καθημερινά από 

εκατομμύρια ανθρώπους, και φαίνεται ότι η ενασχόληση με την κοινωνική μας 

δικτύωση στο διαδίκτυο είναι, και θα εξακολουθήσει να είναι, από τις 

καθημερινές μας δραστηριότητες.  

 

1.1. Πώς ορίζεται ένα κοινωνικό δίκτυο 

Μια ομάδα είναι δυνατόν να ορίζεται με βάση κάποιο ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα (γυναίκες, εκπαιδευτικοί, φοιτητές) ή και με βάση το 

γεγονός ότι μπορούμε κυριολεκτικά να τη δείξουμε (π.χ. εκείνοι οι άνθρωποι 

που περιμένουν στην ουρά στην τράπεζα). Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι κάτι 

εντελώς διαφορετικό. Ενώ είναι ένα σύνολο ατόμων, όπως και η ομάδα, 

παράλληλα διαθέτει ένα συγκεκριμένο σύνολο συνδέσεων ανάμεσα στα μέλη 

της ομάδας. Αυτοί οι δεσμοί, και το ιδιαίτερο μοτίβο τους, είναι συχνά πολύ πιο 

Έ 
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σημαντικοί από τα ίδια τα άτομα. Επιτρέπουν στις ομάδες να κάνουν 

πράγματα τα οποία θα ήταν αδύνατα για ένα ασύνδετο σύνολο ατόμων. Οι 

κοινωνικοί δεσμοί εξηγούν γιατί το σύνολο είναι ισχυρότερο από το άθροισμα 

των μελών του. Και για να κατανοηθεί ο τρόπος που λειτουργούν τα δίκτυα, 

κρίσιμο στοιχείο είναι το ιδιαίτερο μοτίβο τους. 

 Ένα κοινωνικό δίκτυο αποτελείται από ένα σύνολο όντων ή διαδραστικών 

ομάδων (άνθρωποι, οργανισμοί, κοινότητες, έθνη) και από ένα σύνολο 

κοινωνικών σχέσεων (φιλία, επικοινωνία, οικονομικές συναλλαγές, ιεραρχία, 

εμπιστοσύνη, κοινωνική στήριξη, διάχυση, μετάδοση) μεταξύ αυτών. Δηλαδή, 

ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένα οργανωμένο σύνολο ατόμων που αποτελείται 

από δύο είδη στοιχείων· ανθρώπους και μεταξύ τους συνδέσεις. 

 Ένα προσωπικό κοινωνικό δίκτυο αποτελεί ένα πρότυπο σχέσεων μεταξύ 

αλληλεπιδρώντων που έχουν σχέση με ένα συγκεκριμένο άτομο. Ένα 

κοινοτικό κοινωνικό δίκτυο είναι το πρότυπο των σχέσεων μεταξύ ενός 

συνόλου ή/και οργανισμών σε μία κοινότητα. Καθένα από αυτά τα δίκτυα 

μπορεί να εμπεριέχει κοινωνική στήριξη, να παρέχει στους ανθρώπους την 

αίσθηση της συλλογικότητας και να τους οδηγεί στο να βοηθάει και να 

προστατεύει ο ένας τον άλλον. 

 Σο μέγεθος ενός προσωπικού δικτύου εξαρτάται από το άτομο και το 

είδος των σχέσεών του. Σο σύνολο των ανθρώπων όπου κάποιος γνωρίζει καλά 

ή με τους οποίους αλληλεπιδρά τακτικά, σπάνια ξεπερνά τις μερικές 

εκατοντάδες. Παρομοίως, καθώς το μέγεθος ενός κοινοτικού δικτύου 

αυξάνεται διατηρώντας τις σχέσεις μεταξύ όλων ή, τουλάχιστον, των 

περισσοτέρων μελών, επεκτείνεται από το ακριβές μέγεθος. Τπάρχει ο «νόμος 

των εκατό πενήντα», βάσει του οποίου εκατό πενήντα άτομα είναι το ιδανικό 

μέγεθος για ένα χωριό ή για ένα μεγάλο «σόι» . Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν 

ότι η συνεργασία έχει μία ιδανική έκταση περίπου των εβδομήντα ανθρώπων, 

οι οποίοι μαζί με τους/τις συζύγους τους μπορούν να θεωρηθούν ως ένα 

μεγάλο κοινωνικό δίκτυο.  

 

1.2. Οι κανόνες ζωής στο δίκτυο 

Τπάρχουν δύο θεμελιώδη χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων, είτε είναι 

απλά και μικρής εμβέλειας, είτε είναι μεγάλα και σύνθετα. Καταρχάς, υπάρχει 

η σύνδεση, η οποία έχει να κάνει με το ποιος είναι συνδεδεμένος με ποιον. 
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Όταν μια ομάδα υφίσταται ως δίκτυο, υπάρχει ένα μοτίβο δεσμών που συνδέει 

τα εμπλεκόμενα άτομα -η τοπολογία του δικτύου. Επιπλέον, οι δεσμοί είναι 

περίπλοκοι. Μπορούν να είναι εφήμεροι ή μακροχρόνιοι, χαλαροί ή στενοί, 

προσωπικοί ή ανώνυμοι. Σο πώς δομούμε ή το πώς αναπαριστούμε οπτικά ένα 

δίκτυο εξαρτάται από το πώς ορίζουμε τους δεσμούς που μας ενδιαφέρουν. 

Δεύτερον, υπάρχει η μετάδοση, η οποία έχει να κάνει με το τί ρέει μεταξύ των 

δεσμών -αν ρέει κάτι.  

 Για να κατανοήσουμε γιατί υπάρχουν και πώς λειτουργούν τα κοινωνικά 

δίκτυα, θα πρέπει να κατανοήσουμε ορισμένους κανόνες σχετικά με τη 

σύνδεση και τη μετάδοση, δηλαδή τη δομή και τη λειτουργία των κοινωνικών 

δικτύων. Αυτές οι αρχές εξηγούν το πώς οι δεσμοί καθιστούν το όλον 

μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. 

 

1.2.1. Εμείς διαμορφώνουμε τα δίκτυά μας 

Οι άνθρωποι φτιάχνουν και ξαναφτιάχνουν τα κοινωνικά τους δίκτυα διαρκώς 

και βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η ομοφιλία, δηλαδή η συνειδητή τάση να 

συναναστρεφόμαστε ανθρώπους που μας μοιάζουν ή που έχουμε κοινά 

χαρακτηριστικά (Christakis & Fowler, 2009). 

 Επιλέγουμε, όμως, και τη δομή των δικτύων μας με τρεις βασικούς 

τρόπους: Πρώτον, επιλέγουμε με πόσα άτομα θα συνδεθούμε. Δεύτερον, 

επηρεάζουμε το πόσο στενά διασυνδεδεμένοι θα είναι οι φίλοι και οι συγγενείς 

μας. Και τρίτον, ελέγχουμε το πόσο κεντρική θέση κατέχουμε στο κοινωνικό 

δίκτυο. Η ποικιλία αυτών των επιλογών οδηγεί σε μία εκπληκτική ποικιλία 

δομών για ολόκληρο το δίκτυο στο οποίο ενσωματωνόμαστε. Βέβαια, 

ορισμένες φορές αυτά τα δομικά χαρακτηριστικά δεν είναι θέμα επιλογής. 

 

1.2.2. Μας διαμορφώνουν τα δίκτυά μας 

Η θέση μας σε ένα δίκτυο επηρεάζει με τη σειρά της εμάς τους ίδιους. Για 

παράδειγμα, ένα άτομο με λίγους φίλους διάγει πολύ διαφορετική ζωή από 

ένα άλλο άτομο με πολλούς φίλους. Επίσης, το αν οι φίλοι και οι άλλες στενές 

κοινωνικές επαφές ενός ατόμου είναι φίλοι μεταξύ τους παίζει επίσης 

σημαντικό ρόλο στη ζωή αυτού του ατόμου, αφού η μεταβατικότητα μπορεί να 

επηρεάσει τα πάντα. ημαντικός, τέλος, είναι ο αριθμός των επαφών που 



Αξιοποίηση Σεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

Το Φαινόμενο και οι Διαστάσεις της Βίας 

 

 
15 

 

έχουν οι φίλοι και οι συγγενείς μας. Όταν οι άνθρωποι με τους οποίους 

είμαστε συνδεδεμένοι αποκτούν περισσότερες συνδέσεις, αυτό ελαττώνει τον 

αριθμό των ενδιάμεσων επαφών που απαιτούνται για να συνδεθούμε με ένα 

οποιοδήποτε άτομο μέσα στο δίκτυο.  

  

1.2.3. Μας επηρεάζουν οι φίλοι μας 

Είναι πολύ σημαντικό το τί ρέει ανάμεσα στις συνδέσεις ενός δικτύου. Ένας 

από τους καθοριστικούς παράγοντες της ροής είναι η τάση των ανθρώπων να 

επηρεάζουν και να αντιγράφουν ο ένας τον άλλον. Οι άνθρωποι έχουν 

συνήθως πολλούς άμεσους δεσμούς με ένα ευρύ φάσμα ατόμων και καθένας 

από τους δεσμούς αυτούς προσφέρει ευκαιρίες αμφίδρομης επιρροής. 

Επιπλέον, η απλή τάση των ανθρώπων να επηρεάζονται από τον πλησίον τους 

έχει τρομερές συνέπειες όταν εξεταστεί πέρα από τον στενό κύκλο των 

άμεσων συνδέσεων. 

 Ο Douglas (1997) αναφέρει, ως προς τις επιρροές στην εργασία με ομάδες, 

το «φαινόμενο της μόλυνσης», το οποίο μεταφράζεται ως ένας τύπος 

ομοιομορφίας, ο οποίος οδηγεί σε πράξεις και σε συμμετοχή σε πράξεις που τα 

μέλη ποτέ δεν θα επιχειρούσαν από μόνα τους. υγκεκριμένα, αναφέρεται ότι, 

αργότερα, τα μέλη μετανοούν γι’ αυτές τις πράξεις, αλλά στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων νιώθουν ότι ως μέλη μιας ομάδας ανακάλυψαν κάποιες 

κρυφές τους δυνατότητες τις οποίες ούτε μπορούσαν να φανταστούν. 

 

1.2.4. Μας επηρεάζουν οι φίλοι των φίλων των φίλων μας 

Οι Christakis & Fowler (2009) εισάγουν την έννοια της υπερδυαδικής 

εξάπλωσης δηλαδή της τάσης για εξάπλωση των επιδράσεων από ένα άτομο 

στο άλλο και μετά σε άλλο, πέρα από τους άμεσους κοινωνικούς δεσμούς κάθε 

ατόμου.  

 Φαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα πείραμα του Stanley Milgram, 

στο οποίο παρατηρήθηκε η συμπεριφορά εκατοντάδων περαστικών στη Νέα 

Τόρκη καθώς διέσχιζαν ένα τμήμα του δρόμου, μήκους δεκαπέντε μέτρων. Ο 

κοινωνικός ψυχολόγος Milgram, θέλοντας να καταδείξει το φαινόμενο της 

ενίσχυσης, τοποθέτησε «ομάδες ερεθίσματος» αποτελούμενες από ένα έως και 

δεκαπέντε άτομα. Όταν ο ερευνητής τούς έκανε σήμα, τότε το «τεχνητό 
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πλήθος» άρχιζε να κοιτάζει προς ένα παράθυρο στον έκτο όροφο ενός 

κοντινού κτιρίου επί ένα λεπτό. το συγκεκριμένο παράθυρο δεν υπήρχε 

τίποτα το ενδιαφέρον, εκτός από κάποιον βοηθό του Milgram που έπρεπε να 

στέκεται εκεί. Σα συμπεράσματα, όμως, που προέκυψαν ήταν πολύ σημαντικά. 

Όταν η ομάδα ερεθίσματος αποτελούνταν από ένα μόνο άτομο, τότε 

σταματούσε το 4% των περαστικών, ενώ όταν αποτελούνταν από δεκαπέντε 

άτομα σταματούσε το 40% των διερχομένων. Ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό 

περαστικών κοιτούσε προς το παράθυρο χωρίς να διακόπτει καν το βάδισμά 

του. Σο 42% των περαστικών κοιτούσε χωρίς να παύει να περπατάει, όταν η 

ομάδα ερεθίσματος αποτελούνταν από ένα άτομο και 86% όταν αποτελούνταν 

από δεκαπέντε άτομα. Από αυτό καταδεικνύεται ότι, οι περαστικοί 

αποφάσιζαν για το αν θα αντιγράψουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά με 

βάση το πόσα άτομα θα την ακολουθούσαν. 

 

1.2.5. Σο δίκτυο έχει τη δική του ζωή 

Σα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να έχουν ιδιότητες και λειτουργίες τις οποίες τα 

μέλη τους δεν μπορούν, ούτε να ελέγξουν, ούτε ακόμη να αντιληφθούν. Αυτές 

οι ιδιότητες μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνο με τη μελέτη ολόκληρης της 

ομάδας και της δομής της, και όχι με τη μελέτη μεμονωμένων ατόμων. 

 

1.3. Κοινωνική Επιρροή και Επιλογή 

Οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι τείνουν να έχουν παρεμφερείς δράσεις 

με αυτές των φίλων τους είναι καταρχάς γιατί η διαδικασία της κοινωνικής 

επιρροής οδηγεί τους ανθρώπους στο να υιοθετήσουν συμπεριφορές από τα 

άτομα με τα οποία συναναστρέφονται και αυτό πρακτικά επιδρά στη μίμηση ή 

στην «από στόμα σε στόμα» διάχυση ιδεών σε ένα δίκτυο. Έπειτα, ένας άλλος 

σημαντικός λόγος είναι ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να δημιουργούν 

δεσμούς με άτομα με τα οποία έχει ήδη παρατηρηθεί ότι μοιάζουν. Αυτό το 

φαινόμενο είναι η «επιλογή» (Crandall et al, 2008). 

Οι δύο δυνάμεις αυτή της κοινωνικής επιρροής και αυτή της επιλογής 

συναντώνται σε μία ευρεία γκάμα κοινωνικών καταστάσεων· οι άνθρωποι 

επιλέγουν να υιοθετήσουν δράσεις μιμούμενοι τις δράσεις των ατόμων με τα 

οποία πρόσφατα συναναστρέφονται, ενώ ταυτόχρονα σχηματίζουν νέες 

αλληλεπιδράσεις, ως αποτέλεσμα των δικών τους υπαρχουσών 
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δραστηριοτήτων. Η μελέτη των προαναφερθέντων παραγόντων, καθώς και η 

αλληλεπίδραση αυτών, έχει υπάρξει κατά καιρούς ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η 

συλλογή δεδομένων για το κοινωνικό δίκτυο ενός ατόμου και τις 

δραστηριότητες αυτού του ατόμου με την πάροδο του καιρού, είναι και 

πολυέξοδη αλλά και επιρρεπής σε λάθη. Παρ’ όλα αυτά, οι on·line κοινότητες 

παρέχουν ένα εξαιρετικό πεδίο για την μελέτη τέτοιων φαινομένων, δηλαδή 

κοινωνικής επίδρασης, επιλογής, αλλά και της αλληλεπίδρασης αυτών των 

δύο.  

Σόσο η κοινωνική επιρροή, όσο και η επιλογή, τείνουν σε μία κοινή 

αθροιστική επίδραση, κυρίως γιατί οι γειτονικοί κόμβοι σε ένα κοινωνικό 

δίκτυο συνήθως μοιάζουν μεταξύ τους. Όμως είναι σημαντικό να 

απομονωθούν οι αντίστοιχες επιδράσεις αυτών των παραγόντων για 

διάφορους λόγους. Η κοινωνική επιρροή και η επιλογή παράγουν ομοιογένεια 

με τρόπους που έχουν πολύ διαφορετικές δομικές επιπτώσεις στο δίκτυο. Η 

κοινωνική επιρροή μπορεί να προκαλέσει ευρεία ομοιομορφία στο δίκτυο, 

καθώς μία νέα συμπεριφορά εξαπλώνεται κατά μήκος των συνδέσμων, ενώ η 

επιλογή τείνει να οδηγήσει το δίκτυο σε μικρότερες ομάδες ατόμων με 

παρεμφερή σκέψη και αντιλήψεις, μία διαδικασία γνωστή και ως balkanization. 

Επιπλέον, επειδή αυτές οι δύο δυνάμεις βασίζονται σε διαφορετικές 

επιδράσεις, οι διακρίσεις μεταξύ τους αντανακλούν ανάλογες αντιθέσεις, που 

απορρέουν από τις πρόσφατες υπολογιστικές εφαρμογές κι ερευνούν τα 

δεδομένα των κοινωνικών δικτύων. υγκεκριμένα, εφαρμογές όπως το viral 

marketing, που μπορεί να περιγραφεί ως η ηλεκτρονική μετάδοση 

πληροφοριών «από στόμα σε στόμα», πηγάζουν από την υπόθεση ότι οι 

κοινωνικές επαφές ενός ατόμου παρέχουν μία σημαντική πρόβλεψη για την 

μελλοντική του συμπεριφορά, ενώ τα συμβουλευτικά συστήματα χτίζουν 

προβλέψεις βασισμένες στην συμπεριφορά και στην γνώμη των άλλων, με 

τους οποίους μοιράζονται παρεμφερείς απόψεις και τρόπους συμπεριφοράς. Οι 

σχέσεις μεταξύ viral marketing και recommender systems παραλληλίζουν τις 

σχέσεις μεταξύ κοινωνικής επίδρασης και επιλογής. Πέρα όμως από την 

μελέτη αυτών των δύο δυναμικών, απαιτείται όχι μόνο στατική, αλλά 

λεπτομερής ανάλυση των δομών των κοινωνικών δικτύων και κυρίως των 

δυναμικών κοινωνικών διαδικασιών, αφού η συμπεριφορά των ανθρώπων και 

οι τύποι αλληλεπίδρασης μεταβάλλονται με τον καιρό.  
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1.4. Η ημασία του Κοινωνικού Κεφαλαίου 

Σο κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται στις ιδιότητες των κοινωνικών σχέσεων 

(π.χ. ενός δικτύου), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδώσει ένα 

επιθυμητό αποτέλεσμα ή ανταπόδοση, καθώς το κοινωνικό κεφάλαιο αφορά 

στις δεξιότητες και τα ταλέντα που διαθέτει ένας άνθρωπος και που δύναται 

να αξιοποιήσει για να επιτευχθεί ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ το 

οικονομικό κεφάλαιο αφορά σε υλικά αντικείμενα που μπορούν να 

αξιοποιηθούν για να αποφέρουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα (π.χ. ένα 

καινούργιο προϊόν, κέρδος). Ένα παράδειγμα κοινωνικού κεφαλαίου είναι οι 

άνθρωποι σε ένα δίκτυο κοινότητας που διακατέχονται από το αίσθημα της 

αλληλοβοήθειας. Αυτή η χρήση του κοινωνικού δικτύου είναι πιο εμφανής 

κατά τη διάρκεια της ανάκτησης δυνάμεων και ορθοπόδησης έπειτα από μία 

καταστροφή. Εκείνη τη χρονική περίοδο οι άνθρωποι συχνά προσφέρονται για 

να αλληλοβοηθηθούν. Άλλα παραδείγματα κοινωνικών δικτύων αποτελούν οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άτομα χρησιμοποιούν το κοινωνικό τους δίκτυο 

για να βρουν δουλειά ή για να εξελίξουν την καριέρα τους. 

 την ψυχολογία η έννοια free rider συνιστά κάποιον που χρησιμοποιεί μεν 

το κοινωνικό δίκτυο, αλλά δεν συνεισφέρει σε αυτό όταν του ζητηθεί. υχνά 

θεωρείται ότι η δυναμική των δομών προέρχεται από την ανάγκη για τον 

εντοπισμό και αποκλεισμό τέτοιων φαινομένων. Σα κοινωνικά δίκτυα είναι 

ευάλωτα στους free riders, αφού οι συνθήκες κατά τις οποίες απαιτείται 

στήριξη, όπως οι καταστροφές, συμβαίνουν ξαφνικά. Μπορεί να συμβεί να μην 

μπορούν να βοηθήσουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, ή τη μία στιγμή να είναι 

παρόντες και την άλλη όχι. Μόνο μετά από το πέρας ικανού χρονικού 

διαστήματος αποδεικνύεται το ποιός συνεισφέρει ή όχι στην ασφάλεια της 

ομάδας, καθώς και το ποιός αποφεύγει την ομάδα, όταν οι άνθρωποι 

πραγματικά χρειάζονται τη βοήθειά του.  

 

1.4.1.  Καθορισμός της δύναμης των αδύναμων δεσμών 

ε μία εργασία του Granovetter, η οποία άσκησε μεγάλη επίδραση στις 

κοινωνιολογικές επιστήμες, αναφέρεται ότι οι αδύναμοι δεσμοί, δηλαδή οι 

συνδέσεις μεταξύ ανθρώπων τους οποίους δεν τους συνδέουν ιδιαίτερα φιλικοί 

δεσμοί, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην μεταβίβαση της πληροφορίας, αφού, 

όπως διαπιστώθηκε, οι άνθρωποι πολύ συχνά λάμβαναν πληροφορίες για 
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προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας από άτομα που δεν ήταν οι στενοί τους 

φίλοι, αλλά από πιο απομακρυσμένους σε αυτούς ανθρώπους και γενικότερα 

γνωστούς. Ίσως, βέβαια, οι πιο στενοί φίλοι να είχαν ως κίνητρο την εύρεση 

δουλειάς σε πιο εξειδικευμένο επίπεδο, παρόλ’ αυτά οι χρησιμότερες 

πληροφορίες προέρχονταν από τους απλά γνωστούς. 

 

1.5.  Τπηρεσίες Κοινωνικών Δικτύων 

Μία υπηρεσία κοινωνικού δικτύου επικεντρώνεται στο χτίσιμο και την 

αντανάκλαση των κοινωνικών δικτύων ή των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των 

ανθρώπων, όπως, για παράδειγμα, αυτών που μοιράζονται ενδιαφέροντα 

ή/και δραστηριότητες. Μία υπηρεσία κοινωνικού δικτύου εμπεριέχει κυρίως μία 

αναπαράσταση του κάθε χρήστη (συνήθως το προφίλ), τους κοινωνικούς του 

συνδέσμους, και μία ποικιλία επιπρόσθετων υπηρεσιών. Οι περισσότερες 

υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων βασίζονται στον ιστό (web) και παρέχουν τα 

μέσα προς τους χρήστες για να αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο, όπως το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα στιγμιαία μηνύματα. Παρότι οι on·line 

κοινοτικές υπηρεσίες θεωρούνται συχνά ως υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων με 

την ευρύτερη έννοια, η ουσία της υπηρεσίας των κοινωνικών δικτύων 

συνίσταται στην υπηρεσία που επικεντρώνεται στο άτομο, ενώ η on·line 

κοινοτική υπηρεσία επικεντρώνεται στην ομάδα. 

 Σα κυρίαρχα είδη των υπηρεσιών κοινωνικών δικτύων είναι εκείνα που 

εμπεριέχουν διαχωρισμούς κατηγοριών (όπως πρώην συμμαθητές), καθώς 

επίσης περιλαμβάνουν μέσα σύνδεσης με φίλους (συνήθως αυτοπεριγραφικές 

σελίδες) και ένα συστατικό σύστημα που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Οι 

πλέον δημοφιλείς μέθοδοι περιλαμβάνουν πολλά από αυτά, με τα Facebook, 

Bebo και Twitter να χρησιμοποιούνται ευρέως σε παγκόσμια κλίμακα, τα 

MySpace και LinkedIn να είναι τα πιο διαδεδομένα στη Βόρεια Αμερική, το 

Nexopia κυρίως στον Καναδά, τα Bebo, Hi5 και StudiVZ κυρίως στη Γερμανία, 

το Tuenti στην Ισπανία, τα Decayenne, Tagged, XING, Badoo και Skyrock σε 

διάφορες χώρες της Ευρώπης, τα Orkut και Hi5 σε Νότια και Κεντρική Αμερική, 

τα Friendster, Mixi, Multiply, Orkut Wretch, Xiaonei και Cyworld στην Ασία, και 

τα Pacific Islands, Orkut και Facebook στην Ινδονησία. 
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1.6.  Η Ιστορία των Τπηρεσιών των Κοινωνικών Δικτύων 

Από πολύ νωρίς υπήρξαν αρκετές προσπάθειες για την υποστήριξη των 

κοινωνικών δικτύων μέσω της επικοινωνίας με υπολογιστικά μέσα, που 

συμπεριελάμβαναν τα Usenet, ARPANET, LISTSERV, BBS (Bulletin Board 

Services) και EIES (Electronic Information Exchange Service).  

Οι πρώιμοι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης με τη μορφή των 

γενικευμένων on·line κοινοτήτων είναι τα WELL (1985), Theglobe.com (1994), 

Geocities (1994) και Tripod.com (1995). Αυτές οι πρώτες κοινότητες 

επικεντρώθηκαν στο να φέρουν τους ανθρώπους κοντά, ώστε να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω chat rooms (δωματίων επικοινωνίας), καθώς 

και να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες και ιδέες γύρω από διάφορα 

θέματα, μέσω των εργαλείων δημοσιοποίησης αρχικών σελίδων (homepages), 

που ήταν ο προάγγελος του φαινομένου των ιστολογίων. Κάποιες κοινότητες 

διάλεξαν διαφορετική προσέγγιση, απλά με το να συνδέονται οι άνθρωποι 

μεταξύ τους, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτές οι ιστοσελίδες 

περιελάμβαναν το Classmates.com (1995) που επικεντρωνόταν σε δεσμούς με 

πρώην συμμαθητές, αλλά και το SixDegrees.com (1997), που επικεντρωνόταν 

σε έμμεσους δεσμούς. Μπορούσε να δημιουργηθεί το προφίλ του χρήστη, να 

σταλούν μηνύματα σε χρήστες που περιλαμβάνονταν στη λίστα των «φίλων», 

ενώ άλλα μέλη μπορούσαν να αναζητηθούν που είχαν παρόμοια 

ενδιαφέροντα με εκείνα του δικού τους προφίλ.  

 Ενώ τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά υπήρχαν με κάποια μορφή πριν 

την εμφάνιση του SixDegrees.com, αυτή θα ήταν η πρώτη φορά που τέτοιες 

λειτουργίες ήταν διαθέσιμες σε ένα «πακέτο». Παρότι αυτές οι εξελίξεις (που 

στην συνέχεια θα σημειώσουν επιτυχία και θα γίνουν απέραντα δημοφιλείς), η 

ιστοσελίδα απλά δεν ήταν επικερδής και τελικά διακόπηκε (Boyd & Ellison 

2007). Φαρακτηρίστηκε ακόμα και από τον ιδιοκτήτη του ιστοχώρου «μπροστά 

από την εποχή του». 

 Ένα τέτοιο μοντέλο κοινωνικής δικτύωσης που εμφανίστηκε το 1999 ήταν 

βασισμένο στην εμπιστοσύνη, όπως αυτό που αναπτύχθηκε από το 

Epinions.com. Οι καινοτομίες περιελάμβαναν όχι μόνο το να φαίνεται ποιος 

είναι φίλος με ποιον, αλλά δινόταν στους χρήστες περισσότερος έλεγχος για το 

περιεχόμενο και τη συνδεσιμότητα. Μεταξύ 2002 και 2004, τρεις ιστοσελίδες 

κοινωνικών δικτύων αναδύθηκαν σαν το πλέον δημοφιλές είδος τέτοιων 

ιστοσελίδων στον κόσμο, προκαλώντας τέτοιες ιστοσελίδες να αποτελέσουν 
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μέρος της επικρατούσας τάσης των χρηστών παγκοσμίως. Πρώτο ήταν το 

Friendster (2002) και το οποίο η Google προσπάθησε να αποκτήσει το 2003, 

ακολούθησαν τα MySpace και LinkedIn ένα χρόνο αργότερα, και τέλος το Bebo. 

Μέχρι το 2005 το MySpace, το πιο αναπτυγμένο από όλα τα δίκτυα, είχε 

περισσότερες επισκέψεις από τη Google. To 2004 εμφανίστηκε το Facebook, που 

υπήρξε ένας ταχέως αναπτυσσόμενος, σε μέγεθος, ανταγωνιστής. Σο 2005 το 

Facebook, επεκτάθηκε και στην μη κολεγιακή κοινότητα των Ηνωμένων 

Πολιτειών και με εφαρμογές που επέτρεπαν να αναπαριστάται γραφικά το 

δικό του κοινωνικό δίκτυο σε έναν χρήστη, έγινε η μεγαλύτερη και 

γρηγορότερα αναπτυσσόμενη ιστοσελίδα, χωρίς οι υποστηρικτές του να 

περιορίζονται γεωγραφικά. 

 Η κοινωνική δικτύωση άρχισε να ευδοκιμεί ως περιεχόμενο 

επιχειρηματικής στρατηγικής στο διαδίκτυο το Μάρτιο του 2005 όταν η Yahoo 

λανσάρισε το Yahoo!360o. Σον Ιούλιο του 2005 η News Corporation αγόρασε το 

MySpace, και ακολούθησε το ITV της Αγγλίας που αγόρασε τον Δεκέμβριο του 

ίδιου έτους το Friends Reunited. Διάφορες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

έχουν εμφανιστεί καλύπτοντας διαφορετικές γλώσσες και χώρες. 

Τπολογίζεται ότι ξεπερνούν σε αριθμό τα διακόσια, χωρίς να 

περιλαμβάνονται ανάμεσα σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα θέσεων (niche ή 

vertical social networks) όπως το Ning.  

 

1.7.  Σαυτότητες ύγχρονων Κοινωνικών Δικτύων 

την συνέχεια παρατίθενται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά κάποιων εκ 

των, πλέον, σύγχρονων δημοφιλών κοινωνικών δικτύων παγκοσμίως. 

 MySpace: Αποτελεί ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης με αλληλεπιδραστικό 

περιεχόμενο χρηστών που περιλαμβάνει φίλους, προσωπικά προφίλ, 

ιστολόγια, ομάδες, φωτογραφίες, μουσική και βίντεο. Απευθύνεται κυρίως σε 

έφηβους και ενήλικες από όλο τον κόσμο. 

 Twitter: Αποτελεί έναν ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης και παροχής 

υπηρεσιών micro - ιστολογίων και έχει αναπτυχθεί από τον τέως φοιτητή του 

Cornell Jack Dorsey. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η αποστολή 

και ανάγνωση ενημερώσεων άλλων χρηστών, γνωστά ως tweets. Σα tweets 

είναι καταχωρίσεις κειμένου μέχρι εκατόν σαράντα χαρακτήρων σε μέγεθος. 
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Όσο για το πλήθος χρηστών του Twitter ξεπερνά τα εκατό εκατομμύρια 

ενεργούς χρήστες. 

 Hi5: Ακόμα ένας ιστοχώρος που η λογική του είναι παρόμοια με των 

προηγούμενων. Εδώ οι «φίλοι» κατατάσσονται σε πρώτου και δεύτερου 

βαθμού, ανάλογα με το αν είναι απευθείας συνδεδεμένοι ή μέσω κάποιου 

άλλου. Έχει υπάρξει ένας από τους πλέον επισκεπτόμενους ιστοχώρους με 

πλήθος χρηστών που ξεπερνούν τα ογδόντα εκατομμύρια. 

 LinkedIn: Αποτελεί, ίσως, το μοναδικό εστιασμένο επιχειρηματικά 

ενδιαφέροντα, κοινωνικό δίκτυο, με χρήστες που ξεπερνούν τα εξήντα 

εκατομμύρια. Οι χρήστες μοιράζονται τις επαφές τους με το δίκτυό τους, ενώ 

μπορούν να αναζητήσουν δουλειά, ανθρώπους και επιχειρηματικές ευκαιρίες 

που συνιστώνται από κάποια άλλα μέλη του δικτύου. Επιπλέον, οι εργοδότες 

μπορούν να καταχωρήσουν περιγραφές θέσεων εργασίας για πιθανούς 

υποψήφιους.  

 Microsoft Windows Live Messenger: Αποτελεί την τελευταία έκδοση ενός 

προγράμματος αποστολής μηνυμάτων σε χρήστες που η ηλεκτρονική τους 

διεύθυνση είναι γνωστή. Η τελευταία έκδοση δίνει στους χρήστες δυνατότητες, 

όπως να μοιράζονται φακέλους, να καλέσουν συμβατικά τηλέφωνα, να 

στείλουν μηνύματα σε χρήστες που δεν είναι συνδεδεμένοι ή να μοιράζονται 

παιχνίδια και εφαρμογές. 

 Facebook: Είναι ελεύθερης πρόσβασης ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης, 

ιδιοκτησίας της εταιρείας Facebook, Inc., η οποία είναι υπεύθυνη για τη 

λειτουργία του. Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν με δίκτυα χρηστών 

ομαδοποιημένα κατά πόλεις, χώρους εργασίας, σχολεία και περιοχές. Οι 

χρήστες μπορούν να προσκαλέσουν - προσθέσουν «φίλους», να τους στείλουν 

μηνύματα, να ενημερώνουν το προσωπικό τους προφίλ και να γνωστοποιούν 

στους άλλους τις δραστηριότητές τους. ήμερα ο ιστοχώρος αυτός έχει 

περισσότερους από οκτακόσια εκατομμύρια χρήστες από όλο τον κόσμο, 

γεγονός που φανερώνει ραγδαία αύξηση, καθώς και τη δημοφιλία του 

συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 

αντικείμενο πληθώρας κριτικών. 
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Περιοχές 
Πληθυσμός 

2011 

Φρήστες 

Facebook 

31.8.2010 

Φρήστες 

Facebook 

30.6.2011 

Αύξηση 
10 μηνών 

Διείσδυση 
% πληθυσμού 

Ασία 3.879.740.877 93.584.580 152.957.480 59.372.900 3,9 % 

Αφρική 1.037.524.058 17.607.440 30.665.460 13.058.020 3,0 % 

Ευρώπη 816.426.346 162.104.640 208.907.040 46.802.400 25,6 % 

Λατινική Αμερική 555.856.161 68.189.920 115.288.940 47.099.020 20,7 % 

Βόρεια Αμερική 347.394.870 149.054.040 167.999.540 18.945.500 48,4 % 

Μέση Ανατολή 216.258.843 11.698.120 16.125.180 4.240.946 7,5 % 

Καραϊβική 41.427.004 3.925.060 5.903.520 1.978.460 14,3 % 

Αυστραλία 35.426.995 11.596.660 12.881.560 1.284.900 36,4 % 

ύνολο 6.930.055.154 517.760.460 710.728.720 192.968.260 10,3 % 

Πίνακας 1.1. Η χρήση του Facebook παγκοσμίως1 

 

1.8.  Σα Δικαιώματα των Φρηστών του Κοινωνικού Ιστού 

Όλοι οι χρήστες του κοινωνικού ιστού έχουν ορισμένα βασικά δικαιώματα 

όπως την απόλυτη κυριότητα των προσωπικών τους δεδομένων, δηλαδή τα 

δεδομένα του προφίλ τους, τη λίστα των ανθρώπων που είναι συνδεδεμένοι 

και το περιεχόμενο που δημιουργούν μέσα στις εφαρμογές. Επίσης, διατηρούν 

τον απόλυτο έλεγχο του πώς και ποιές πληροφορίες μπορούν να μοιραστούν 

με άλλους, καθώς επίσης έχουν το δικαίωμα να επιτρέψουν ή όχι τη συνεχή 

πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα από εξωτερικά sites και εφαρμογές. 

 το παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες να τυποποιηθούν αυτές οι 

υπηρεσίες για να αποφευχθεί η αναπαραγωγή καταχωρίσεων των φίλων και 

των ενδιαφερόντων, γεγονός, όμως, που οδήγησε σε ανησυχία για την 

διασφάλιση του απορρήτου αυτών των πληροφοριών. 

Φαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το Facebook, καθώς όλο και 

πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό οι φωνές εναντίον του. Οι διαχειριστές της 

μεγαλύτερης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης δέχονται τα «πυρά» επικριτών 

που τους κατηγορούν ότι, όχι μόνο δεν προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα 

των χρηστών, αλλά τα δημοσιοποιούν και τα εκμεταλλεύονται με σκοπό το 

οικονομικό όφελος. Δυσαρεστημένοι χρήστες οργανώνουν «εκστρατείες» 

                                                 
1 Internet World Stats, 2011 
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εξόδου από το Facebook. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η διαδικτυακή 

εκστρατεία «Quitfacebookday», που όρισε την 31η Μαΐου 2010 ως ημέρα 

μαζικής εξόδου από το Facebook, ενώ αυτοί που έχουν δηλώσει συμμετοχή 

αγγίζουν τις 40.000. Μπορεί αυτός ο αριθμός να μην είναι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακός, όμως, τον τελευταίο καιρό, παρατηρείται μία πολύ σημαντική 

αύξηση των χρηστών που αναζητούν τρόπο για να καταργήσουν το 

λογαριασμό τους ή να «σβήσουν» το προφίλ τους. Η βασική αιτία για την 

οποία οι περισσότεροι χρήστες έχουν εξοργιστεί με το Facebook είναι οι συχνές 

αναπροσαρμογές στην πολιτική απορρήτου του δικτύου.  

 

1.9.  Κοινωνική Δικτύωση 

Η δικτύωση αποτελεί μία απολύτως απαραίτητη ικανότητα στο πλαίσιο της 

κοινωνικοποίησης και σχετίζεται με την οικοδόμηση αμοιβαίων σχέσεων. Παρ’ 

όλα αυτά, η δικτύωση ερμηνεύεται με πολλούς τρόπους κι έχει διαφορετικούς 

ορισμούς. Ορισμένοι από αυτούς είναι οι εξής (D’ Amour, 1997): 

▫ Η δικτύωση αφορά στην οικοδόμηση αμοιβαία επωφελών σχέσεων με άλλους 

ανθρώπους. Αυτό συνεπάγεται ότι δημιουργούνται σχέσεις αμφίδρομες, 

όπου οι συμμετέχοντες, εκατέρωθεν, δίνουν και παίρνουν. 

▫ Η δικτύωση δεν περιορίζεται στην εργασία. Εκτός από την επαγγελματική 

δικτύωση, η συμμετοχή μπορεί να αφορά διάφορα και διαφορετικού 

περιεχομένου κοινωνικά δίκτυα. 

▫ Η δικτύωση χρειάζεται χρόνο για να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα. 

Ιδιαίτερα εάν η δικτύωση σχετίζεται με την προώθηση προϊόντων, ή 

γενικότερα οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα, τότε θα πρέπει 

να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να κερδηθεί η εμπιστοσύνη 

και τα μέλη να αρχίσουν να συστήνουν το δίκτυο και σε άλλα άτομα. 

Επίσης, προκειμένου η δικτύωση να επιφέρει αποτελέσματα, θα πρέπει η 

παρουσία να είναι συνεχής, με αδιάκοπη και διαρκή επαφή μεταξύ των 

μελών, ενημέρωση και ανατροφοδότηση. 

▫ Η δικτύωση προσφέρει πολλά οφέλη. Μέσω της δικτύωσης αποκομίζονται 

πολλά οφέλη, όπως αγορές με χαμηλό κόστος, απόκτηση γνώσεων, τόσο 

σχετικά με την επικαιρότητα, όσο και σε σχέση με την εύρεση προϊόντων, 

επαγγελματιών, καταστημάτων, πληροφοριών κάθε τύπου και 
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ενδιαφέροντος, καθώς και εύρεση εργασίας, απόκτηση γνωριμιών και 

πλήθος άλλων. 

▫ Η δικτύωση είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να εμπλουτιστεί η 

καθημερινότητα. Η δικτύωση αποτελεί ένα εργαλείο, μέσω του οποίου 

αποκτάται πρόσβαση σε μεγάλο εύρος πληροφοριών και γεγονότων. 

 

1.10. Εφαρμογές Κοινωνικών Δικτύων 

Ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους αξιοποιούνται τα κοινωνικά δίκτυα 

είναι: 

Στις κυβερνητικές εφαρμογές, όπου η κοινωνική δικτύωση αποτελεί 

εργαλείο γρήγορου και εύκολου τρόπου για μία κυβέρνηση, για να 

ενημερώνεται για τις απόψεις του κοινού, αλλά και για να παραμένει το κοινό 

ενημερωμένο για κάθε κυβερνητική δραστηριότητα.  

 Στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μέσω των κοινωνικών δικτύων οι 

άνθρωποι συνδέονται με ελάχιστο κόστος κι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για 

επιχειρηματίες και μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν την 

επικοινωνιακή τους βάση. Αυτά τα δίκτυα συχνά λειτουργούν και ως ένα 

εργαλείο διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων μέσω των οποίων οι εταιρίες 

πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, οι εταιρίες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα κοινωνικά δίκτυα για διαφημιστικούς σκοπούς. 

 Στις εφαρμογές ραντεβού, όπου πολλά κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν ένα 

on·line περιβάλλον για την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και την 

ανταλλαγή πληροφοριών. Οι προθέσεις συνήθως διαφέρουν από μία απλή 

γνωριμία, έως την αναζήτηση μίας μόνιμης σχέσης. Σα περισσότερα από αυτά 

τα δίκτυα, απαιτούν από τους χρήστες για την συμμετοχή τους ορισμένες 

πληροφορίες, όπως ηλικία, φύλο, τόπο διαμονής, ενδιαφέροντα, ή για 

παράδειγμα μία φωτογραφία, γεγονός που μπορεί να είναι αποθαρρυντικό 

λόγω ανασφάλειας για την διαφύλαξη και τη μη διάχυση προσωπικών 

πληροφοριών. Οι on·line dating ιστοσελίδες είναι παρεμφερείς με τα κοινωνικά 

δίκτυα, με την έννοια ότι οι χρήστες δημιουργούν προφίλ για να 

επικοινωνήσουν με άλλους χρήστες, αλλά οι δραστηριότητες σε τέτοιες 

ιστοσελίδες αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εύρεση ενός ατόμου με σκοπό 

το ραντεβού, σε αντίθεση με τα κοινωνικά δίκτυα που ο σκοπός μπορεί να 

είναι η διατήρηση της επικοινωνίας με φίλους ή συμμαθητές. 
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 Στις εκπαιδευτικές εφαρμογές. Η Εθνική Ένωση χολικών υμβουλίων2 

στις ΗΠΑ αναφέρει ότι το 60% των μαθητών που χρησιμοποιούν την 

κοινωνική δικτύωση συνομιλούν με θεματολογία τα εκπαιδευτικά ζητήματα, 

ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 50% συνομιλεί συγκεκριμένα για τις σχολικές 

εργασίες. Σα κοινωνικά δίκτυα που επικεντρώνονται στην υποστήριξη των 

σχέσεων μεταξύ καθηγητών, και μεταξύ καθηγητών και των μαθητών τους, 

χρησιμοποιούνται για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, την 

επαγγελματική ανέλιξη του εκπαιδευτικού, καθώς και την ανταλλαγή 

εκπαιδευτικού υλικού. 

 Στις ιατρικές-φαρμακευτικές εφαρμογές. Ο ρόλος των κοινωνικών 

δικτύων είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις αμερικανικές φαρμακευτικές 

εταιρίες, αφού ξοδεύουν, κατά προσέγγιση, το 32% των δολαρίων των 

υπηρεσιών μάρκετινγκ, προσπαθώντας να επηρεάσουν την ηγετική τάση των 

κοινωνικά συμμετεχόντων διαδικτυακά. Μία νέα τάση αναδύεται με τα 

κοινωνικά δίκτυα να δημιουργούνται  για να βοηθήσουν τα μέλη τους που 

υποφέρουν από διάφορες σωματικές και νοητικές ασθένειες. Για τα άτομα που 

πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, το δίκτυο PatientsLikeMe προσφέρει στα μέλη 

του τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλους, που πάσχουν από παρόμοιες 

ασθένειες, καθώς και την αναζήτηση πληροφοριών σχετιζόμενων με την 

κατάστασή τους. Για τους πρώην αλκοολικούς και χρήστες εξαρτησιογόνων 

ουσιών, το δίκτυο SoberCircle δίνει σε ανθρώπους που βρίσκονται σε φάση 

αποθεραπείας τη δυνατότητα να επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλο, ενώ 

ενδυναμώνεται η επανένταξή τους μέσω της αλληλοϋποστήριξης με άλλα 

άτομα που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. 

 

1.11. υμμετοχή σε Ομάδες 

Σο να είναι κανείς μέλος μιας ομάδας σημαίνει ότι βρίσκεται μαζί άλλους και 

ότι, όταν κάποιος προτιμά την απομόνωση, δεν μπορεί να αποτελεί μέλος μιας 

ομάδας - τουλάχιστον όχι ταυτόχρονα. ύμφωνα, λοιπόν με τον Douglas (1997) 

οι ομάδες αποτελούνται από ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά 

μεταξύ τους για μικρές ή μεγάλες χρονικές περιόδους.  

Όταν όμως πρόκειται για κοινωνική δικτύωση η έννοια της εγγύτητας 

παίρνει άλλες διαστάσεις και μπορεί να μεταφραστεί με πολλούς τρόπους. 

                                                 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_service 
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Ακόμα, υπάρχει η πιθανότητα κάποιος να αποτελεί μέλος μίας διαδικτυακής 

ομάδας και να είναι ένα απομονωμένο και αποκομμένο, από τον κοινωνικό 

περίγυρο, άτομο. υνεπώς, η έννοια της ένταξης σε μία ομάδα, με την έννοια 

της συνάθροισης και της φυσικής παρουσίας σε πραγματικό χρόνο, αποκτά 

τελείως διαφορετικές διαστάσεις σε σχέση με την έννοια της συμμετοχής σε 

μία ομάδα κοινωνικού δικτύου. Παρ’ όλα αυτά, και στις δύο αυτές περιπτώσεις, 

θεμέλιος λίθος είναι καταρχήν η συμμετοχή, και στη συνέχεια, η 

αλληλεπίδραση, και τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των μελών. 

 Η ουσία της συμμετοχής σε ομάδες είναι ότι το άτομο ως μέλος 

«βρίσκεται» μαζί με άλλους ανθρώπους για κάποιο μικρό η μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα. υνήθως, το κάθε μέλος επιδιώκει την επίτευξη κάποιου 

σκοπού, έστω και να αποφύγει τη μοναξιά. 

 Οι διεργασίες που πραγματώνονται κατά τη λειτουργία των ομάδων, 

αφορούν στην επικοινωνία, στο ρόλο που μπορεί να επιτελεί το κάθε μέλος, 

στη διαφορετική αντίληψη που μπορεί να έχουμε για τα άλλα μέλη, στη 

συνοχή, στην εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας, στο σκοπό δημιουργίας και 

ύπαρξης της ομάδας, αλλά και στο κατά πόσο μπορεί αυτός ο σκοπός να 

καταστεί καταλύτης για τη βιωσιμότητα της ομάδας. 

 Ο Douglas (1997) επισημαίνει ότι τα μέλη από τη συμμετοχή τους στην 

ομάδα αποκτούν σημαντικές ανταμοιβές, τις οποίες κατατάσσει ως εξής: 

1) υντροφικότητα, λιγότερη απομόνωση, κοινωνικά δίκτυα που καθιερώνουν 

και διατηρούν την ατομική ταυτότητα. 

2) Δυνατότητα να μάθει κανείς για τον εαυτό του και να κατανοήσει τις 

αντιδράσεις των άλλων· επαναπροσδιορισμός της εικόνας. 

3) Εμπειρία της κοινής εργασίας που συνεπάγεται οφέλη για όλους. 

4) Σο συναίσθημα του ανήκειν, του ότι κάποιος είναι επιθυμητός και χρήσιμος· 

μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς. 

5) Πρόσβαση σε πόρους και πηγές ενέργειας που δεν κατέχουμε ως 

μεμονωμένα άτομα. 

6) Βοήθεια στα προβλήματα και στις δυσκολίες από ανθρώπους με παρόμοιες 

εμπειρίες και υψηλό κύρος. 

7) Αυξημένη κατανόηση των τρόπων με τους οποίους μία ομάδα επηρεάζει τα 

άτομα. 

8) Πιθανότητα αποτελεσματικών αλλαγών μέσα σε υποστηρικτικό 

περιβάλλον. 
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1.12. Διαδίκτυο και Κοινωνικές Επιστήμες 

1.12.1. Η Δημογραφία του Διαδικτύου 

Από τον πίνακα 1.2. προκύπτει ότι, από το σύνολο των 6.930.055.154 ανθρώπων 

του παγκόσμιου πληθυσμού, οι χρήστες του διαδικτύου αγγίζουν τα 2 δις 100 

εκατομμύρια. Σο γεγονός αυτό συνιστά αύξηση 480,4% την τελευταία δεκαετία. 

την Ευρώπη οι χρήστες του διαδικτύου ξεπερνούν το μισό πληθυσμό της και 

σημειώνει αύξηση 58,3% την τελευταία δεκαετία. Όμως τα πιο εντυπωσιακά 

αποτελέσματα εμφανίζει η Αφρική, με την αύξηση των διαδικτυακών χρηστών 

να φτάνει στο 2.527,4%, ακολουθεί η Μέση Ανατολή με αύξηση 1.987% και 

έπεται η Λατινική Αμερική, με αύξηση 1.037,4%. Η Ευρώπη είναι πέμπτη στην 

παγκόσμια κατάταξη, με την Ασία να προηγείται στην τέταρτη θέση και τις 

τελευταίες θέσεις να καταλαμβάνουν η Αυστραλία και η Βόρεια Αμερική. 

 

  Περιοχές 
Πληθυσμός 

2011 

Φρήστες 

Διαδικτύου 

31.12.2000 

Φρήστες 

Διαδικτύου 

31.3.2011 

Διείσδυση 
% πληθυσμού 

Αύξηση 
2000-2011 

Φρήστες 
% στον 

παγκόσμιο 

πληθυσμό 

Αφρική 1.037.524.058 4.514.400 118.609.620 11,4 % 2.527,4 % 5,7 % 

Ασία 3.879.740.877 114.304.000 922.329.554 23,8 % 706,9 % 44,0 % 

Ευρώπη 816.426.346 105.096.093 476.213.935 58,3 % 353,1 % 22,7 % 

Μέση Ανατολή 216.258.843 3.284.800 68.553.666 31,7 % 1.987,0 % 3,3 % 

Βόρεια Αμερική 347.394.870 108.096.800 272.066.000 78,3 % 151,7 % 13,0 % 

Λατινική Αμερική 597.283.165 18.068.919 215.939.400 36,2 % 1.037,4 % 10,3 % 

Αυστραλία 35.426.995 7.620.480 21.293.830 60,1 % 179,4 % 1,0 % 

ύνολο 6.930.055.154 360.985.492 2.095.006.005 30,2 % 480,4 % 100,0 % 

Πίνακας 1.2.  Η χρήση του διαδικτύου παγκοσμίως3 

 

Δεν προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι, στην παγκόσμια κατάταξη, προηγείται 

η Ασία να καταλαμβάνει το 44% των χρηστών του διαδικτύου, αναλογιζόμενοι 

τον πραγματικό της πληθυσμό. Ακολουθεί η Ευρώπη, όπου περισσότεροι από 

ένας στους δύο είναι χρήστης του διαδικτύου, και έπονται η Βόρεια και η 

Λατινική Αμερική. 

                                                 
3 Internet World Stats, 2011 
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Γράφημα 1.1.  Φρήστες Διαδικτύου (σε εκατομμύρια) στον Παγκόσμιο Πληθυσμό 

 

τον πίνακα 1.3. παρουσιάζεται η ταξινόμηση των πρώτων 20 χωρών 

παγκοσμίως με το υψηλότερο ποσοστό χρηστών διαδικτύου. την Ευρώπη 

πρώτη κατατάσσεται η  Γερμανία, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα 

μοιράζεται την 13η θέση με την Πορτογαλία. 

 

Α/Α Περιοχές 
Πληθυσμός 

2011 

Φρήστες 

Διαδικτύου 

2000 

Φρήστες 

Διαδικτύου 

30.6.2011 

Διείσδυση 
% πληθυσμού 

Φρήστες 
% στον 

παγκόσμιο 

πληθυσμό 

1 Κίνα 1.336.718.015 22.500.000 485.000.000 36,3 % 23,0 % 

2 Ηνωμένες Πολιτείες 313.232.044 95.354.000 245.000.000 78,2 % 11,6 % 

3 Ινδία 1.189.172.906 5.000.000 100.000.000 8,4 % 4,7 % 

4 Ιαπωνία 126.475.664 47.080.000 99.182.000 78,4 % 4,7 % 

5 Βραζιλία 203.429.773 5.000.000 75.982.000 37,4 % 3,6 % 

6 Γερμανία 81.471.834 24.000.000 65.125.000 79,9 % 3,1 % 

7 Ρωσία 138.739.892 3.100.000 59.700.000 43,0 % 2,8 % 

8 Ηνωμένο Βασίλειο 62.698.362 15.400.000 51.442.100 82,0 % 2,4 % 

9 Γαλλία 65.102.719 8.500.000 45.262.000 69,5 % 2,1 % 

10 Νιγηρία 155.215.573 200.000 43.982.200 28,3 % 2,1 % 

11 Ινδονησία 245.613.043 2.000.000 39.600.000 16,1 % 1,9 % 

12 Κορέα 48.754.657 19.040.000 39.440.000 80,9 % 1,9 % 

Αυστραλία

Μέση <

Αφρική

Λατινική <

Βόρεια <

Ευρώπη

Ασία

21,3

68,6

118,6

215,9

272,1

476,2

922,3
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13 Ιράν 77.891.220 250.000 36.500.000 46,9 % 1,7 % 

14 Σουρκία 78.785.548 2.000.000 35.000.000 44,4 % 1,7 % 

15 Μεξικό 113.724.226 2.712.400 34.900.000 30,7 % 1,7 % 

16 Ιταλία 61.016.804 13.200.000 30.026.400 49,2 % 1,4 % 

17 Υιλιππίνες 101.833.938 2.000.000 29.700.000 29,2 % 1,4 % 

18 Ισπανία 46.754.784 5.387.000 29.093.984 62,2 % 1,4 % 

19 Βιετνάμ 90.549.390 200.000 29.268.606 32,3 % 1,4 % 

20 Αργεντινή 41.769.726 2.500.000 27.568.000 66,0 % 1,3 % 

ύνολο 20 χωρών 4.578.950.118 275.424.200 1.601.772.290 35,0 % 75,9 % 

Τπόλοιπες χώρες 2.351.105.036 85.561.292 508.993.520 21,6 % 24,1 % 

ύνολο παγκοσμίως - Φρήστες 6.930.055.154 360.985.492 2.110.765.810 30,5 % 100,0 % 

Πίνακας 1.3.  Οι πρώτες 20 χώρες παγκοσμίως με τον υψηλότερο βαθμό χρηστών διαδικτύου4 

 

την Ελλάδα οι φίλοι του Facebook αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, καθώς 

όσοι κάνουν «like» στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης αγγίζουν το 

46,2% των Ελλήνων, γεγονός που μας κατατάσσει στην 43η θέση παγκοσμίως, 

όπως φαίνεται και στον πίνακα 1.4. Οι άνδρες χρήστες, βάσει ερευνών, είναι 

περισσότεροι (55%) έναντι των γυναικών (45%). Σο 31% των επισκεπτών της 

είναι νέοι ηλικίας 25-34 ετών, ακολουθούμενοι από τους νεότερούς τους, 18-24 

ετών που αποτελούν το 25% του συνόλου των χρηστών. 

 

 

Φώρες Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Πληθυσμός 

2011 

Φρήστες 

Διαδικτύου 

31.3.2011 

Διείσδυση 
% πληθυσμού 

Αύξηση 

Φρηστών 

2000-2011 

Φρήστες 

Διαδικτύου 

στην Ε.Ε. % 

Φρήστες 

Facebook 

στην Ε.Ε. 

Αυστρία 8.217.280 6.143.600 74,8 % 192,6 % 1,8  % 2.574.700 

Βέλγιο 10.431.477 8.113.200 77,8 % 305,7 % 2,4 % 4.255.180 

Βουλγαρία 7.093.635 3.395.000 47,9 % 689,5 % 1,0 % 2.156.780 

Κύπρος 1.120.489 433.900 38,7 % 261,6 % 0,1 % 482.420 

Σσέχικη Δημοκρατία 10.190.213 6.680.800 65,6 % 568,1 % 2,0 % 3.334.060 

Δανία 5.529.888 4.750.500 85,9 % 143,6 % 1,4 % 2.720.260 

Εσθονία 1.282.963 971.700 75,7 % 165,1 % 0,3 % 414.920 

                                                 
4 Internet World Stats, 2011 
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Υιλανδία 5.259.250 4.480.900 85,2 % 132,5 % 1,3 % 2.023.760 

Γαλλία 62.102.719 45.262.000 69,5 % 432,5 % 13,4 % 22.713.240 

Γερμανία 81.471.834 65.125.000 79,9 % 171,4 % 19,2 % 19.459.280 

Ελλάδα  10.760.136 4.970.700 46,2 % 397,1 % 1,5 % 3.407.700 

Ουγγαρία 9.973.062 6.176.400 61,9 % 763,8 % 1,8 % 3.358.160 

Ιρλανδία 4.670.976 3.042.600 65,1 % 288,1 % 0,9 % 2.004.740 

Ιταλία 61.016.804 30.026.400 49,2 % 127,5 % 8,9 % 19.806.660 

Λετονία 2.204.708 1.503.400 68,2 % 902,3 % 0,4 % 288.220 

Λιθουανία 3.535.547 2.103.471 59,5 % 834,9 % 0,6 % 949.720 

Λουξεμβούργο 503.302 424.500 84,3 % 324,5 % 0,1 % 177.800 

Μάλτα 408.333 240.600 58,9 % 501,5 % 0,1 % 189.900 

Ολλανδία 16.847.007 14.872.200 88,3 % 281,3 % 4,4 % 4.513.280 

Πολωνία 38.441.588 22.452.100 58,4 % 701,9 % 6,6 % 6.363.100 

Πορτογαλία 10.760.305 5.168.800 48,0 % 106,8 % 1,5 % 3.869.780 

Ρουμανία 21.904.551 7.786.700 35,5 % 873,3 % 2,3 % 3.424.100 

λοβακία 5.477.038 4.063.600 74,2 % 525,2 % 1,2 % 1.831.320 

λοβενία 2.000.092 1.298.500 64,9 % 332,8 % 0,4 % 660.500 

Ισπανία 46.754.784 29.093.984 62,2 % 440,0 % 8,6 % 14.409.960 

ουηδία 9.088.728 8.397.900 92,4 % 107,5 % 2,5 % 4.403.300 

Ηνωμένο Βασίλειο 62.698.362 51.442.100 82,0 % 234,0 % 15,2 % 29.880.860 

ύνολο Ε.Ε. 502.748.071 338.420.555 67,3 % 258,5 % 100,0 % 159.673.700 

Πίνακας 1.4.  Φρήση Internet και Facebook στην Ευρωπαϊκή Ένωση5 

 

1.12.2. Η Επισκεψιμότητα του Ελληνικού Διαδικτύου 

τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1.5.) παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των 

ιστοσελίδων από έλληνες χρήστες6. Εντύπωση προκαλεί ότι, σχεδόν οι μισές 

από τις ιστοσελίδες των πρώτων είκοσι που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα, τη δεδομένη στιγμή, είναι ενημερωτικού περιεχομένου, 

γεγονός, βέβαια, που αποδίδεται στην παρούσα οικονομική συγκυρία, καθώς 

και στη ρευστότητα της επικαιρότητας. 

 

                                                 
5 Internet World Stats, 2011 
6 www.alexa.com, 2012 

http://www.alexa.com/
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Α/Α Όνομα Ιστοσελίδας Είδος Τπηρεσιών 

1 google.gr Μηχανή αναζήτησης 

2 facebook.com Ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 

3 youtube.com Τπηρεσία ανάρτησης και προβολής βίντεο 

4 google.com Μηχανή αναζήτησης 

5 blogspot.com Τπηρεσία δημιουργίας blogs 

6 yahoo.com Μηχανή αναζήτησης 

7 live.com Μηχανή αναζήτησης της Microsoft 

8 twitter.com Ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 

9 wikipedia.org Τπηρεσία συνεργατικής συγγραφής κειμένων 

10 wordpress.com Τπηρεσία δημιουργίας blogs 

11 newsit.gr Ιστοσελίδα ενημέρωσης 

12 in.gr Ιστοσελίδα ενημέρωσης 

13 jungle.gr Ιστοσελίδα ενημέρωσης 

14 protothema.gr Ιστοσελίδα ενημέρωσης 

15 newsbeast.gr Ιστοσελίδα ενημέρωσης 

16 blogger.com Τπηρεσία δημιουργίας blogs 

17 gazzetta.gr Ιστοσελίδα ενημέρωσης 

18 news247.gr Ιστοσελίδα ενημέρωσης 

19 skai.gr Ιστοσελίδα ενημέρωσης 

20 sport-fm.gr Ιστοσελίδα αθλητικής ενημέρωσης 

Πίνακας 1.5.  Η Επισκεψιμότητα του Ελληνικού Διαδικτύου 

 

1.13. Σο «Υαινόμενο του Μικρού Κόσμου»  

Επί χρόνια το «φαινόμενο του μικρού κόσμου» αποτελούσε θέμα λαογραφίας, 

δηλαδή επικρατούσε η άποψη ότι είμαστε όλοι συνδεδεμένοι με μικρές 

αλυσίδες γνωστών, ώσπου αυτό το φαινόμενο εγκαινιάστηκε ως πεδίο 

πειραματικών μελετών στις κοινωνικές επιστήμες μέσω της πρωτοποριακής 

εργασίας του Stanley Milgram τη δεκαετία του 1960. Αυτή η εργασία ήταν 

μεταξύ των πρώτων που κατέστησαν το φαινόμενο ποσοτικό, επιτρέποντας 

στους ανθρώπους να μιλήσουν για τους «έξι βαθμούς διαχωρισμού» μεταξύ 

οποιωνδήποτε δύο ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτοτε, ένα σύνολο 

δικτυακών μοντέλων έχει προταθεί σαν σκελετός, όπου μελετάται το 

πρόβλημα αναλυτικά. Ένα από τα πλέον βελτιωμένα από αυτά μοντέλα 
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διατυπώθηκε σε πρόσφατη εργασία των Watts & Strogatz7. Ο σκελετός που 

παρουσιάστηκε από τους συγκεκριμένους μελετητές αποδείκνυε ότι το 

«φαινόμενο του μικρού κόσμου» είναι διάχυτο σε μία σειρά δικτύων που 

συναντώνται στη φύση και την τεχνολογία, και αποτέλεσε θεμελιώδες 

συστατικό της εξέλιξης του παγκόσμιου ιστού.  

 Όμως, τα υπάρχοντα μοντέλα είναι ανεπαρκή στο να εξηγήσουν το 

εντυπωσιακό αλγοριθμικό περιεχόμενο των αρχικών ευρημάτων του Milgram, 

ότι, δηλαδή, τα μεμονωμένα άτομα που χρησιμοποιούν τοπική πληροφόρηση, 

είναι συλλογικά πολύ αποτελεσματικά, στο να κατασκευάσουν στην 

πραγματικότητα μικρές διαδρομές ανάμεσα σε δύο σημεία ενός κοινωνικού 

δικτύου. Παρότι τα προσφάτως προτεινόμενα μοντέλα δικτύων είναι πλούσια 

σε μικρές διαδρομές, αποδεικνύεται ότι οι μη αποκεντρωμένοι αλγόριθμοι που 

λειτουργούν μόνο με τοπική πληροφόρηση, μπορούν να κατασκευάσουν 

μικρές διαδρομές αυτών των δικτύων με μη αμελητέα πιθανότητα. τη 

συνέχεια, προσδιορίζεται μία τεράστια οικογένεια δικτυακών μοντέλων που 

γενικεύουν το μοντέλο των Watts & Strogatz, και αποδεικνύεται ότι για ένα 

από αυτά τα μοντέλα υπάρχει ένας αποκεντρωμένος αλγόριθμος ικανός να 

εντοπίσει μικρές διαδρομές με υψηλή πιθανότητα. Γενικά, παρέχεται ένας 

ισχυρός χαρακτηρισμός αυτής της οικογένειας των δικτυακών μοντέλων, 

αποδεικνύοντας ότι υπάρχει στην πραγματικότητα ένα μοναδικό μοντέλο 

μέσα στην οικογένεια, όπου οι αποκεντρωμένοι αλγόριθμοι είναι 

αποτελεσματικοί. 

 Ένα κοινωνικό δίκτυο επιδεικνύει το «φαινόμενο του μικρού κόσμου», εάν 

δύο οποιαδήποτε άτομα στο δίκτυο έχουν την πιθανότητα να συνδεθούν μέσω 

μιας μικρής ακολουθίας ενδιάμεσων γνωστών. Όπως προαναφέρθηκε το 

γεγονός αυτό αποτέλεσε αντικείμενο παρατήρησης και λαϊκής παράδοσης, 

όπου δύο τελείως άγνωστα άτομα συναντιούνται και ανακαλύπτουν ότι έχουν 

έναν κοινό γνωστό. Έκτοτε αναπτύχθηκε ένα σημαντικό πεδίο μελετών στις 

κοινωνικές επιστήμες. 

 

1.13.1. Σο Πείραμα του «Μικρού Κόσμου» 

Σο πείραμα του «μικρού κόσμου» περιελάμβανε διάφορα πειράματα που 

διεξήχθησαν από τον Stanley Milgram και άλλους ερευνητές εξετάζοντας το 

                                                 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Small_world_experiment 
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μέσο μήκος διαδρομής για τα ανθρώπινα κοινωνικά δίκτυα στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Η έρευνα ήταν ανατρεπτική για τα τότε δεδομένα, αφού πρότεινε 

ότι η ανθρώπινη κοινωνία αποτελεί ένα μικρό παγκοσμίου τύπου δίκτυο που 

χαρακτηρίζεται από μικρά μήκη διαδρομών. Σα πειράματα αυτά συχνά 

συσχετίζονται με τη φράση «έξι βαθμοί διαχωρισμού», παρότι ο ίδιος ο 

Milgram δεν χρησιμοποίησε ποτέ αυτόν τον ορισμό. 

 

1.13.2. Ιστορικό Περιεχόμενο του «Μικρού Κόσμου» 

Σα συμπεράσματα του Guglielmo Marconi τα οποία βασίστηκαν στην εφεύρεση 

του ραδιόφωνου στις αρχές του 20ου αιώνα, και που ο ίδιος τα παρουσίασε στην 

ομιλία του το 1909 στα βραβεία Νόμπελ, ίσως ενέπνευσαν τον Ούγγρο 

συγγραφέα Frigyes Karinthy για να γράψει την πρόκληση τού να βρεθεί ένα 

άλλο άτομο, χωρίς να παρεμβάλλονται περισσότερα από πέντε άτομα. Αυτή, 

πιθανόν, να είναι η πιο πρώιμη αναφορά στο σκεπτικό των έξι βαθμών 

διαχωρισμού, και η μετέπειτα έρευνα για την απάντηση στο ζήτημα του 

«μικρού κόσμου».  

 Ο μαθηματικός Manfred Kochen και η πολιτική επιστήμων Ithiel de Sola 

Pool συνέγραψαν το μαθηματικό εγχειρίδιο Contacts and Influences κατά την 

εργασία τους στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού στις αρχές της δεκαετίας του 

1950, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Milgram επισκέφθηκε και 

συνεργάστηκε στην έρευνά τους.  Σο μη δημοσιευμένο εγχειρίδιο κυκλοφόρησε 

ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς και πέρασαν σχεδόν είκοσι χρόνια έως ότου 

δημοσιεύθηκε το 1978. Σο συγκεκριμένο εγχειρίδιο αναφερόταν στην μηχανική 

των κοινωνικών δικτύων και εξερευνούσε τις μαθηματικές συνέπειες αυτών. 

Όμως άφησε πολλά σημαντικά ερωτήματα, για τα δίκτυα, ανεπίλυτα, και ένα 

από αυτά ήταν ο αριθμός των βαθμών διαχωρισμού στα πραγματικά 

κοινωνικά δίκτυα. 

 Ο Milgram μετά την επιστροφή του από το Παρίσι εκμεταλλεύτηκε την 

ευκαιρία που συντέλεσε στη διεξαγωγή των πειραμάτων που δημοσιεύθηκαν 

στο The Small World Problem τεύχος του Μαΐου 1967 του δημοφιλούς περιοδικού 

Psychology Today, και στη συνέχεια με ένα νέο άρθρο, δύο χρόνια αργότερα, που 

δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sociometry. Ιδιαίτερα το τελευταίο 

αυτό άρθρο είχε τεράστια απήχηση για τα πειράματα, γνωστά και μέχρι 

σήμερα. 
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 Ο Milgram συνέλαβε το πείραμά του σε μια εποχή όπου ένας αριθμός 

ανεξάρτητων απειλών συνέκλινε στην ιδέα ότι ο κόσμος γίνεται ολοένα και 

πιο συνδεδεμένος. Από τον Michael Gurevich είχε διεξαχθεί αποδοτική εργασία 

στην εμπειρική του μελέτη για τη δομή των κοινωνικών δικτύων στην 

διδακτορική του διατριβή στο MIT υπό τον Pool. Ο αυστριακός μαθηματικός 

Manfred Kochen χρησιμοποιώντας τα εμπειρικά αυτά δεδομένα και 

αναπαριστώντας τα, στο μαθηματικό εγχειρίδιο Contacts and Influences, 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε έναν πληθυσμό του μεγέθους της Αμερικής 

χωρίς κοινωνική δομή, είναι πρακτικά βέβαιο ότι οποιαδήποτε δύο άτομα 

μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία διαμέσου τουλάχιστον δύο ενδιάμεσων άλλων 

ατόμων. Σε έναν δομημένο πληθυσμό είναι λιγότερο πιθανό, όμως δεν 

αποκλείεται. Και ίσως για τον παγκόσμιο πληθυσμό ίσως να χρειάζεται να 

παρεμβληθεί ένα ακόμα άτομο. την συνέχεια κατασκευάστηκαν οι 

αναπαραστάσεις Monte Carlo που βασίστηκαν στα δεδομένα του Gurevich, από 

τις οποίες αναγνωρίστηκε ότι τόσο οι αδύναμοι όσο και οι ισχυροί σύνδεσμοι 

απαιτούνται για να σχηματιστεί κοινωνική δομή. Οι αναπαραστάσεις αυτές, 

που έτρεξαν στους πλέον αργούς υπολογιστές του 1973, ήταν περιορισμένες, 

όμως είναι ικανές να προβλέψουν ότι ένα πιο ρεαλιστικό μοντέλο τριών 

βαθμών διαχωρισμού υπάρχει κατά μήκος του πληθυσμού των Ηνωμένων 

Πολιτειών, μια εκτίμηση που προμήνυε τα ευρήματα του Milgram.  

 Ο Milgram επανεξέτασε τα πειράματα του Gurevich για τα δίκτυα 

γνωριμιών όταν διεξήγαγε ένα ιδιαίτερα δημοσιευμένο σύνολο πειραμάτων 

που ξεκίνησαν το 1967 στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Μία από τις πιο 

δημοφιλείς εργασίες του Milgram είναι η μελέτη του για την υπακοή και την 

εξουσία, που είναι ευρέως γνωστή ως Το Πείραμα του Milgram. Η προγενέστερη 

συναναστροφή του Milgram με τους Pool και Cochen αποτέλεσε την πιθανή 

πηγή του ενδιαφέροντός του για την αυξανόμενη συνδεσιμότητα μεταξύ των 

ανθρώπων. Οι έρευνές του αποτέλεσαν τη βάση για τα πειράματα του «μικρού 

κόσμου».  

 Ο Milgram προσπάθησε να επινοήσει ένα πείραμα που θα μπορούσε να 

απαντήσει στο πρόβλημα του «μικρού κόσμου». Αυτό το φαινόμενο 

εκφράστηκε και από τον συγγραφέα Frigyes Karinthy το 1920, καθώς 

παρουσίασε μία ευρέως κυκλοφορούμενη πεποίθηση στη Βουδαπέστη, ότι 

δηλαδή στα άτομα παρεμβάλλονται έξι βαθμοί διαχωρισμού στις κοινωνικές 

τους επαφές. Αυτή η παρατήρηση βασίστηκε χωρίς ακρίβεια στην 
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δημογραφική δουλειά των κρατούντων, οι οποίοι είχαν μεγάλη επίδραση στην 

κατασκευή των ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών καθ’ όλη εκείνη την περίοδο. 

Ο πολωνός μαθηματικός Benoit Mandelbrot, που είχε ταξιδέψει εκτεταμένα 

στην ανατολική Ευρώπη, γνώριζε την εμπειρική μέθοδο του Statist, ήταν 

συνάδελφος των Pool, Kochen και Milgram στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού 

στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Αυτός ο κύκλος των ερευνητών είχε 

συναρπαστεί από την αλληλοσυνδεσιμότητα και το «κοινωνικό κεφάλαιο» των 

κοινωνικών δικτύων. 

 Σα αποτελέσματα της έρευνας του Milgram έδειξαν ότι ήταν φανερό πως 

οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν συνδεδεμένοι από τρεις δεσμούς 

φίλων, κατά μέσο όρο, χωρίς να κάνει υποθέσεις για τους παγκόσμιους 

συνδέσμους. την πραγματικότητα δεν χρησιμοποίησε ποτέ τον όρο «έξι 

βαθμοί διαχωρισμού». Από την δημοσίευση του άρθρου Psychology Today όπου 

δημοσιεύθηκαν τα εν λόγω πειράματα, στους Milgram, Kochen και Karinthy, 

λανθασμένα αποδόθηκε η προέλευση της φράσης «έξι βαθμοί διαχωρισμού», 

αφού ο πιο πιθανός εμπνευστής της να ήταν ο John Guare, ο οποίος απέδωσε 

την τιμή «έξι» στον Marconi. 

 

1.13.3. Σο Πείραμα 

Σο πείραμα του Milgram ανέπτυξε την επιθυμία για την διερεύνηση της 

πιθανότητας όπου δύο τυχαία επιλεγμένα άτομα θα μπορούσαν να ξέρουν ο 

ένας τον άλλον. Αυτός είναι ο ένας τρόπος στην εξερεύνηση του προβλήματος 

του «μικρού κόσμου». Μια εναλλακτική οπτική του προβλήματος είναι να 

φανταστούμε τον πληθυσμό σαν ένα κοινωνικό δίκτυο και να επιχειρήσουμε 

να βρούμε το μέσο μήκος της διαδρομής μεταξύ δύο οποιωνδήποτε κόμβων. Σο 

πείραμα του Milgram σχεδιάστηκε για να μετρήσει αυτά τα μήκη των 

διαδρομών αναπτύσσοντας μία διαδικασία για την μέτρηση του αριθμού των 

δεσμών μεταξύ δύο οποιωνδήποτε ανθρώπων. 

 

1.13.3.1. Βασική Διαδικασία 

Παρότι το πείραμα πέρασε από διάφορες παραλλαγές, ο Milgram τυπικά 

επέλεξε μεμονωμένα άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα οι 

πόλεις Omaha, Nebraska και Wichita, Kansas, να είναι το σημείο έναρξης, και 

Boston, Massachusetts, να είναι το σημείο προορισμού μιας αλυσίδας 
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ανταπόκρισης. Αυτές οι πόλεις επιλέχθηκαν γιατί θεωρήθηκε ότι 

αντιπροσωπεύουν μία μεγάλη απόσταση, τόσο κοινωνικά όσο και 

γεωγραφικά. 

 Σα πακέτα πληροφοριών αρχικά απεστάλησαν σε τυχαία επιλεγμένα 

άτομα σε Omaha ή Wichita. Περιελάμβαναν γράμματα που αναλυτικά 

περιέγραφαν τον σκοπό της μελέτης, καθώς και βασικές πληροφορίες για ένα 

άτομο-στόχο επικοινωνίας στη Βοστώνη. Επιπλέον, εμπεριείχε έναν κατάλογο 

στον οποίο θα έπρεπε να γράψουν το όνομά τους, αλλά και επαγγελτικές 

απαντητικές κάρτες τυπωμένες με την διεύθυνση στο Harvard. 

 Με το που λάμβανε την πρόσκληση να συμμετάσχει, στον αποδέκτη 

γινόταν η ερώτηση για το εάν γνώριζε προσωπικά το πρόσωπο επικοινωνίας 

που αναφερόταν στο γράμμα. Εάν ναι, τότε το γράμμα έπρεπε να προωθηθεί 

απευθείας σε αυτό το άτομο. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης, το 

να γνωρίζει κάποιος κάποιον προσωπικά προσδιοριζόταν με το να τον ξέρει 

στο επίπεδο του μικρού του ονόματος. 

 την πιο πιθανή περίπτωση που το άτομο δεν γνώριζε προσωπικά τον 

«στόχο», τότε το άτομο έπρεπε να σκεφτεί έναν φίλο ή γνωστό, που πιθανόν 

να γνώριζε τον «στόχο». την συνέχεια, κατευθυνόταν στο να γράψει το 

όνομά του στον κατάλογο και να προωθήσει το πακέτο σε αυτό το άτομο. 

Επιπλέον, μία ταχυδρομική κάρτα αποστέλλονταν στους ερευνητές του 

Harvard, ώστε να εντοπίσουν την εξέλιξη της αλυσίδας προς τον «στόχο». 

 Όταν, και εάν, το δέμα τελικά έφθανε στο πρόσωπο επικοινωνίας στη 

Βοστώνη, οι ερευνητές θα εξέταζαν τον κατάλογο ώστε να μετρήσουν των 

αριθμό των προωθήσεων από άτομο σε άτομο. Επίσης, για τα πακέτα που ποτέ 

δεν έφτασαν στον προορισμό τους, οι εισερχόμενες ταχυδρομικές κάρτες 

βοηθούσαν στο να προσδιοριστεί το σημείο που είχε σπάσει η αλυσίδα. 

 

1.13.4. Αποτελέσματα 

ύντομα, από την στιγμή που ξεκίνησαν τα πειράματα, τα γράμματα άρχισαν 

να φθάνουν στον «στόχο» τους και οι ερευνητές λάμβανες ταχυδρομικές 

κάρτες από τους ανταποκρινόμενους. Μερικές φορές το πακέτο έφθανε στον 

«στόχο» του με έναν ή δύο ενδιάμεσους σταθμούς, ενώ κάποιες αλυσίδες 

συνθέτονταν με εννέα ή και δέκα συνδέσμους. υχνό φαινόμενο αποτέλεσε το 

γεγονός, όπου τα άτομα συχνά αρνούνταν να προωθήσουν το γράμμα, και 
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κατ’ αυτό τον τρόπο η αλυσίδα δεν έφθανε ποτέ στον προορισμό της. ε μία 

περίπτωση, 232 από τα 296 γράμματα δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους. 

 Όμως, 64 από τα γράμματα τελικά έφτασαν στον «στόχο» επικοινωνίας. 

Μεταξύ αυτών των αλυσίδων, το μέσο μήκος διαδρομής κυμαινόταν στα 5,5 ή 

6. Γι’ αυτό το λόγο, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι 

στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίζονται από περίπου έξι άτομα, κατά μέσο όρο. 

Αν και όπως έχει ήδη αναφερθεί ο ίδιος ο Milgram ποτέ δεν χρησιμοποίησε τη 

φράση «έξι βαθμοί διαχωρισμού», τα ευρήματα του πειράματος ίσως να 

συνετέλεσαν στην ευρεία της αποδοχή. 

 ε ένα πείραμα όπου στάλθηκαν 160 γράμματα, τα 24 έφτασαν στο δικό 

του σπίτι στο Sharon, Massachusetts. Από αυτά τα 24, τα 16 δόθηκαν στο άτομο 

«στόχο» από το ίδιο άτομο, που ο Milgram αποκαλεί Mr Jacobs, έναν έμπορο 

ειδών ρουχισμού. Από αυτά που έφτασαν στο γραφείο του, περισσότερα από 

τα μισά προέρχονταν από δύο άλλους άνδρες. 

 Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ταχυδρομικές κάρτες, ώστε να εξετάσουν 

ποσοτικά του τύπους αλυσίδας που δημιουργήθηκαν. Γενικά, το πακέτο 

γρήγορα άγγιζε μία γεωγραφική εγγύτητα, αλλά θα κυκλοφορούσε στον 

στόχο σχεδόν τυχαία μέχρις ότου εντοπιζόταν ο εσωτερικός φιλικός κύκλος. 

Αυτό σημαίνει, ότι οι συμμετέχοντες προσανατολίζονταν στα γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά όταν επέλεγαν το κατάλληλο άτομο να συνεχίσει την 

αλυσίδα.  

 

1.13.5. Κριτική 

Τπάρχει ένας αριθμός μεθοδολογικών κριτικών στο Πείραμα του Milgram, που 

συντείνει στο γεγονός ότι ο μέσος όρος μήκους μιας διαδρομής ίσως στην 

πραγματικότητα να ήταν μικρότερος ή και μεγαλύτερος απ’ ότι ο Milgram 

υπολόγιζε. Σέσσερις από αυτές τις κριτικές είναι οι εξής: 

 Ο μύθος των «έξι βαθμών διαχωρισμού» ισχυρίζεται ότι η μελέτη του 

Milgram πάσχει από επιλογή, αλλά και τάση για μη ανταπόκριση, εξαιτίας του 

τρόπου με τον οποίο στρατολογήθηκαν οι συμμετέχοντες, καθώς και υψηλό 

βαθμό μη ολοκλήρωσης. Αρχικά, τα άτομα έναρξης δεν επιλέχθηκαν τυχαία, 

καθώς στρατολογήθηκαν μέσω μιας διαφήμισης που συγκεκριμένα 

αναζητούσε άτομα που θεωρούσαν τον εαυτό τους ως καλά δικτυωμένα. Ένα 

άλλο πρόβλημα, είχε να κάνει με τον συντελεστή φθοράς. Εάν κάποιος 
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υποθέσει μία σταθερή ποσότητα μη απόκρισης για κάθε άτομο της αλυσίδας, 

οι μεγαλύτερες αλυσίδες θα αντιπροσωπεύονταν λιγότερο, γιατί είναι πιθανό 

ότι θα συναντήσουν έναν απρόθυμο συμμετέχοντα. Γι’ αυτό, το πείραμα του 

Milgram έτεινε στο να εκτιμήσει μικρότερο τον μέσο όρο του μήκους της 

διαδρομής. Διάφορες μέθοδοι προτάθηκαν για να διορθωθούν αυτές οι 

εκτιμήσεις, μία από αυτές χρησιμοποιεί ένα εύρος βιώσιμης ανάλυσης, έτσι 

ώστε να υπολογιστεί το μήκος πληροφοριών των διακεκομμένων αλυσίδων, 

καθώς και για να μειώσει την τάση στην εκτίμηση των μέσων βαθμών 

διαχωρισμού 

 Ένα χαρακτηριστικό-κλειδί της μεθοδολογίας του Milgram, ήταν το ότι 

από τους συμμετέχοντες ζητούταν να επιλέξουν το άτομο που πίστευαν πως 

ήταν πιθανότερο να γνωρίζει το άτομο «στόχο». Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, 

ο συμμετέχων μπορεί να είναι αβέβαιος για το ποιοί από τους φίλους του είναι 

ο πιο πιθανός να γνωρίζει τον «στόχο». Επίσης, αφού οι συμμετέχοντες στο 

πείραμα δεν είχαν έναν χάρτη τοπολογίας του κοινωνικού δικτύου, ίσως στην 

πραγματικότητα να έστελναν το πακέτο ακόμα μακρύτερα  από τον «στόχο», 

από το να το στείλουν προς την κατεύθυνση της μικρότερης διαδρομής. Αυτό 

ίσως να οδήγησε μία τάση, αλλά και υπερεκτίμηση του μέσου αριθμού των 

απαιτούμενων συνδέσμων μεταξύ δύο τυχαίων ανθρώπων. 

 Η περιγραφή των ετερογενών κοινωνικών δικτύων εξακολουθεί να 

παραμένει ένα ανοικτό ζήτημα. Παρότι δεν διεξήχθη έρευνα για πολλά 

χρονιά, το 1998 οι D. Watts και St. Strogatz δημοσίευσαν μία εργασία που άνοιξε 

πολλά πεδία στην εφημερίδα Nature. Ο Mark Buchanan είπε πως η εργασία 

τους πυροδότησε μία έξαρση περαιτέρω δουλειάς σε πολλά επιστημονικά πεδία. 

 Ορισμένες κοινότητες είναι τελείως απομονωμένες, όπως η Sentinelese 

του North Sentinel Island, διακόπτοντας τις κατά τα άλλα παγκόσμιες 

αλυσίδες. Από όταν αυτοί οι άνθρωποι ανακαλύφθηκαν, παρέμειναν, από 

ανάγκη, ακόμα πιο απομονωμένοι από την συντριπτική πλειοψηφία του 

κόσμου, καθώς έχουν ελάχιστες οικονομικές, οικογενειακές ή κοινωνικές 

επαφές με τον υπόλοιπο κόσμο. Προτού ανακαλυφθούν, δεν υπήρχε εντός της 

κοινότητάς του, κανένας βαθμός διαχωρισμού από τον υπόλοιπο πληθυσμό. 

Παρ’ όλα αυτά, αυτοί οι πληθυσμοί είναι σταθερά πολύ μικροί (κατά μέσο όρο 

250 άτομα), και γι’ αυτό τους καθιστά χαμηλή στατιστική σημασία στο 

συνολικό αποτέλεσμα. 
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 Επιπρόσθετα σε αυτές τις μεθοδολογικές κριτικές, συζητιούνται διάφορα 

θέματα. Ένα από αυτά θεωρεί την κοινωνική σχέση των έμμεσων αλυσίδων 

επαφής, ως διαφορετικούς βαθμούς διαχωρισμού. Μεγάλο εύρος επίσημης και 

εμπειρικής δουλειάς επικεντρώνεται στις διαδικασίες κατανομής, αλλά η 

βιβλιογραφία του προβλήματος του «μικρού κόσμου» επίσης επιδεικνύει τη 

συσχέτιση της έρευνας χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα (παρόμοιο με αυτό 

του Milgram) μιας στοχευόμενης έρευνας στην οποία το άτομο που ξεκινά τη 

διαδικασία προώθησης, προσπαθεί να αποκτήσει κάποιο είδος πηγής (π.χ. 

πληροφορίες) για το άτομο «στόχο», χρησιμοποιώντας έναν αριθμό 

μεσαζόντων για να αποκτήσει τελικά πρόσβαση προς το άτομο αυτό. Όμως, 

υπάρχει λίγη εμπειρική δουλειά που να αποδεικνύει ότι τα έμμεσα κανάλια με 

ένα μήκος περίπου έξι βαθμών διαχωρισμού χρησιμοποιούνται στην 

πραγματικότητα για τέτοιου είδους απευθείας αναζήτηση, ή ότι μια τέτοια 

διαδικασία αναζήτησης είναι πιο αποτελεσματική, εάν συγκριθεί με τη χρήση 

κάποιων άλλων μέσων. 

 

1.13.6. Επιδράσεις στις Κοινωνικές Επιστήμες 

Σο Tipping Point του Malcolm Gladwell, βασισμένο σε άρθρα που αρχικά 

δημοσιεύθηκαν στον New Yorker, πραγματεύεται της έννοιας της «χοάνης». Ο 

Gladwell συνοψίζει κοινωνιολογική έρευνα και ισχυρίζεται ότι το φαινόμενο 

των έξι βαθμών διαχωρισμού είναι εξαρτώμενο από λίγους ξεχωριστούς 

ανθρώπους (connectors) με μεγάλα δίκτυα επαφών και φίλων· αυτά τα κεντρικά 

σημεία «ομφαλοί» μεσολαβούν στις συνδέσεις μεταξύ της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των, κατά τα άλλα, αδύναμα συνδεδεμένων ατόμων. 

 Πρόσφατη εργασία στις επιδράσεις του φαινομένου του «μικρού κόσμου» 

στην διάδοση των ασθενειών, έχει αποδείξει ότι χάρη στην ισχυρή φύση 

συνδεσιμότητας των κοινωνικών δικτύων συνολικά, η μετακίνηση αυτών των 

«ομφαλών» από έναν πληθυσμό, έχει πολύ μικρή επίδραση στο μέσο μήκος 

διαδρομής κατά μήκος ενός γραφήματος. 

 

1.13.7. Πρόσφατη Έρευνα στο «Υαινόμενο του Μικρού Κόσμου» 

Σο ερώτημα του μικρού κόσμου αποτελεί και μέχρι σήμερα ένα δημοφιλές 

πεδίο ερευνών, καθώς εξακολουθούν να διεξάγονται πολλά πειράματα. Για 

παράδειγμα, οι P. Dodds, R. Muhamad και D. Watts, διεξήγαγαν το πρώτο 
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μεγάλης έκτασης αντίγραφο του πειράματος του Milgram, που περιελάμβανε 

24.163 ηλεκτρονικά μηνύματα αλυσίδες και 18 στόχους σε όλο τον κόσμο. Ο 

Dodds βρήκε ότι το μέσο μήκος αλυσίδας ήταν αυστηρά έξι, ακόμα και όταν 

υπολόγισε την φθορά. Ένα παρεμφερές πείραμα που χρησιμοποιούσε 

δημοφιλείς ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ως μέσο, διεξήχθη από το 

Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon. Σα αποτελέσματα έδειξαν ότι πολύ λίγα ήταν 

τα μηνύματα που τελικά έφτασαν στο στόχο τους. Παρόλ’ αυτά, οι κριτικές 

που ασκούνται στο πείραμα του Milgram εξακολουθούν να ισχύουν και για τις 

πρόσφατες έρευνες. 

 

1.13.8. Μοντέλα Δικτύων 

Σο 1998 οι D. Watts και St. Strogatz, του Πανεπιστημίου Cornell, δημοσίευσαν το 

πρώτο μοντέλο δικτύου για το φαινόμενο του «μικρού κόσμου». Απέδειξαν ότι 

τα δίκτυα, τόσο από την φύση, όσο και τα κατασκευασμένα από τον άνθρωπο, 

φανερώνουν το φαινόμενο του μικρού κόσμου. Επίσης, απέδειξαν ότι 

ξεκινώντας με ένα κανονικό δίκτυο, η προσάρτηση μικρού αριθμού τυχαίων 

συνδέσμων μειώνει τη διάμετρο -τη μεγαλύτερη απευθείας διαδρομή μεταξύ 

οποιωνδήποτε δύο κατακόρυφων στο δίκτυο- από τα να είναι πολύ μακρύ στο 

να είναι πολύ μικρό. Η έρευνα αρχικά ήταν εμπνευσμένη από τις προσπάθειες 

του Watts στο να καταλάβει τον συγχρονισμό των τιτιβισμάτων των τριζονιών, 

που φανερώνουν έναν υψηλό βαθμό συνεργασίας σε μεγάλες κλίμακες, σαν 

τα έντομα να καθοδηγούνται από κάποιον «μαέστρο». Σο μαθηματικό μοντέλο 

που ανέπτυξαν οι Watts και Strogatz για να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο έχει 

έκτοτε εφαρμοστεί σε πολλά διαφορετικά πεδία. 

 Γενικά, το μοντέλο τους, απέδειξε την αλήθεια στην παρατήρηση του 

Mark Granovetter, ότι δηλαδή είναι «η δύναμη των αδύνατων συνδέσμων» που 

κρατάει ένα κοινωνικό δίκτυο. Παρότι το συγκεκριμένο μοντέλο γενικεύτηκε 

από τον J. Kleinberg, εξακολουθεί να παραμένει μία κανονική μελέτη 

περίπτωσης στον τομέα των σύνθετων δικτύων. τη θεωρία των δικτύων, η 

ιδέα που παρουσιάστηκε στο μοντέλο του δικτύου του «μικρού κόσμου», έχει 

διερευνηθεί εκτενώς. Πράγματι, διάφορα κλασικά αποτελέσματα στη θεωρία 

των τυχαίων γραφημάτων αποδεικνύουν ότι ακόμα και τα δίκτυα με μη 

πραγματική τοπολογική δομή φανερώνουν το φαινόμενο του μικρού κόσμου, 

το οποίο μαθηματικά εκφράζεται ως η διάμετρος του δικτύου που μεγαλώνει 
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με τον λογάριθμο του αριθμού των κόμβων (και όχι αναλογικά με τον αριθμό 

των κόμβων, όπως στην περίπτωση του πλέγματος). 

 την επιστήμη των υπολογιστών, το φαινόμενο του μικρού κόσμου (αν 

και δεν λέγεται έτσι) χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ασφαλών peer-to-peer 

πρωτοκόλλων, καινοτόμων αλγορίθμων για το διαδίκτυο και ad hoc 

ασύρματων δικτύων, και αναζητά αλγορίθμους για δίκτυα όλων των ειδών. 

 



Αξιοποίηση Σεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

Το Φαινόμενο και οι Διαστάσεις της Βίας 

 

 
43 

 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 
Κοινωνικός Αποκλεισμός 

Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

Το Φαινόμενο και οι Διαστάσεις της Βίας 
 

 

 

2.1. Κοινωνικός Αποκλεισμός 

Παρότι ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός» χρησιμοποιείται ευρέως, οι έννοιες 

που του αποδίδονται ποικίλλουν. Η δυσκολία στο να προσδιορισθούν τα 

χαρακτηριστικά του, αλλά και να αναζητηθούν οι γενεσιουργοί αιτίες, καθώς 

και οι μηχανισμοί αναπαραγωγής του, έγκειται στο γεγονός ότι είναι πολλές 

οι πτυχές, οι λόγοι και οι συνθήκες εκδήλωσής του. Ο όρος κοινωνικός 

αποκλεισμός για πρώτη φορά αναφέρθηκε σε κείμενα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την 

καταπολέμηση της φτώχειας. 

 Σο φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού δεν είναι καινούργιο. Καθ’ 

όλη την ιστορική διαδρομή της ανθρωπότητας, άτομα και ομάδες 

αποκλείονταν προσωρινά η και διαπαντός, είτε από το σύνολο είτε από 

ορισμένες μορφές κοινωνικής ζωής. Για παράδειγμα, στις παραδοσιακές 

κοινωνίες ο αποκλεισμός εκφραζόταν με την απουσία δικαιωμάτων σε 

διάφορες κοινωνικές ομάδες και αντίστροφα με την ύπαρξη προνομίων σε 

ορισμένες άλλες. 

την Κασιμάτη (1998) αναφέρεται, ότι σύμφωνα με τον Pereirinha, 

κοινωνικός αποκλεισμός εμφανίζεται όταν υπάρχει δυσλειτουργία ή και 

αποστέρηση τουλάχιστον σε ένα από τα στοιχεία πολιτικής, κοινωνικής, 

οικονομικής και διαπροσωπικής ολοκλήρωσης. Παρατηρείται ότι, μετατίθεται 

η προβληματική και δεν έγκειται αποκλειστικά και μόνο στο οικονομικό 
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στοιχείο, αλλά εντοπίζεται όταν υπάρχει έλλειμμα σε επίπεδο πολιτικών, 

κοινωνικών και άλλων παραγόντων. Ο Room, στην ίδια βιβλιογραφική 

αναφορά, συνηγορεί σε αυτή την άποψη και θεωρεί τον αποκλεισμό ως άρνηση 

και μη πραγμάτωση των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών, παραπέμποντας 

σε περιορισμούς της πρόσβασής τους σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, 

ανεξάρτητα, αν οι περιορισμοί αυτοί είναι σκόπιμοι ή όχι. ε μια πιο γενική 

έκφραση, κοινωνικός αποκλεισμός εμφανίζεται όταν υπάρχει έλλειμμα 

τουλάχιστον σε ένα από τα στοιχεία της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής 

και διαπροσωπικής, στην κοινωνία, ολοκλήρωσης. Είναι η διαδικασία η οποία 

συμβάλλει ώστε άτομα και ομάδες του πληθυσμού να αποκλείονται  μερικώς ή 

πλήρως από τη συμμετοχή στην κοινωνία στην οποία ανήκουν. 

Σα αίτια που προκαλούν κοινωνικό αποκλεισμό απορρέουν από τη 

φτώχεια, την περιθωριοποίηση και τον στιγματισμό, ενώ οι πληθυσμιακές 

ομάδες που εμφανίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι άλλες από τα 

άτομα με αναπηρία, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τις κακοποιημένες 

γυναίκες, τους πρόσφυγες, τους αποφυλακισμένους και πλήθος άλλων. 

Η βασική ιδέα σε όλες τις απόπειρες εννοιολογικού προσδιορισμού είναι 

ότι ο αποκλεισμός αφορά την ανισότητα σε όλες της τις διαστάσεις. Σο 

εννοιολογικό αντίθετο του αποκλεισμού θα μπορούσε να είναι η «ένταξη», η 

«συμμετοχή», η «ολοκλήρωση» ή η «ενσωμάτωση». Αυτές αποτελούν έννοιες 

που φανερώνουν την ιδεατή πορεία που θα έπρεπε να έχει το άτομο στη ζωή. 

Όμως, το ιδεατό απέχει παρασάγγες από την σημερινή πραγματικότητα, με 

αποτέλεσμα ο όρος του κοινωνικού αποκλεισμού όχι μόνο να βιώνεται, αλλά 

και να χρησιμοποιείται ευρέως στις μέρες μας, ιδίως στον πολιτικό λόγο, και 

συχνά να αποτελεί αντικείμενο μικροπολιτικής. 

Η αύξηση του αποκλεισμού συνδέεται άμεσα με τις ανεπάρκειες και τις 

ελλείψεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε 

διάφορους τομείς. Άρα οι συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού προκύπτουν 

από την έλλειψη ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής ή την εφαρμογή 

λανθασμένων πολιτικών. υνεπάγεται, λοιπόν, ότι η έννοια του αποκλεισμού 

εμπεριέχει τις έννοιες των κοινωνικών δικαιωμάτων αφενός και της υλικής 

αποστέρησης ή της πραγματικής αδυναμίας απόκτησης πρόσβασης σε 

υπηρεσίες και υλικά αγαθά αφετέρου. 
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2.1.1.  Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού 

Ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός, μέσα στην πάροδο του χρόνου μεταβλήθηκε 

σημαντικά και διευρύνθηκε, ώστε να περιλαμβάνει πολλές έννοιες. Σο 

ενδιαφέρον στράφηκε στην πολυδιάστατη φύση του φαινομένου και στον 

προβληματισμό για το κατά πόσο ο όρος αναφέρεται σε μια κατάσταση ή  σε 

μια διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί φαίνεται να συντείνουν στο ότι ο 

κοινωνικός αποκλεισμός αφορά σε μια δυναμική διαδικασία που οδηγεί 

σταδιακά σε μία κατάσταση. 

 Σα χαρακτηριστικά που συνήθως αναφέρονται σχετικά με τον 

αποκλεισμό είναι κοινωνικού περιεχομένου, όπως η φτώχεια, η 

περιθωριοποίηση, η ανεργία, η ετερότητα. Άλλες μορφές αποκλεισμού 

αφορούν στον γεωγραφικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό, ενώ τα άμεσα 

αποτελέσματα του κοινωνικού αποκλεισμού είναι η απομόνωση, η αδυναμία 

πρόσβασης σε υπηρεσίες, η αποστέρηση κοινωνικών αγαθών, η 

ανισοκατανομή του δημόσιου πλούτου, η παραβατικότητα και οι 

παρεκκλίνουσες συμπεριφορές. 

 

2.2. Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

Ευάλωτες, ευπαθείς ή ομάδες υψηλού κινδύνου ονομάζουμε εκείνες τις ομάδες 

του πληθυσμού που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά 

και δημόσια αγαθά, και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε 

διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, εργασία, ικανοποιητικό 

εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.). 

 Πρόκειται κυρίως για αστέγους, ανέργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), 

πάσχοντες (σοβαρά παθολογικά προβλήματα, ψυχικές ασθένειες), 

μετανάστες, αποφυλακισμένους, χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων 

ουσιών, θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, ρομά, τσιγγάνους, 

μονογονεϊκές οικογένειες, κακοποιημένες γυναίκες, πρόσφυγες, μετανάστες, 

πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (πυρόπληκτοι, 

σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς). 

 Σα άτομα αυτών των πληθυσμιακών ομάδων είναι στιγματισμένα, συχνά 

ζουν απομονωμένα βιώνοντας τον κοινωνικό ρατσισμό, αλλά παράλληλα 

νιώθουν άγχος, φόβο, ανασφάλεια, ακόμα και θυμό. Αισθάνονται και βιώνουν 

την απόρριψη, που εκφράζεται με τον αποκλεισμό τους από τις συλλογικές 
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εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Είναι σύνηθες τα άλλα μέλη της κοινωνίας να 

αποφεύγουν αυτά τα άτομα, κατ’ επανάληψη, ώστε ο κοινωνικός 

στιγματισμός να τα οδηγεί σε μια αντίδραση προς την υπάρχουσα κοινωνική 

πραγματικότητα και να βιώνουν έντονα το αίσθημα της μοναξιάς, της 

απόρριψης και της περιθωριοποίησης (Κόνσολας et al., 2009). Ενίοτε 

παρατηρούνται εντάσεις ακόμα και μεταξύ τους, καθώς τα κοινωνικά 

προβλήματα διογκώνονται και τα άτομα ζουν αποκλεισμένα, με αποτέλεσμα 

το κόστος να είναι ψυχολογικό, κοινωνικό, πολιτισμό, πολιτισμικό και 

οικονομικό. 

 τη σύγχρονη ελληνική πολυπολιτισμική κοινωνία απαιτείται μία 

εκπαίδευση για όλους, έτσι ώστε η αίσθηση του να είναι κανείς αποδεκτός, να 

ανήκει, αλλά και να συμμετέχει στο κοινωνικό σύνολο, να αποτελεί 

προϋπόθεση τόσο για ατομική πρόοδο όσο και για κοινωνική αλλαγή. Μέσω 

της πληροφόρησης θα επιτευχθεί η αλλαγή τάσεων, στάσεων και 

προκαταλήψεων έναντι των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, με γνώμονα τη 

διεκδίκηση πολιτικών ισότητας, την αποδοχή της διαφορετικότητας, αλλά και 

των ίδιων των ατόμων αυτών ως ισότιμων πολιτών. 

 

2.3. Η Βία 

Κάθε εξουσία είναι εξουσία ζωής και θανάτου 

Μισέλ Υουκό 

ύμφωνα με τον Μικρογιαννάκη, η βία είναι λέξη ομόρριζη του βίου, δηλαδή 

της ζωής (de Romilly, 2001). Και οι δύο λέξεις (βίος και βία) προέρχονται από τις 

σανσκριτικές λέξεις Jivah που σημαίνει ζωντανός και Jiya που σημαίνει βία 

(Αλεξανδρίδης, 2007). Η λέξη violence προέρχεται από το λατινικό vis, το οποίο 

σημαίνει βία, αλλά σημαίνει και δύναμη, σθένος, ισχύς. Η vis για την ακρίβεια 

χαρακτηρίζει τη χρήση της δύναμης, τις βιαιοπραγίες, καθώς επίσης και την 

ισχύ των όπλων. 

 Ιδιαίτερο γνώρισμα της βίας είναι η αμφισημία. Από τη μία πλευρά, 

εμφανίζεται ως σύγκρουση δικαιωμάτων και λόγων ή ως αντίθεση προς την 

κοινωνική ευταξία. Από την άλλη, θεωρείται ξένο στοιχείο για την 

καθημερινότητα, εκφέρεται με αρνητικότητες και απαγορεύσεις και 

καταδικάζεται από όλους. Άλλοτε, γίνεται θέαμα ψυχαγωγίας και άλλοτε 
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προτρέπουμε σε αυτήν με αποφθέγματα, παραδοσιακά ρητά και γνωμικά 

(Δημητρίου, 2003). 

Η βία μπορεί να είναι σωματική, λεκτική ή και ψυχολογική. Ψς άσκηση 

βίας θεωρείται και η παραμέληση. Επίσης, η βία μπορεί να είναι άμεση ή και 

έμμεση, με τη μορφή του κοινωνικού αποκλεισμού. Ορισμένες θεωρίες τείνουν 

στην εξομοίωση βίας και δύναμης. 

Η προσωπικότητα, η αυτοεπίγνωση, η αυτοεκτίμηση, καθώς και η 

ικανότητά μας να αγαπάμε τον εαυτό μας, οικοδομούνται στα θεμέλια της 

αποδοχής, της επιβεβαίωσης και της χωρίς όρους αγάπης από εξωτερικές 

πηγές. Αν δεν έχουμε αγαπηθεί, αν δεν έχουμε γαλουχηθεί συναισθηματικά, 

αν δεν έχουμε επιβεβαιωθεί ως παιδιά, τότε δεν μπορούμε να μάθουμε να 

αγαπάμε τον εαυτό μας. Όταν υφιστάμεθα βία, είτε βαριάς σωματικής 

κακοποίησης, όπως στην περίπτωση της σεξουαλικής κακοποίησης, είτε από 

μικρότερη προσβολή, όπως λεκτικά ή όταν μας κοροϊδεύουν για τη σωματική 

μας διάπλαση, τότε η προσωπικότητά μας βάλλεται και ένα μέρος της 

αθωότητάς μας υφίσταται επίθεση. 

 

2.3.1. ύντομη Ιστορική Αναδρομή της  Βίας 

Η βία, σύμφωνα με τους ερευνητές, ξεκινάει πριν από 4.000 χρόνια, μαζί με το 

πατριαρχικό εξουσιαστικό σύστημα, όπου η τιμωρία, η βία και οι απειλές ήταν 

τα μέσα επιβολής του ισχυρού πατριάρχη προς τους κατωτέρους του 

(Φατζηφωτίου, 2005).  

Όμως, η βία είναι καταγεγραμμένη από Γενέσεως του κόσμου. Ο Κάιν 

καταλαμβάνεται από μεγάλο θυμό και προβαίνει στην αδελφοκτονία. Ο Freud 

αναζητά τις ρίζες της βίας στις ανάγκες της ίδιας της ζωής και της επιβίωσης, 

ενώ η μετάβαση στο δίκαιο και στο νόμο συντελείται με τη μετάβαση από την 

ατομική στην ομαδική βία, στην «ισχύ εν τη ενώσει» της κοινότητας (Κουράκης 

& Περτέση, 2009).  

Εννοείται ότι η αρχαία Ελλάδα γνώρισε τη βία και μάλιστα σε όλες τις 

μορφές της. Γνώρισε μια ατέλειωτη σειρά πολέμων, στη διάρκεια των οποίων 

υπήρξαν σφοδρές συγκρούσεις, αλλά και βάναυσα μέτρα καταπίεσης.  

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, μαθαίνουμε την ιστορία της 

αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Ρώμης μέσα από μια σειρά διαδοχικών 
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πολέμων, αλλά και πολιτικών εχθροπραξιών, στη διάρκεια των αιώνων. 

Επίσης συναντάμε εμφύλιους πολέμους που προξένησαν σφαγές και 

αποτρόπαιες βιαιότητες.  

Ενδεικτικό παράδειγμα της βίας στην αρχαία Ελλάδα, ίσως και να 

αποτελεί το βίαιο τέλος ορισμένων από τους σημαντικότερους αρχαίους 

Έλληνες ιστορικούς, φιλοσόφους, πολιτικούς, ρήτορες, στρατηγούς και 

επιστήμονες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πυθαγόρας 500 π.Φ. ετών 80 στην εξορία από πείνα 

Μιλτιάδης 489 π.Φ. ετών  65 στη φυλακή 

Αριστείδης 468 π.Φ. ετών 72 στην εξορία από πείνα 

Θεμιστοκλής 461 π.Φ. ετών 66 στην εξορία 

Αισχύλος 456 π.Φ. ετών 69 στην εξορία 

Περικλής 429 π.Φ. ετών 66 παραιτήθηκε λόγω κατηγορίας 

Υειδίας 429 π.Φ. ετών 66 στη φυλακή 

Αναξαγόρας 428 π.Φ. ετών 72 στην εξορία 

Ηρόδοτος 429 π.Φ. ετών 59 στην εξορία 

Ικτίνος 420 π.Φ. ετών xx στην εξορία 

οφοκλής 406 π.Φ. ετών 90 στην εξορία από πείνα 

Ευριπίδης 406 π.Φ. ετών 74 στην εξορία 

Αλκιβιάδης  404 π.Φ. ετών 48 στην εξορία 

ωκράτης 399 π.Φ. ετών 71 ήπιε το κώνειο 

Θουκυδίδης 396 π.Φ. ετών 64 στην εξορία 

Αριστοφάνης 385 π.Φ. ετών 61 στην εξορία από πείνα 

Πλάτων 347 π.Φ. ετών 80 στην εξορία 

Ισοκράτης 338 π.Φ. ετών 99 στην εξορία 

Δημοσθένης 322 π.Φ. ετών 62 ήπιε δηλητήριο 

Πίνακας 2.1. Σο βίαιο τέλος σημαντικών ανδρών της αρχαιότητας 

 

Η Ελλάδα γνώρισε τη βία και αυτό αποδεικνύεται με αξιόπιστες ιστορικές 

καταγραφές και μαρτυρίες, αλλά αποδεικνύεται και με γεγονότα. 

Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες υπήρξαν οι δημιουργοί 

του λογοτεχνικού είδους της τραγωδίας, από τη μυθολογία που βρίθει 
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τερατωδών αφηγήσεων κυρίως ως προς τη θεϊκή βία, αλλά και από πλήθος 

άλλων γεγονότων, όπως οι θυσίες για τον εξευμενισμό των θεών, η ύπαρξη 

της δουλείας, όπου ο νόμος προϋπέθετε τη δυνατότητα βασανισμού τους, αλλά 

και από τον κοινωνικό αποκλεισμό του Καιάδα. 

Όμως, η Ελλάδα καταδίκασε και αποκήρυξε τη βία και αυτό 

επιβεβαιώνεται διαχρονικά από τη λογοτεχνία. Και ίσως επειδή, είχε την 

εμπειρία, μπόρεσε να εκφράσει τόσο έντονα την άρνησή της και την επιθυμία 

της να την καταργήσει (de Romilly, 2001). Ίσως ακόμα, και λόγω αυτής της 

τάσης, να ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα η δικαιοσύνη και να αποτέλεσε το 

λίκνο του πολιτισμού. Πράγματι, συνεχώς οι συγγραφείς αντιπαραβάλλουν το 

σέβας των νόμων, που τηρεί η αθηναϊκή δημοκρατία, στην απουσία των νόμων 

και τη βία που χαρακτηρίζουν την τυραννία. 

 Κατά την ιστορική εξέλιξη, η έννοια της βίας είναι ταυτόσημη της 

μεσαιωνικής περιόδου, δηλαδή της χρονικής περιόδου της ανθρώπινης 

ιστορίας που διαδέχεται την περίοδο της Αρχαιότητας και τελειώνει με την 

περίοδο της Αναγέννησης. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της μακραίωνης 

σκοτεινής περιόδου, οι έννοιες που κυριαρχούν αφορούν στην ηγεμονία, στη 

χειραγώγηση, στην ανασφάλεια, στον σκοταδισμό, στην ιερά εξέταση, στις 

πολεμικές συγκρούσεις, στην καταπίεση και στην επιβολή. 

 Μετέπειτα, η ριζική τομή υπήρξε για τις ευρωπαϊκές χώρες, η εμπειρία 

των δύο Παγκόσμιων Πολέμων του 20ου αιώνα. Η έκταση και η ένταση της 

φρίκης του πολέμου που εκδηλώθηκε με τη μαζική και συντεταγμένη 

πολεμική  αλλά και διαπροσωπική χρήση βίας, καθώς και ο τρόμος από τις 

ιδεολογίες και τις πρακτικές των διαφόρων εθνικών, φυλετικών και 

θρησκευτικών «καθάρσεων», δημιουργούν εύλογο προβληματισμό σχετικά με 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ιδιαίτερα τα Δικαιώματα του Παιδιού 

(Νικολαΐδης, 2009). Άλλωστε, έχει τεκμηριωθεί επαρκώς - και κυρίως από το 

πρωτοφανές ποσοστό αμάχων θυμάτων των δύο Παγκοσμίων Πολέμων του 

20ου αιώνα συγκριτικά - ότι, προϊόντων των αιώνων, οι πόλεμοι στοχεύουν και 

στηρίζονται πολύ περισσότερο στις απώλειες αμάχων και στην επιβολή 

«κοινωνικού χάους» παρά στην καταφορά πληγμάτων των εμπλεκόμενων 

στρατιωτικών δυνάμεων. Ο Freud στην απαντητική επιστολή του στον  Einstein 

το 1932, παραμονές του ξεσπάσματος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ 

εξαπλώνεται ραγδαία το φάσμα του ναζισμού, εκφράζει την έντονη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
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απαισιοδοξία του για την πιθανότητα κάποτε να εξαλειφθεί η βία από τον 

πλανήτη (Νικολαΐδης, 2009).  

 

2.3.2. Η Λογική των Βίαιων Πράξεων 

ύμφωνα με τον J. -A. Miller, τα εγκλήματα διακρίνονται σε εγκλήματα 

ωφελιμιστικά και σε εγκλήματα απόλαυσης (Κουράκης & Περτέση, 2009). την 

ίδια βιβλιογραφική πηγή, γίνεται αναφορά στον Lacan σύμφωνα με τον οποίο 

υπογραμμίζεται αφενός ότι μόνο μέσω της ψυχανάλυσης μπορεί να 

αναδειχθεί η αλήθεια της εγκληματικής πράξης και αφετέρου, ότι μέσα από 

αυτή την αλήθεια το υποκείμενο μπορεί να αναλάβει την ευθύνη αυτού που 

έκανε. 

 ύμφωνα με την κλασική ψυχαναλυτική άποψη, η ψυχολογική δομή της 

προσωπικότητας του ατόμου περιλαμβάνει το Εγώ, το Τπερεγώ και το Εκείνο. 

Σο Εγώ είναι η ομάδα των λειτουργιών που εξασφαλίζει την προσαρμογή του 

ατόμου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς / περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ 

το Τπερεγώ εμπεριέχει τους ηθικούς κανόνες, τα ιδεώδη και τα ιδανικά βάσει 

των οποίων πορεύεται το άτομο. Σο Εγώ και το Τπερεγώ έχουν συνειδητές και 

ασυνείδητες διεργασίες. Σο Εκείνο είναι στο σύνολό του ασυνείδητο, εμπεριέχει 

τις ενστικτώδεις ενορμήσεις, σεξουαλικές και καταστροφικές (Μπεράτη, 2001). 

Μία σημαντικότατη ομάδα λειτουργιών του Εγώ είναι οι μηχανισμοί άμυνας, 

που αποτελούν την προσπάθεια του Εγώ να ελέγξει επώδυνες, μη αποδεκτές 

ιδέες και συναισθήματα. Ορισμένοι μηχανισμοί άμυνας είναι η άρνηση όπου 

το άτομο προστατεύει τον εαυτό του από δυσάρεστα και επώδυνα 

συναισθήματα με το να μην αποδέχεται πραγματικά γεγονότα, η παραποίηση 

όπου η εξωτερική πραγματικότητα του ατόμου παραποιείται προκειμένου να 

ικανοποιηθούν εσωτερικές ανάγκες του ατόμου, η προβολή όπου 

συναισθήματα, επιθυμίες ή ιδέες του ατόμου προβάλλονται προς τα έξω και 

αποδίδονται σε κάποιον άλλον για να αποφύγει το άτομο επώδυνες 

καταστάσεις και δυσάρεστα συναισθήματα, η απώθηση όπου μνήμες 

ωθούνται στο ασυνείδητο για να μην έχει πρόσβαση εκεί το άτομο και που αν 

γινόταν συνειδητό θα προκαλούσε επώδυνα και δυσάρεστα συναισθήματα, η 

ταυτοποίηση όπου ο εαυτός μας αφομοιώνει τις ιδιότητες κάποιου άλλου, η 

καταστολή όπου σε μια κατάσταση που είναι μεταξύ συνειδητού και 

ασυνείδητου το άτομο αποφεύγει να επεξεργαστεί μια συνειδητή σύγκρουση 

και συνειδητά παράγωγα ενορμήσεων που είναι δυσάρεστα, η σωματοποίηση 
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όπου σκέψεις και συναισθήματα αντικαθίστανται από σωματικές εκδηλώσεις 

και πολλοί άλλοι μηχανισμοί άμυνας. 

 

2.4. Μορφές Βίας 

Το κακό πολλαπλασιάζεται,  

γιατί κρύβει μέσα του τη «γοητεία» της μειονότητας. 

Το καλό διαιρείται, γιατί θεωρείται εύκολο και δεδομένο. 

(Σούρας, 2007) 

Για την εγκληματολογία, το έγκλημα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια κάποιας 

διάταξης ενός νόμου, αλλά ένα πραγματικό πρόβλημα της καθημερινής ζωής, 

ένα κοινωνικό γεγονός με απτές διαστάσεις, που για να το αντιληφθεί ο 

ερευνητής δεν έχει ανάγκη από τη διόπτρα του ποινικού νόμου (Αλεξιάδης, 

1989). Αν προσθέσουμε σε αυτό και το γεγονός ότι ως έγκλημα νοείται κάθε 

εκδήλωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς που τιμωρείται με ποινή, τότε, 

πολλές από τις μορφές εκδήλωσης και έκφρασης της βίας, αναμφισβήτητα 

συγκαταλέγονται στα εγκλήματα. 

Όπως προαναφέρθηκε, το φαινόμενο της βίας είναι πανάρχαιο. τις 

μέρες μας υπάρχουν πολλές μορφές βίας, είτε θεατής είτε αθέατης. Τπάρχουν 

είδη βίας που είναι σε όλους γνωστά όπως της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ 

άλλα σπάνια συζητούνται, όπως η κακοποίηση ατόμων με αναπηρία.  

Καθημερινά βλέπουμε βία στον αθλητισμό και πολλοί κάνουν λόγο για 

άλλα προβλήματα που απλά εκδηλώνονται στα γήπεδα. Πολλές μελέτες 

έχουν γίνει για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, ένα 

φαινόμενο που συνήθως υφίστανται οι γυναίκες και σπάνια δημοσιοποιείται. 

Τπάρχει η κακοποίηση ηλικιωμένων με πιο συνηθισμένη τη μορφή της 

παραμέλησης, ενώ πολλοί κάνουν λόγο για οικονομικό πόλεμο, για τη βία ή 

έμμεση τρομοκρατία των ΜΜΕ ή/και των πολιτικών, καθώς και για τη βία της 

παγκοσμιοποίησης, της διαφορετικότητας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, 

τη βία που εκπορεύεται από την εξουσία, αλλά και την ευθανασία, τα 

εγκλήματα τιμής και πλήθος άλλων. 

Ο Žižek (2010) αναφέρεται στη συστημική βία, η οποία ενυπάρχει σε ένα 

σύστημα, όχι μόνο για την άμεση υλική βία αλλά και για τις πιο αδιόρατες 

μορφές καταναγκασμού που συντηρούν σχέσεις κυριαρχίας και εκμετάλλευσης, 

συμπεριλαμβανομένης και της απειλής της βίας. 
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την παρούσα εργασία θα γίνει εκτενής αναφορά στις πιο διαδεδομένες 

και μεγάλης έκτασης μορφές βίας, δίνοντας έμφαση στα πιο διαδεδομένα είδη, 

όπως στην ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών και των παιδιών, στον 

σχολικό εκφοβισμό και στη βία που προκύπτει από τον εθισμό και την κακή 

χρήση του διαδικτύου. 

 

2.4.1. Βία μεταξύ Ερωτικών υντρόφων 

Με τον όρο «Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ)» ορίζεται το σύνολο 

επιθετικών και πειθαναγκαστικών συμπεριφορών που διαπράττονται από 

κάποιον που έχει, είχε ή επιθυμεί να έχει ερωτική σχέση με ένα ενήλικο ή έφηβο 

άτομο με μοναδικό στόχο τον έλεγχο του ενός συντρόφου από τον άλλο (FVPF, 

1999). Παραδείγματα τέτοιων συμπεριφορών μπορεί να είναι η πρόκληση 

σωματικού τραύματος, ψυχολογική και η σεξουαλική κακοποίηση, η σταδιακή 

κοινωνική απομόνωση του θύματος, η καταδίωξη, η αποστέρηση υλικών και 

οικονομικών πόρων ή της ελευθερίας κινήσεων και ο εκφοβισμός του θύματος 

μέσω στενής παρακολούθησής του, με τη χρήση απειλών ή με άλλο τρόπο 

(Πετρουλάκη, 2009). 

 Σα δεδομένα δείχνουν ότι, σε σύγκριση με τους άνδρες, οι γυναίκες έχουν 

πέντε ως οκτώ φορές υψηλότερη πιθανότητα να είναι θύματα αυτής της 

μορφής βίας. Μάλιστα εκτιμάται ότι, στην Ευρώπη, πεθαίνουν, κατά μέσο όρο, 

600 γυναίκες εξαιτίας της βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων. Η βία μεταξύ 

συντρόφων, όπως άλλωστε και η κάθε μορφής βία, αποτελεί κατάφωρη 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και ζήτημα δημόσιας υγείας.  

 

2.4.2. Ενδοοικογενειακή Βία 

Η ενδοοικογενειακή βία συνιστά φαινόμενο που προσβάλλει τις αρχές της 

ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης και της αξιοπρέπειας του ατόμου και 

περιλαμβάνει διαφορετικές ενότητες, όπως την κακοποίηση παιδιού, την 

κακοποίηση των συζύγων και την κακοποίηση των ηλικιωμένων ατόμων. 

Παρά το γεγονός ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μία από τις σοβαρότερες 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέχρι και σήμερα δεν έχει καταστεί 

εφικτή η ακριβής απόδοση του φαινομένου με έναν διεθνώς αποδεκτό ορισμό, 

καθώς οι διαστάσεις του χωροχρόνου επηρεάζουν καθοριστικά τις 

εννοιολογικές διαφοροποιήσεις ανά κράτος, οργανισμό κ.ο.κ. (Αγγελοπούλου, 
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2009). ε αυτό το πλαίσιο τα Ηνωμένα Έθνη συστήνουν στα κράτη μέλη τους 

να υιοθετήσουν τους ευρύτερους δυνατούς ορισμούς όσον αφορά στις πράξεις, 

που συνιστούν το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και στις σχέσεις, 

στο πλαίσιο των οποίων λαμβάνουν χώρα τέτοια περιστατικά. 

Σο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών είναι 

καταγεγραμμένο σε παγκόσμιο επίπεδο, εδώ και τουλάχιστον 2.500 χρόνια 

(Γάτσας, 2006). Μόλις το 2006 ψηφίστηκε στην Ελλάδα νόμος για την 

ενδοοικογενειακή βία (Ν. 3500/2006). Μέχρι τότε η αντιμετώπισή της 

εντασσόταν στο πλαίσιο των γενικών διατάξεων του αστικού και του ποινικού 

δικαίου. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να σημειώνονται σοβαρές ελλείψεις ως 

προς τις κοινωνικές και υποστηρικτικές δομές, αλλά και εξειδικευμένου 

προσωπικού στις αρμόδιες αρχές.  

Παρ’ όλα αυτά, η βία δεν είναι προνόμιο μόνο των ανδρών. Όταν οι 

γυναίκες αναλαμβάνουν το ρόλο του κακοποιητή καταφεύγουν στην 

ψυχολογική βία ή στη χειραγώγηση. Οι άνδρες επιτίθενται κατά των γυναικών 

τους πιο πολύ στο ρόλο τους της μητέρας, στη νοικοκυροσύνη τους ή στα 

προσόντα τους ως ερωτικοί σύντροφοι. Οι επιθέσεις των γυναικών άπτονται 

των αρσενικών στερεοτύπων, όπου επιχειρείται να πληγεί ο κοινωνικός ρόλος 

του άνδρα.  

Οι ερμηνείες που προτείνονται σχετικά με την αιτιολόγηση του 

φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας είναι πολλές και, συνοπτικά, 

συνίστανται: 

▫ στις ψυχιατρικές θεωρίες, όπου η πρωταρχική πηγή της κακοποίησης 

εντοπίζεται στα παθολογικά χαρακτηριστικά της δομής της 

προσωπικότητας του δράστη ή και του θύματος και τα οποία είναι 

απόρροια της ελλιπούς ψυχονοητικής ανάπτυξης του ατόμου στην πρώιμη 

παιδική ηλικία,  

▫ στις συμπεριφοριστικές θεωρίες, όπου η κακοποίηση είναι αποτέλεσμα 

επιβράβευσης ή τιμωρίας του δράστη σε περίπτωση άσκησης ή αποφυγής 

της αντίστοιχα,  

▫ στις γνωστικές θεωρίες, όπου η κακοποίηση είναι απόρροια εκδραμάτισης 

από το δράστη φαντασιωσικών σκηνών,  

▫ στη θεωρία της υποκουλτούρας της βίας, όπου υποστηρίζεται ότι κάποιες 

κοινωνικές ομάδες έχουν διαφορετικά επίπεδα βίας καθώς κινούνται σε 
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συνθήκες και χώρους διαβίωσης στους οποίους οι υπάρχουσες νόρμες και 

αξίες ενθαρρύνουν τη βίαιη συμπεριφορά,  

▫ στις φεμινιστικές προσεγγίσεις, όπου η κοινωνία με πατριαρχικές 

αντιλήψεις ενθαρρύνει τη βία από τους άνδρες προς τις γυναίκες,  

▫ στη θεωρία της κοινωνικοποίησης των ρόλων των φύλων, όπου στα πλαίσια 

της κοινωνικοποίησης των δύο φύλων οι άνδρες ενθαρρύνονται να είναι 

περισσότερο επιθετικοί από τις γυναίκες,  

▫ στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, όπου ο δράστης έχει μάθει να φέρεται 

βίαια καθώς έχει υπάρξει είτε μάρτυρας βίαιων σκηνών είτε θύμα βίαιης 

συμπεριφοράς,  

▫ στη θεωρία των πόρων, όπου υποστηρίζεται ότι όλα τα κοινωνικά 

συστήματα στρέφονται γύρω από τις απειλές ή τη χρήση βίας,  

▫ στη θεωρία της κοινωνικής αλλαγής, όπου τα άτομα ενδέχεται να 

εμπλακούν σε συμπεριφορές που θα τους αποφέρουν επιβράβευση ενώ θα 

αποφύγουν συμπεριφορές που θα επιφέρουν κυρώσεις,  

▫ στη θεωρία των κοινωνικών συστημάτων, όπου η αιτία της κακοποίησης 

εντοπίζεται στην ανισορροπία των δυναμικών και των σχέσεων μεταξύ 

των μελών της οικογένειας,  

▫ στη θεωρία των συναισθηματικών δεσμών, όπου η κακοποίηση οφείλεται σε 

ανεπαρκείς και ακατάλληλες σχέσεις με τους γονείς· γεγονός που 

παρεμποδίζει την ανάπτυξη ενός δεσμού αγάπης μεταξύ της γονεϊκής 

φιγούρας και του παιδιού, καθώς και  

▫ στη θεωρία της ανακολουθίας της κοινωνικής τάξης, όπου η κακοποίηση 

οφείλεται στην έλλειψη πόρων και στη συνεπαγόμενη ασυμφωνία και 

άγχος που βιώνει το άτομο από την ασύμμετρη κατανομή των πόρων 

αυτών. 

 

2.4.2.1. Ενδοοικογενειακή Βία Κατά των Γυναικών 

Η ενδοοικογενειακή βία, και πιο συγκεκριμένα η κακοποίηση των γυναικών 

από τους συντρόφους τους, αποτελεί όχι μόνο μια θλιβερή πραγματικότητα, 

αλλά έχει λάβει διαστάσεις παγκόσμιας επιδημίας. Εμφανίζεται σε όλες τις 

πολιτισμικές και ταξικές ομάδες, και δεν κάνει διακρίσεις σε σχέση με τη χώρα, 
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το μορφωτικό επίπεδο, το ύψος του εισοδήματος, την εθνικότητα και την 

ηλικία.  

Ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών θεωρείται, μεταξύ άλλων, η 

φυσική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία που συμβαίνει στην οικογένεια και 

περιλαμβάνει χτυπήματα, σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών, βία για θέματα 

προίκας και τιμής, βιασμό μέσα στο γάμο, η εκτός γάμου βία, ακρωτηριασμό 

γεννητικών οργάνων και άλλες παραδοσιακές επώδυνες πρακτικές (Κατσίκη, 

2009). Πιο συνήθης είναι η λεκτική κακοποίηση, με προσβλητική και 

ταπεινωτική αντιμετώπιση του θύτη προς το θύμα. υχνά η ενδοοικογενειακή 

βία παίρνει διαστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, με τη γυναίκα να 

περιορίζεται και να απομονώνεται στο σπίτι, ενώ πολύ συχνό είναι και το 

φαινόμενο του οικονομικού αποκλεισμού. τις πιο ακραίες περιπτώσεις οι 

γυναίκες δολοφονούνται ή αυτοκτονούν από απελπισία. 

Οι διάφορες μορφές ενδοοικογενειακής βίας συνδέονται στενά με δύο 

στοιχεία (Φατζηφωτίου, 2005). Αφενός, οι επανειλημμένες σωματικές ή 

σεξουαλικές επιθέσεις έχουν σίγουρα συναισθηματικές και ψυχολογικές 

συνέπειες, και αντίστροφα, η ψυχολογική βία καταλήγει σε σωματική φθορά. 

Αφετέρου, σπάνια μια μορφή βίας λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα, χωρίς την 

ταυτόχρονη εκδήλωση και μιας άλλης μορφής. 

Η ενδοοικογενειακή βία θεωρείται πρώτιστα καταστρατήγηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελεί φαινόμενο με ατομικές, πολιτικές, 

κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην 

ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου, προκαλεί τον κοινωνικό αποκλεισμό 

του, ενώ ευνοεί την αναπαραγωγή διαστρεβλωμένων κοινωνικών ρόλων. 

Παρ’ όλα αυτά, έχει παρατηρηθεί ότι αστυνομικοί, νομικοί, δικαστές και 

εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας εξακολουθούν να υιοθετούν την ευρέως 

αποδεκτή άποψη ότι η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών ανήκει στην 

ιδιωτική σφαίρα. Ότι, δηλαδή, αποτελεί αμιγώς οικογενειακό ζήτημα και άρα 

οι φορείς και οι υπηρεσίες δεν δικαιούνται να παρεμβαίνουν. 

Η βία είναι κυκλική, δηλαδή εξελίσσεται σταδιακά και με επαναληπτικό 

τρόπο. Ο Έριχ Υρομ δέχεται την κυκλική βία ως αποτέλεσμα της εξουσίας που 

το σαδιστικό άτομο επιθυμεί να ασκεί στο άλλο πρόσωπο (Γατσάς, 2006). Σο 

πρώτο στάδιο είναι η φάση της έντασης, της οξυθυμίας του άνδρα, που 

συνδέεται, κατά την άποψή του, με έγνοιες και προβλήματα της καθημερινής 
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ζωής. τη διάρκεια αυτής της φάσης η βία δεν εκφράζεται άμεσα, αλλά 

διαφαίνεται μέσα από τον τόνο της φωνής, τη στάση, ή ακόμα και τη σιωπή. 

τις ερωτήσεις της γυναίκας, ο άνδρας αρνείται ότι τον απασχολεί κάτι και 

ισχυρίζεται ότι η γυναίκα τα επινοεί. ε αυτό το στάδιο, η γυναίκα μπορώντας 

να διακρίνει τί θα επακολουθήσει, κάνει τις περισσότερες υποχωρήσεις 

προκειμένου να αποφευχθεί το επόμενο στάδιο, αλλά μάταια. Σο επόμενο 

στάδιο είναι η επιθετικότητα, όπου υπάρχουν απειλές, κραυγές και ύβρεις, ή 

σπάσιμο αντικειμένων. Η σωματική βία αρχίζει προοδευτικά, ώσπου γίνεται η 

έκρηξη και καταλήγει στην έξαρση της βίας και στον άγριο ξυλοδαρμό. Όσο 

περνούν τα χρόνια το χρονικό διάστημα εκδήλωσης μεταξύ της πρώτης και της 

δεύτερης φάσης όλο και μειώνεται. Σο τρίτο στάδιο της βίας, είναι η 

μεταμέλεια και αναφέρεται και ως «μήνας του μέλιτος». Εδώ ο άνδρας, 

προσπαθεί να καταλογίσει την ευθύνη στη γυναίκα, κατηγορώντας την ότι τον 

προκάλεσε. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του αλλά και να 

ενοχοποιήσει τη γυναίκα. Ο άνδρας υιοθετεί φιλική συμπεριφορά, γίνεται 

προσεκτικός και πολύ περιποιητικός. 

 

Η έλλειψη σωστής και έγκυρης ενημέρωσης, τα παραδοσιακά στερεότυπα και 

οι προκαταλήψεις σχετικά με την κοινωνική θέση και το ρόλο της γυναίκας, η 

απουσία δράσεων και παρεμβάσεων πρόληψης του φαινομένου, αλλά κυρίως η 

έλλειψη εξειδικευμένων κοινωνικών και υποστηρικτικών δομών, συντείνουν 

στη διαιώνιση του κύκλου της βίας, με αποτέλεσμα ένας τεράστιος γυναικείος 

πληθυσμός να υποφέρει σιωπηλά, να παθητικοποιείται, να θεωρεί τον εαυτό 

του άξιο αυτής της συμπεριφοράς, να αυτοενοχοποιείται και ενίοτε να μην 

αναγνωρίζει καν το πρόβλημα.  

Ένταση

Έκρηξη

Μήνας του 
Μέλιτος

Γράφημα 2.1.  Ο Κύκλος της Βίας 
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2.4.2.1.1. ωματική Κακοποίηση 

Δείρε την γυναίκα σου και μην αναρωτιέσαι “γιατί”, 

εκείνη ξέρει καλύτερα από εσένα. 

Διάσημα λόγια μικρών και απαίδευτων ανθρώπων, που θεωρούν τον 

ξυλοδαρμό ως το μοναδικό μέσο διαπαιδαγώγησης και που εκμεταλλεύονται 

τη σωματική τους δύναμη εις βάρος της ατολμίας και του φόβου των 

φαινομενικά αδύναμων. 

 Η φυσική βία περιλαμβάνει μια πλατιά γκάμα κακώσεων που μπορούν από 

το απλό ξυλοφόρτωμα να φτάσουν στην ανθρωποκτονία: σφιξίματα, χαστούκια, 

γροθιές, κλωτσιές, απόπειρες στραγγαλισμού, δαγκώματα, καψίματα, στρίψιμο 

χεριών, βιαιοπραγία με αιχμηρό αντικείμενο ή με όπλο… (Hirigoyen, 2006). Πιο 

συγκεκριμένα, η σωματική κακοποίηση συνίσταται στη χρήση σωματικής 

δύναμης η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον, εσωτερικό ή εξωτερικό, σωματικό 

τραυματισμό του θύματος. Άλλες μορφές σωματικής βίας είναι το σπρώξιμο, 

το τράβηγμα από τα μαλλιά, η απόπειρα στραγγαλισμού, οι τσιμπιές, το 

φράξιμο της αναπνοής ή το σπρώξιμο με αποτέλεσμα την πρόσκρουση σε 

αντικείμενα, στον τοίχο, στην σκάλα. υχνά τα χτυπήματα έχουν στόχο το 

κεφάλι. Αυτά τα χτυπήματα είναι από τις πιο επικίνδυνες μορφές σωματικής 

βίας, που όμως, τις περισσότερες φορές, δεν αφήνουν «αποδεικτικά» σημάδια. 

υχνά είναι τα χτυπήματα στην κοιλιά όταν η γυναίκα είναι έγκυος, καθώς 

και τα χτυπήματα στο πρόσωπο και στα μάτια.  

 

 

Γράφημα 2.2. Ο Κύκλος της Κακοποίησης 

Επίθεση

Μετάνοια

Υροντίδα 
του ΘύματοςΤποσχέσεις

Περίοδος 
υμφιλίωσης 
& Εξιλέωσης

Εκ Νέου 
Επίθεση
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2.4.2.1.2. Χυχολογική, υναισθηματική και Λεκτική Κακοποίηση 

Είναι η πιο σκληρή, ύπουλη και επικίνδυνη μορφή βίας. Μιλάμε για 

ψυχολογική βία όταν ένα πρόσωπο υιοθετεί μια σειρά από στάσεις και λόγια 

που αποσκοπούν στην περιφρόνηση και στην άρνηση του τρόπου ζωής ενός 

άλλου προσώπου, με στόχο την προσβολή και την αποσταθεροποίηση του 

θύματος. Αυτό σημαίνει να αρνείσαι τον άλλο και να τον μεταχειρίζεσαι σαν 

αντικείμενο. Η ψυχολογική βία, η συστηματική δυσφήμιση, οι ύβρεις 

προκαλούν ρήξη ταυτότητας και εσωτερική κατάρρευση. 

 Υυσική και ψυχολογική βία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες· δεν υπάρχει 

φυσική βία χωρίς να έχει προϋπάρξει ψυχολογική. Όπου, όμως, υπάρχει 

ψυχολογική βία δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει και σωματική βία. υχνά, τα 

θύματα λένε ότι ο τρόμος αρχίζει με ένα περιφρονητικό βλέμμα, μια 

ταπεινωτική κουβέντα, έναν απειλητικό τόνο φωνής. Πρόκειται, χωρίς να έχει 

δοθεί χτύπημα, για καθήλωση του θύματος, για δημιουργία έντασης, για 

τρομοκράτηση με σκοπό την κατάδειξη της εξουσίας, αλλά και για το αίσθημα 

της απόλαυσης που νιώθει ο δράστης, όταν εξουσιάζει το θύμα του, με ένα 

μόνο βλέμμα ή απλώς με την αλλαγή του τόνου της φωνής. 

 Η πιο συνηθισμένη μορφή ψυχολογικής βίας είναι η λεκτική και 

εκφράζεται με ανυπόστατες κατηγορίες, υποβάθμιση, σαρκασμό, απειλές, 

προσβολές, χλευασμό, κακοήθη κριτική, κοροϊδία, εξευτελισμό, ταπείνωση, 

γελοιοποίηση και ύβρεις. Οι ύβρεις των ανδρών στις γυναίκες είναι πολύ 

στερεοτυπικές, συνήθως είναι σεξουαλικής φύσης. Σις περισσότερες φορές 

γίνονται ιδιωτικά γιατί οι επιτιθέμενοι προσπαθούν να διαφυλάξουν τη 

δημόσια, καλή εικόνα τους. Όταν αυτές οι επιθέσεις γίνονται δημόσια, 

εκδηλώνονται με τη μορφή ειρωνείας, έτσι ώστε να αποσπούν την 

επιδοκιμασία των μαρτύρων. 

 Ένας άλλος τρόπος εκδήλωσης είναι το θίξιμο με σκοπό να πληγεί η 

αυτοεκτίμηση του θύματος, να θεωρήσει για τον εαυτό του ότι δεν αξίζει 

τίποτε και ότι δεν έχει καμία αξία. Εκδηλώνεται με την περιφρονητική στάση 

και τα προσβλητικά λόγια, τις υποτιμητικές εκφράσεις και τις δυσάρεστες 

παρατηρήσεις. Μπορεί να διατυπώνονται αμφιβολίες σχετικά με τη διανοητική 

κατάσταση της γυναίκας, να κριτικάρεται η εμφάνισή της, η θηλυκότητά της, η 

ικανότητά της να είναι καλή νοικοκυρά, γοητευτική γυναίκα, ή ακόμα και 

μητέρα, καθώς επίσης μπορεί και να κατηγορείται ως καταθλιπτική, 

προαναγγέλλοντας έτσι αυτό που ο δράστης επιδιώκει να προκαλέσει. Επίσης, 
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απορρίπτονται οι ιδέες και τα συναισθήματα της γυναίκας, κατηγορείται ότι 

συμπεριφέρεται ανάρμοστα, κατακρίνεται για τον τρόπο με τον οποίο 

διευθύνει το σπίτι ή φροντίζει τα παιδιά, για το ντύσιμο της, για τα έξοδά της. 

Η υποτίμηση μπορεί να γίνει και με λόγια που φαίνονται σωστά και ειλικρινή. 

Η γυναίκα χειραγωγείται χωρίς η ίδια να το αντιλαμβάνεται, πλήττεται η 

αυτοεκτίμησή της, οδηγείται στην απώλεια της εμπιστοσύνης στον εαυτό της. 

 Μορφή ψυχολογικής βίας αποτελεί και η καταπίεση και ο έλεγχος. Ο 

έλεγχος μπορεί να μεταφραστεί σε ζηλότυπη συμπεριφορά, μέσω της 

συνεχούς καχυποψίας, των απαγορεύσεων ή την αστήρικτη απόδοση 

προθέσεων. Ή μετά από έναν χωρισμό να πάρει τη μορφή παρακολουθήσεων, 

ατέλειωτων ωρών αναμονής έξω από το σπίτι ή τον εργασιακό χώρο, καθώς 

και τον βομβαρδισμό με τηλεφωνήματα.  

 Φαρακτηριστικά, επίσης, της ψυχολογικής βίας αποτελούν οι πράξεις 

εκφοβισμού, η αδιαφορία, η εκδήλωση απόρριψης και περιφρόνησης, αλλά και 

η παρενόχληση μέσω παραφύλαξης (stalking). 

 Μια ιδιαίτερη μορφή ψυχολογικής βίας, σαν μια επιπρόσθετη παγίδα ή 

εκβιασμό που εμποδίζει τις γυναίκες να βγουν από την αλλοτριωτική σχέση, 

αποτελεί η οικονομική πίεση. Μπορεί να εκδηλώνεται είτε όταν ο άνδρας 

εξαρτάται οικονομικά από τη γυναίκα και αυτή ουσιαστικά εργάζεται για να 

καλύπτει δικές του ανάγκες, είτε, με την κλασικότερη περίπτωση, όπου ο 

φόβος των οικονομικών δυσχερειών, συνέπεια της οικονομικής τους 

εξάρτησης, εμποδίζει τις γυναίκες να εγκαταλείψουν ένα βίαιο σύντροφο. 

Ακόμα και οι εργαζόμενες γυναίκες «καταθέτουν» τα χρήματά τους και 

στερούνται πόρων για την κάλυψη προσωπικών ή έκτακτων αναγκών. 

 Για να διαιωνίζεται η βία, πρέπει η γυναίκα να απομονωθεί προοδευτικά 

από την οικογένειά της και τους φίλους της, να μην εργάζεται, να μην έχει 

κοινωνική ζωή. Απομονώνοντας τη γυναίκα του, ο δράστης καταφέρνει να 

σκέφτεται και να ασχολείται μόνο με αυτόν, να τον φροντίζει και η ζωή της να 

περιστρέφεται γύρω από τη δική του.  

 

2.4.2.1.3. εξουαλική Κακοποίηση 

Η σεξουαλική κακοποίηση αφορά τη μη συναινετική σεξουαλική επαφή 

οποιασδήποτε μορφής μεταξύ μελών της οικογένειας. Μορφές σεξουαλικής 
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βίας είναι, μεταξύ άλλων, ο βιασμός, η αιμομιξία, η μαστροπεία, ο σοδομισμός 

και η πορνογραφία. 

 Η σεξουαλική κακοποίηση, στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, είναι 

η μορφή βίας για την οποία οι γυναίκες δυσκολεύονται περισσότερο να 

μιλήσουν. Μια αναγκαστική σεξουαλική σχέση συχνά αποσιωπάται γιατί 

αποτελεί μέρος του «συζυγικού καθήκοντος», το οποίο ακόμη και σήμερα 

θεωρείται δικαίωμα του άνδρα και υποχρέωση της γυναίκας. Πολλές γυναίκες 

αποδέχονται σεξουαλικές σχέσεις που δεν επιθυμούν μόνο και μόνο για να 

πάψει να τις ενοχλεί ο σύντροφός τους. 

 Η σεξουαλική βία έχει δύο τρόπους εκδήλωσης, μέσω της ταπείνωσης 

ή/και της αυταρχικότητας. Μπορεί να είναι ο εξαναγκασμός σε επικίνδυνες ή 

εξευτελιστικές σεξουαλικές δραστηριότητες και σε δυσάρεστες σκηνοθεσίες, 

τις πιο πολλές φορές όμως, πρόκειται απλώς για εξαναγκασμό σε μία μη 

επιθυμητή σεξουαλική σχέση, είτε με την υποβολή είτε με την απειλή. Μπορεί 

επίσης, να επιβληθεί μια εγκυμοσύνη σε μια γυναίκα που δεν την επιθυμεί, 

αφού ο ερχομός ενός παιδιού ενδέχεται να είναι ένας επιπλέον τρόπος ελέγχου 

της. 

 

2.4.3. Βιασμός  

Ο Σσιγκρής (2002) αναφέρει ότι σχετικά με το βιασμό, εμπειρικές μελέτες 

καταδεικνύουν ότι υπάρχει ένα πλατιά διαδεδομένο στερεότυπο σχετικά με το 

έγκλημα, το δράστη και το θύμα του. ύμφωνα, λοιπόν, με αυτό το στερεότυπο 

βιασμός είναι μια ξαφνική και βίαιη σεξουαλική επίθεση, από ένα άγνωστο προς 

το θύμα άτομο, σε δημόσια και ερημική τοποθεσία, που να έχει ως αποτέλεσμα 

μια ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη και τραυματισμό του θύματος, ο οποίος να 

μπορεί να αποδειχθεί. Από αυτό αποδεικνύεται ότι η προκατάληψη γύρω από 

το βιασμό ως γεγονός απέχει παρασάγγες από την πραγματική του διάσταση. 

Πολλές φορές τα θύματα βιασμού αντιμετωπίζονται ταπεινωτικά και 

εξευτελιστικά, τόσο από τις αστυνομικές αρχές, όσο και κατά τη διάρκεια της 

ακροαματικής διαδικασίας. Πολλοί, μάλιστα, εγκληματολόγοι, ορίζουν αυτή 

τη διαδικασία ως δεύτερη θυματοποίηση. Εκφράσεις όπως «προκλητικό 

βλέμμα», «προκλητικό ντύσιμο», «προκλητική στάση», συνιστούν ανούσιες 

λέξεις που αποτελούν αισχρές εκλογικεύσεις του δράστη. 



Αξιοποίηση Σεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

Το Φαινόμενο και οι Διαστάσεις της Βίας 

 

 
61 

 

 Οι συνέπειες του βιασμού στο θύμα είναι από σοβαρές έως 

καταστροφικές το θύμα ενδέχεται να μην ξεπεράσει ποτέ το τραυματικό 

περιστατικό και να αντιμετωπίσει έντονα κοινωνικά, οικογενειακά, 

εργασιακά, σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα. Έχουν αναφερθεί 

περιπτώσεις, όπου θύματα βιασμού έχουν οδηγηθεί μέχρι την αυτοκτονία. 

 Μόλις πριν μερικά χρόνια, στο νέο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία (Ν. 

3500/2006) συμπεριλήφθηκε ο βιασμός μέσα στο γάμο και θεωρείται ποινικό 

αδίκημα. Έως τότε θεωρούνταν υποχρέωση της γυναίκας στο πλαίσιο των 

συζυγικών της καθηκόντων. 

 

2.4.4. Trafficking 

Με βάση το Πρωτόκολλο του Παλέρμο υπό την εποπτεία των Ηνωμένων 

Εθνών, ως διακίνηση και εμπορία ανθρώπων νοείται «η στρατολόγηση, 

μεταφορά, διακίνηση, παροχή στέγης ή φιλοξενίας σε  ανθρώπους με τη χρήση 

απειλής ή βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, μέσω απαγωγής, απάτης ή 

άλλης μορφής εξαπάτησης, μέσω κατάχρησης εξουσίας ή κατόπιν 

εκμετάλλευσης της ευάλωτης (τρωτής) θέσης του θύματος ή μέσω καταβολής ή 

είσπραξης χρηματικών ποσών ή μέσω της παροχής ή αποδοχής πάσης φύσεως 

ωφελημάτων για την εξασφάλιση της συναίνεσης ενός προσώπου που έχει τον 

έλεγχο ή την επιμέλεια ενός άλλου προσώπου με σκοπό την εκμετάλλευσή του» 

(Λουκά, 2011). 

Σο φαινόμενο του trafficking αφορά και ενήλικα αλλά και ανήλικα 

θύματα, με την πλειονότητα να κυμαίνεται ηλικιακά μεταξύ 20 και 30 ετών. ε 

ότι αφορά το κοινωνικό-δημογραφικό προφίλ των γυναικών-θυμάτων 

παρατηρείται ότι, στην πλειονότητά τους, ήταν άνεργες στη χώρα καταγωγής 

τους ή δεν είχαν εργαστεί ποτέ. ε μερικές έχουν γίνει προτάσεις για νόμιμη 

εργασία και αργότερα τα κυκλώματα τις εξαπατούν, ενώ άλλες γνωρίζουν 

από την αρχή την αλήθεια. Σο οικονομικό και βιοτικό τους επίπεδο είναι 

χαμηλό και αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες που 

διευκολύνει τη στρατολόγηση και στη συνέχεια, τη σεξουαλική τους 

εκμετάλλευση. Σο φαινόμενο του trafficking είναι απόλυτα συνυφασμένο με 

την άσκηση κάθε μορφής βία. 

την Ελλάδα περίπου 40.000 γυναίκες και παιδιά, ηλικίας 12 - 25 ετών, 

έχουν πέσει θύματα εμπορίας με σκοπό την πορνεία. υνολικά σε όλον τον 
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κόσμο υπολογίζεται ότι 27 εκατομμύρια άνθρωποι είναι θύματα του 

σύγχρονου δουλεμπορίου. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό 

υποδουλωμένων ανθρώπων στην ιστορία της ανθρωπότητας. O μέσος όρος 

ηλικίας των θυμάτων που διακινούνται είναι ανήλικα παιδιά, κυρίως κορίτσια, 

ηλικίας 14 ετών, ενώ το 99% των θυμάτων δεν διασώζεται ποτέ. την Ευρώπη, 

μόνο 1 στους 100.000 διακινητές καταδικάζεται. 

 

2.5. Βία Κατά των Παιδιών 

«Η κακοποίηση ή κακομεταχείριση του παιδιού περιλαμβάνει όλες τις μορφές 

σωματικής ή συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής παραβίασης, 

παραμέλησης ή παραμελημένης θεραπευτικής αντιμετώπισης ή εκμετάλλευσης 

για εμπορικούς σκοπούς, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη ή εν δυνάμει βλάβη 

που αφορά τη ζωή και την ανάπτυξη του παιδιού, στο πλαίσιο μιας σχέσης 

ευθύνης, εμπιστοσύνης και δύναμης» (Παγκόσμιος Οργανισμός Τγείας, 2009).  

 Σο φαινόμενο της κακοποίησης και παραμέλησης του παιδιού είναι 

γνωστό διαμέσου των αιώνων και εκδηλώνεται με διάφορες μορφές. Είναι 

άμεσα συνδεδεμένο με πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες, εξαρτάται 

δε και από τα πρότυπα τα οποία κάθε κοινωνία επιβάλλει στους γονείς 

σχετικά με τους τρόπους ανατροφής, πειθαρχίας και συμπεριφοράς των 

παιδιών (Σσιάντης, 2001). 

 ύμφωνα με το Vygotzky (Δημητρίου-Φατζηνεοφύτου, 2001) τα παιδιά 

αρχίζουν να μαθαίνουν στην αρχή από τα άτομα που τα περιστοιχίζουν, τον 

κοινωνικό τους περίγυρο ο οποίος αποτελεί και την πρωταρχική πηγή των 

εννοιών, ιδεών, γεγονότων, δεξιοτήτων και στάσεών τους. Οι ενήλικοι ή 

γενικότερα τα άτομα που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία από το παιδί είναι τα 

πρότυπά του. Σο παιδί μιμείται τους τρόπους με τους οποίους επιλύουν 

προβλήματα και στη συνέχεια πειραματίζεται συνεχώς μόνο του 

επαναλαμβάνοντας τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητές του. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα, ιδιαίτερα των επιστημονικών 

τομέων της παιδοψυχολογίας και παιδοψυχιατρικής, για την ερμηνεία πιθανής 

κακοποίησης ενός παιδιού μέσα από παιχνίδια ρόλων ή διαμέσου της 

ερμηνείας των παιδικών σχεδίων. Ιδιαίτερα, το παιδικό σχέδιο έχει 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο έκφρασης του εσωτερικού κόσμου του δημιουργού 

του, αφού αποτελεί μεταφορά που απεικονίζει γραφικά τις άμυνες, τις ορμές, 
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τους φόβους, τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τα κίνητρα, τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του παιδιού. Για παράδειγμα, 

το μουντζούρωμα που έχει τη μορφή κουβαριού, μπορεί να φανερώνει κάποιο 

τραύμα. Ακόμα, η άρνηση του παιδιού να ζωγραφίσει όλα τα μέλη της 

οικογένειας ή το ηθελημένο σβήσιμο κάποιου εκ των μελών της αποτελεί 

σύμπτωμα δυσφορίας. Επίσης, όταν επικρατεί η χρήση χρωμάτων όπως το μωβ 

ή το μαύρο, αποτελεί σημάδι ότι το παιδί αισθάνεται φόβο, θλίψη, ανησυχία, 

επιφυλακτικότητα ή πόνο. Βέβαια, αυτές οι ερμηνείες από μόνες τους δεν 

αποτελούν απόδειξη, σε συνδυασμό, όμως, με άλλες επιστημονικές πρακτικές 

μπορεί να είναι ενδεικτικές κάποιας μορφής κακοποίησης. 

 Ψς προς την ενδοοικογενειακή κακοποίηση, δύσκολα μπορεί να γίνει 

κατανοητό γιατί ένας γονέας μπορεί να κακοποιεί το παιδί του. Δύο κύριες 

σχολές έχουν επικρατήσει ως προς την αιτιολογία του προβλήματος αυτού 

(Παπαδομαρκάκη, 2011). Η θεωρία του D. E. Gill υποστηρίζει ότι αποτελεί ένα 

φαινόμενο βαθιά ριζωμένο σε κοινωνικούς θεσμούς, ενώ η θεωρία της σχολής 

του Denver αποδίδει τα αίτια της κακοποίησης και της παραμέλησης παιδιών 

στην ψυχοπαθολογία των γονιών τους. 

 Επίσης, σημαντική μορφή κακοποίησης αποτελεί και η παιδική εργασία. 

Σο ηλικιακό φάσμα ορίζεται, από έρευνες, μεταξύ 5 έως 15 ετών, και αποτελεί 

μορφή κακοποίησης όταν εμπεριέχει την έννοια της εκμετάλλευσης, του 

εγκλεισμού και του εξαναγκασμού. 

 Πρόσφατες έρευνες μελετούν την κακοποίηση παιδιών που ανήκουν σε 

μειονοτικές ομάδες, όπως τα παιδιά με αναπηρία, καθώς υφίστανται τον 

κίνδυνο λανθασμένης χορήγησης φαρμάκων ή υποτίμησης των αναγκών τους 

ή της αποστέρησης δικαιωμάτων, ευκαιριών και ερεθισμάτων ή ακόμα και 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Επίσης, φαινόμενο με έντονες τις διαστάσεις της 

βίας, αλλά και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί η 

ύπαρξη ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο. Ακόμα, βία υφίστανται οι 

ομοφυλόφιλοι έφηβοι, οι οποίοι μπορεί να αποτελούν αντικείμενο χλευασμού, 

κοινωνικής απόρριψης και απομόνωσης, σχολικής θυματοποίησης ή στέρησης 

της έκφρασης του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Βέβαια, οι μελέτες 

αυτές είναι σε πρωταρχικό στάδιο για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την 

αποτίμηση του φαινομένου σε ποσοστά. 
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2.5.1. ωματική Κακοποίηση των Παιδιών 

Πριν πολλά χρόνια, επικρατούσε η άποψη ότι προκειμένου να συνετιστεί το 

παιδί και να συντελεστεί η σωστή ανατροφή του, θα έπρεπε να δαρθεί. 

Πασίγνωστα ρητά και παροιμιώδεις εκφράσεις επιβεβαιώνουν την 

αποτελεσματικότητα του «ξύλου». Αν και στη σημερινή εποχή, η νοοτροπία 

και οι συνθήκες γαλούχησης έχουν αλλάξει, δεν είναι λίγοι αυτοί που 

εξακολουθούν να πιστεύουν ότι «το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», παρότι 

σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν στα όρια της σωματικής κακοποίησης. 

Η σωματική κακοποίηση είναι μια μορφή κακοποίησης των παιδιών, η 

οποία εμφανίζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου και σε όλες τις κουλτούρες. Γι’ 

αυτό, άλλωστε, αποτελεί, παγκόσμια, πρόβλημα δημόσιας υγείας και έχει 

άμεσες και απώτερες σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

(Σσίτουρα, 2009). 

Η σωματική κακοποίηση των παιδιών περιλαμβάνει πράξεις βίας, που 

ασκούνται στο σώμα του παιδιού, προκαλούν σωματικό πόνο ή/και 

τραυματισμό. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνουν κάθε είδους τραυματισμό ή 

κάκωση που δεν οφείλεται σε ατύχημα. Μπορεί να περιλαμβάνει εκδορές, 

εκχυμώσεις, διαστρέμματα, εξαρθρώσεις, κατάγματα, τραύματα, αλλά και 

δαγκώματα, εγκαύματα ή δηλητηριάσεις. Ακόμα, μπορεί να περιλαμβάνει 

μώλωπες και εκδορές σε σημεία του σώματος του παιδιού όπου δεν δύναται να 

προκύπτουν από τη συνήθη δραστηριότητα ενός παιδιού. Ενδεικτικό σημάδι 

κακοποίησης μπορεί να είναι και ένας σκισμένος χαλινός γλώσσας, αλλά και 

πλήθος άλλων μορφών, που ενδέχεται να μην είναι άμεσα ορατές. Ακόμα, 

μπορεί να περιλαμβάνει τράνταγμα του παιδιού ή βρέφους (το σύνδρομο του 

ταρακουνημένου βρέφους) ή άρπαγμα και πέταγμα του παιδιού κάτω. 

Οι άμεσες συνέπειες της παιδικής σωματικής κακοποίησης είναι 

σωματικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές. Σα παιδιά 

που έχουν κακοποιηθεί μπορεί να παρουσιάσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

ανικανότητα να αγαπήσουν ή να εμπιστευτούν τους άλλους, επιθετική, 

διαταρακτική και συχνά παραπτωματική συμπεριφορά, θυμό και οργή, 

αυτοτραυματισμό και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, σκέψεις αυτοκτονίας, 

παθητική - εξαρτητική συμπεριφορά, απόσυρση, φόβο να δημιουργήσουν νέες 

σχέσεις ή δραστηριότητες, ανησυχία και φοβίες, προβλήματα στο σχολείο και 

σχολική αποτυχία, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, εφιάλτες, flashbacks και 

κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών (Πρεκατέ & Γιωτάκος, 2005). 
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 Η σοβαρή σωματική κακοποίηση είναι ένα ιδιαίτερο είδος κακοποίησης. 

Για παράδειγμα, όταν ένας γονιός χτυπάει το παιδί του, τότε η εμπιστοσύνη 

του παιδιού κλονίζεται, με έναν ιδιαίτερο και επώδυνο τρόπο. Σο παιδί έχει 

ανάγκη από σωματική προστασία και την προσδοκά από τους γονείς του. 

Όταν κακοποιείται σωματικά από τους γονείς του, από τους ίδιους ανθρώπους 

δηλαδή, που πίστευε ότι θα το προστάτευαν, τότε νιώθει ντροπή και έντονη 

οργή. Αν δεν αντιμετωπίσει αυτά τα συναισθήματα με τον κατάλληλο τρόπο, 

το πιθανότερο είναι ότι θα οδηγηθεί σε κακοποιητική σωματική συμπεριφορά 

απέναντι στους άλλους (Colbert, 2005). 

Έρευνες αποδεικνύουν ότι πολλές ασθένειες στην ενήλικη ζωή 

σχετίζονται με εμπειρίες κακοποίησης στην παιδική ηλικία. Επίσης, στην 

ενήλικη ζωή μπορεί να υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα, όπως άγχος, 

κατάθλιψη, επιθετικότητα, αντιληπτικές διαταραχές, καθώς και υιοθέτηση 

επικίνδυνων συμπεριφορών. Σα κακοποιημένα παιδιά διατρέχουν τον κίνδυνο 

να γίνουν τα ίδια θύτες και ως γονείς να κακοποιούν. 

Οι διεθνείς στατιστικές φανερώνουν ότι, ενώ στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων οι θύτες της σωματικής βίας κατά των παιδιών είναι συχνότερα 

γυναίκες απ’ ότι άνδρες, οι άνδρες είναι εκείνοι που προκαλούν τις βαρύτερες 

κακώσεις. Τπάρχουν, μάλιστα περιπτώσεις, όπου οι άνδρες κακοποιούν 

σωματικά τις συντρόφους τους και αυτές στη συνέχεια να κακοποιούν τα 

παιδιά τους.  

 υνήθως, τα παιδιά κακοποιούνται σωματικά συχνότερα, είτε στη 

βρεφική, είτε στην προεφηβική και εφηβική ηλικία, με τα αγόρια να 

κακοποιούνται περισσότερο σε σχέση με τα κορίτσια, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

την περίπτωση της βρεφικής κακοποίησης παρατηρείται η πλειονότητα των 

θανάτων, λόγω και της βιολογικής τους ευαλωτότητας. την περίπτωση των 

παιδιών που υφίστανται βία στην εφηβεία, συνήθως υπάρχει ιστορικό 

πολυετούς σωματικής κακοποίησης. 

 Οι λόγοι που προκαλούν ή σχετίζονται με τη σωματική κακοποίηση των 

παιδιών συνιστούν ένα πολυπαραγοντικό πεδίο που είτε αφορούν ατομικά 

τους γονείς, είτε την οικογένεια συνολικά, ή ακόμα και το ίδιο το παιδί-θύμα. 

Σέτοιοι παράγοντες μπορεί να αφορούν στο χαμηλό κοινωνικοοικονομικό και 

μορφωτικό υπόβαθρο των γονέων, στην ύπαρξη πολυμελούς οικογένειας με 

περισσότερα των τεσσάρων παιδιών, στην ύπαρξη μονογονεϊκής οικογένειας 

και δη με αρχηγό γυναίκα, στο «δύσκολο» ή λιποβαρές παιδί, στη νεαρή ηλικία 



Αξιοποίηση Σεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

Το Φαινόμενο και οι Διαστάσεις της Βίας 

 

 
66 

 

τεκνοποίησης των γονέων, στην προέλευση του παιδιού από ανεπιθύμητη 

εγκυμοσύνη, στο ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς των γονέων, στην 

κοινωνική απομόνωση της οικογένειας, στη βαριά σωματική ή ψυχική 

διαταραχή των γονέων, στη χρήση αλκοόλ, εξαρτησιογόνων ή ψυχοτρόπων 

ουσιών, στην έκθεση των ίδιων των γονιών στη βία όταν οι ίδιοι ήταν παιδιά 

καθώς και σε πλήθος άλλων επιβαρυντικών παραγόντων. 

 τη σωματική κακοποίηση κατατάσσεται και το φαινόμενο 

«Μυνχάουζεν8 δι’ αντιπροσώπου», στο οποίο ο γονιός είτε προκαλεί ασθένεια 

στο παιδί, είτε προσποιείται, παραποιεί, δημιουργεί συμπτώματα ή δίνει ψευδή 

στοιχεία για την κατάσταση υγείας του παιδιού, ιδιαίτερα όταν το παιδί 

αντιμετωπίζει κάποιο χρόνιο νόσημα όπου είναι και πιο αληθοφανές, έτσι 

ώστε να αποσπάσει ο ίδιος ο γονιός την προσοχή του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το παιδί να υποβάλλεται 

σε αχρείαστες και ανούσιες θεραπείες που κουράζουν και καθυστερούν τη 

μόρφωση, αλλά και τη σωματική και ψυχολογική του ανάπτυξη. 

 

2.5.2. ωματική Σιμωρία των Παιδιών 

Η σωματική τιμωρία, με τη μορφή χτυπήματος, τσιμπήματος ή κλωτσιάς, είναι 

κοινωνικά και νομικά αποδεκτή στις περισσότερες χώρες. ε πολλές, μάλιστα, 

είναι αποδεκτή στα σχολεία και σε ιδρύματα σαν ποινή σε νεαρούς παραβάτες. 

τη χώρα μας η σωματική τιμωρία εξακολουθεί να είναι κοινωνικά αποδεκτή 

σε ευρεία κλίμακα. Αντίθετα, στο εξωτερικό, έχει απαγορευτεί από το νόμο, σε 

χώρες όπως Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ισραήλ, 

Ιταλία, Λευκορωσία, Νορβηγία, Κροατία, Ισπανία, Κύπρο, ουηδία, Ελβετία, 

Μεγάλη Βρετανία. 

 Η σωματική τιμωρία των παιδιών συνιστά ατόπημα και των δύο γονιών, 

αφού ο ένας πράττει και ο άλλος επιτρέπει. Αποτελεί μια σιωπηρή συμφωνία, 

την οποία, όμως, το παιδί αδυνατεί να καταλάβει και φοβίζει (ούρας, 2007). 

υχνά έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς αυξάνεται η αντιδραστικότητά 

του ή δημιουργεί άβουλα και άτολμα πλάσματα. 

 Η χώρα μας έχει υπογράψει τη ύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

της Γενικής υνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΥΕΚ Α’, 192/2.12.1992), η οποία 

                                                 
8 Ο βαρόνος Munchausen ήταν υπαρκτό πρόσωπο, έζησε το 18ο αιώνα και το όνομά του 

συνδέθηκε άρρηκτα με το ψέμα, την αχαλίνωτη φαντασία και την υπερβολή. 
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συστήνει την απαγόρευση οποιασδήποτε πράξης βίας εναντίον των παιδιών, 

καθώς και της σωματικής τιμωρίας. την Ελλάδα, μόλις πριν μερικά χρόνια 

ψηφίστηκε ο νέος νόμος για την ενδοοικογενειακή βία (Ν. 3500/2006), στον 

οποίο, όμως, αφενός απαγορεύεται κάθε μορφής βία, αφετέρου επί της 

ασκήσεως σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου ως μέσο σωφρονισμού στο 

πλαίσιο της ανατροφής του, γίνεται παραπομπή στον Αστικό Κώδικα, χωρίς 

όμως να απαγορεύεται ρητά η σωματική τιμωρία ως μέσο σωφρονισμού των 

ανηλίκων. 

 

2.5.3. Χυχολογική, υναισθηματική και Λεκτική Κακοποίηση 

Εκτός από τις ακραίες μορφές κακοποίησης του παιδιού, όπως η 

σωματική και η σεξουαλική κακοποίηση, υπάρχει και η συναισθηματική 

κακοποίηση. Ερευνητές μελετούν τις αιτίες και τις επιπτώσεις ομού της 

ψυχολογικής, της συναισθηματικής και της λεκτικής κακοποίησης. Αυτού του 

είδους η κακοποίηση είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί και συνήθως το 

αντίκτυπό της υποτιμάται. υναισθηματική κακοποίηση βιώνει ένα παιδί όταν 

του μεταδίδεται το μήνυμα ότι είναι ανάξιο, ανεπαρκές, ότι δεν του αξίζει να 

αγαπηθεί γι’ αυτό που είναι και ότι έχει αξία μόνο όταν ικανοποιεί τις ανάγκες 

των άλλων. 

 «Η ψυχολογική βία στην οικογένεια ξεκινάει πολύ νωρίς. Η ήδη 

υπάρχουσα συγκρουσιακή σχέση του ζεύγους, η ανομοιότητα των 

προσωπικοτήτων, τα κακά βιώματα δεν οδηγούν στην φυσιολογική εξέλιξη 

του εμβρύου και αποτελούν το πρώτο κομμάτι της διαφοροποίησής του» 

(ούρας, 2007). Αυτό έχει ως συνέπεια, να συνεχίζεται η ίδια κατάσταση κατά 

τα πρώτα αναπτυξιακά χρόνια ενός παιδιού.  

Σα χαρακτηριστικά στοιχεία μιας οικογένειας στην οποία ασκείται 

ψυχολογική βία σε ένα παιδί συνιστούν έναν φαύλο κύκλο, που 

χαρακτηρίζεται από φωνές, επιθετικότητα, βρισιές, αναθέματα, χειροδικίες, 

βιαιοπραγίες, καθώς και συνεχή και ατέρμονη ένταση μέσα στο οικογενειακό 

περιβάλλον. 

Όλα ξεκινούν από την πρώιμη παιδική ηλικία και διαφαίνονται στον 

τρόπο ανατροφής, και πιο συγκεκριμένα στον τρόπο σίτισης και φροντίδας, 

στην επικοινωνία και στην εκμάθηση, στους κανόνες και στα όρια που 

τίθενται, αλλά και στο συναίσθημα αποδοχής και απόρριψης. 
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 ύμφωνα με τον ούρα (2007), στην ίδια βιβλιογραφική πηγή, η 

ψυχολογική βία περιλαμβάνει: 

α.) Υπερτίμηση του εαυτού. ύμφωνα με αυτή την κατάσταση εκφράσεις του 

τύπου: «ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τι πείρα έχω από τη ζωή;», «μάθε να ακούς 

και όταν μεγαλώσεις θα έχεις το δικαίωμα να μιλάς», «με ποιο δικαίωμα μου 

μιλάς, αν δεν  υπήρχα εγώ, δεν θα υπήρχες» και πλήθος άλλων, πλεονάζουν. 

β.) Υποτίμηση του παιδιού. Εδώ βρίθουν εκφράσεις που στερούν από το παιδί 

τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας, καθώς και της δημιουργίας 

αυτοεκτίμησης, όπως: «είσαι ανίκανος για οτιδήποτε», «θα πεθάνεις μόνος σου 

και δυστυχισμένος» ή «είσαι άχρηστος και έτσι θα μείνεις για όλη σου τη ζωή». 

γ.) Επιβολή γνώμης, που συνιστά τη χρήση παροιμιωδών αποφθεγμάτων, 

όπως: «φάε, διάβασε, προσπάθησε περισσότερο», «μην τρως τόσο πολύ», 

«ρεζίλι μας έκανες» κ.ά. 

δ.) Έλλειψη προστασίας. την παιδική ηλικία, η απουσία σωματικής δύναμης 

και ολοκλήρωσης των ψυχικών λειτουργιών ωθεί το παιδί να προσπαθεί να 

βρει στηρίγματα εντός και εκτός της οικογένειας. ε αυτή την περίπτωση 

άσκησης ψυχολογικής βίας, οι γονείς κατακρίνουν έντονα το παιδί και του 

δημιουργούν ενοχές για τις επιλογές του. Η κατάσταση χειροτερεύει όταν οι 

γονείς επιτρέπουν σε συγγενείς και τρίτους να προσβάλλουν το παιδί, να το 

κατακρίνουν και να το τιμωρούν, συντελώντας έτσι στην καταρράκωση της 

προσωπικότητάς του. 

 υνοπτικά, η ψυχολογική κακοποίηση των παιδιών περιλαμβάνει όλες 

εκείνες τις παραλείψεις και συμπεριφορές οι οποίες εμπεριέχουν  τραυματικά 

στοιχεία όπως συστηματική απειλή, απόρριψη, τρομοκράτηση, εκφοβισμό, 

απομόνωση, εκμετάλλευση, υποτίμηση, αποθάρρυνση, παραμέληση ή 

αγνόηση ή ακόμα και πρακτικές όπως ο φυσικός περιορισμός του παιδιού, ο 

υπερβολικός και αυταρχικός έλεγχος, οι φραστικές ή συναισθηματικές 

επιθέσεις, οι εκβιασμοί, η υπέρμετρη επίδειξη της σεξουαλικής ελευθεριότητας 

των γονιών, ακόμα και η διαφθορά των παιδιών από ενηλίκους. Η ψυχολογική 

ή συναισθηματική κακοποίηση του παιδιού σχεδόν πάντα συνοδεύει τη 

σωματική και σεξουαλική κακοποίηση. Ενώ, η λεκτική κακοποίηση μπορεί να 

συμβαίνει από οποιονδήποτε στο οικογενειακό, σχολικό ή εξωσχολικό 

περιβάλλον του παιδιού. 
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2.5.4. εξουαλική Κακοποίηση Παιδιών 

«Χωρίς αμφιβολία, η πιο βαθιά θαμμένη ντροπή προέρχεται από την αιμομιξία, 

τη σεξουαλική κακοποίηση και το βιασμό. Στις πράξεις αυτές, ένα πολύ 

ξεχωριστό εσωτερικό τμήμα του ατόμου υφίσταται βία, αφήνοντας το άτομο να 

νιώθει θυμωμένο και βρώμικο ως προς τη σεξουαλική του ταυτότητα» (Colbert, 

2005). 

 Μελέτες κάνουν λόγο και για τη συναισθηματική σεξουαλική 

κακοποίηση, όπου συναντάται όταν ο γονιός χρησιμοποιεί το παιδί ως 

σεξουαλικό σύντροφο. Δηλαδή, ο γονιός δεν καλύπτεται συναισθηματικά από 

τη σχέση του με το σύντροφό του και δίνει στο παιδί το ρόλο του έμπιστου 

συντρόφου. Δηλαδή, δεν είναι ο γονιός που καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού, 

αλλά το αντίστροφο. ε αυτή τη μορφή κακοποίησης δεν περιλαμβάνεται 

σωματικό άγγιγμα, αλλά τραυματικές συμπεριφορές για το παιδί, όπου η 

μητέρα κοιμάται με το γιο της ακόμα και κατά την εφηβεία ή του μιλά για τα 

ερωτικά της προβλήματα και τη μοναξιά που αισθάνεται ή τον ενθαρρύνει να 

έχει ταυτόχρονα πολλές ερωτικές περιπέτειες ή υπονομεύει την ερωτική του 

σχέση, καθώς και όταν ο πατέρας καθιστά την κόρη του συνοδό στις εξόδους 

του ως παρτενέρ ή γίνεται υπέρμετρα και αδικαιολόγητα αυστηρός με τις 

εξόδους της κόρης του ή μειώνει και υποτιμά τους πιθανούς της συντρόφους. 

 Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών καταστρέφει και τραυματίζει και 

τα ίδια και τις οικογένειές τους (Miles, 2005). Αυτό συμβαίνει συχνά και με τις 

άλλες μορφές παιδικής κακοποίησης, όμως η σεξουαλική κακοποίηση έχει το 

δικό της συναισθηματικό αντίκτυπο για ολόκληρη την οικογένεια. Σο 

φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης έχει αναδειχθεί από τα μέσα του 18ου 

αιώνα και συναντάται, στη βιβλιογραφία, και ως σεξουαλική παραβίαση. 

Αποτυπώνεται ως η συμμετοχή ή η έκθεση παιδιών και εφήβων σε πράξεις με 

σεξουαλικό περιεχόμενο υποκινούμενες από ενήλικα, που συνήθως έχει σχέση 

φροντίδας ή οικειότητας με το παιδί και οι οποίες έχουν ως σκοπό την 

σεξουαλική διέγερση ή/και ικανοποίηση του ενήλικα. «Ένα παιδί μπορεί, 

ωστόσο, να υποστεί σεξουαλική παραβίαση από άλλο παιδί ή έφηβο αν υφίσταται 

μεταξύ των ανηλίκων ικανή διαφορά ηλικίας ή άλλων παραμέτρων που 

προσδιορίζουν εν γένει την ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και την επάρκεια στη 

συναίνεση ή μη για συμμετοχή σε μία σεξουαλική πρακτική» (Νικολαΐδης, 2009). 

Ο όρος σεξουαλική «παραβίαση» αντί «κακοποίηση» χρησιμοποιείται για να 

διακρίνει δύο διαστάσεις του φαινομένου. Αφενός ότι σε ποσοστό 65% δεν 
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παρατηρούνται σωματικές κακώσεις (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου & Γεωργούδη, 

2009) και άρα ο όρος «κακοποίηση» δεν έχει πλήρη αντιστοιχία και ίσως 

λειτουργήσει παραπλανητικά, και αφετέρου για να γίνεται διάκριση όταν το 

φαινόμενο αυτό αφορά στην εισβολή στον ψυχικό χώρο με επιπτώσεις στην 

ψυχική υγεία, την ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη, τη σεξουαλική ταυτότητα και τη 

συμπεριφορά του παιδιού. 

 τη σεξουαλική κακοποίηση, συχνά, τα παιδιά - θύματα βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση γιατί δεν διαθέτουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες ενός 

ενήλικα, δεν γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν, ενώ βρίσκονται κάτω από τον 

έλεγχο και τη δύναμη εξουσίας του ενήλικα - δράστη.   

 ύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του εθελοντικού οργανισμού «Σο 

Φαμόγελο του Παιδιού» το «παραδοσιακό μοντέλο» του άγνωστου ερωτιδέα 

της δεκαετίας του '70 που περιφερόταν έξω από τα σχολεία και τα πάρκα 

μοιράζοντας σοκολάτες και καραμελίτσες ή του εφαψία των λεωφορείων με 

την μακριά καπαρντίνα και το αδιάφορο ύφος είναι πλέον παρελθόν. Οι 

μητρικές συμβουλές «μη μιλάς ποτέ με αγνώστους», «μην παίρνεις τίποτε από 

ξένο χέρι» είναι πια τόσο ξεπερασμένες, που ελάχιστη προστασία μπορούν να 

παράσχουν. Σο προφίλ του «σύγχρονου ανώμαλου» έχει όλα τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ανθρώπου που κάθε οικογένεια θα ήταν περήφανη να 

συναναστρέφεται. Ευγενής, μέσης ή ανώτερης παιδείας, επαγγελματικά 

καταξιωμένος κοινωνικά αποδεκτός. Εκπαιδευτικοί, προπονητές, γονείς, 

ιερείς, φροντιστές (baby-sitter), γιατροί, άτομα σε θέση εξουσίας, καθημερινοί 

άνθρωποι της διπλανής πόρτας, άνθρωποι υπεράνω πάσης υποψίας φέρονται 

να είναι οι βασικοί ύποπτοι στις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Κοινός 

παρανομαστής όλων αυτών είναι πως αποτελούν άτομα που τα παιδιά 

γνωρίζουν, εμπιστεύονται, αγαπάνε και γενικά άτομα που έχουν χρόνο και 

χώρο με τα παιδιά. Και λόγω αυτής ακριβώς της σχέσης τους με τα παιδιά, 

αυτά «εγκλωβίζονται» σε συναισθήματα αγάπης, θαυμασμού για τους θύτες 

και συνάμα φόβου, ντροπής και ενοχής για αυτό που συμβαίνει με 

αποτέλεσμα να μην μαρτυρούν αυτό το «ένοχο μυστικό». 

 Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών αποτελεί ένα ανησυχητικά 

διαδεδομένο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς πρόκειται ίσως για την 

πιο αντιπροσωπευτική περίπτωση αφανούς εγκληματικότητας. Από έρευνες 

προκύπτει ότι η εντύπωση, σε επίπεδο κοινής γνώμης, πως τα κρούσματα 

σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων έχουν αυξηθεί στο πέρασμα του χρόνου 
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στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, είναι μία πλασματική εικόνα που προκύπτει 

κυρίως από τη μεγαλύτερη ευκολία με την οποία τα θύματα καταγγέλλουν 

δημοσιοποιώντας τα σχετικά περιστατικά, καθώς και από την εκμετάλλευση 

των καταγγελιών αυτών από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

 Σόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια, είναι δυνατόν να υποστούν 

σεξουαλική κακοποίηση από πολύ νεαρή ηλικία. Αναφέρονται, μάλιστα, και 

περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης βρεφών. ύμφωνα με πρόσφατες 

έρευνες, η αναλογία είναι 2 προς 1, με τον αριθμό των κοριτσιών που 

παραβιάζονται σεξουαλικά να είναι διπλάσιος από αυτόν των αγοριών. 

 Ψς επί το πλείστον οι δράστες σεξουαλικής κακοποίησης είναι άνδρες. 

Έρευνες καταγράφουν ότι οι θύτες είναι στο 90% των περιπτώσεων άνδρες, 

ανεξάρτητα από το αν το θύμα είναι αγόρι ή κορίτσι, καθώς και ότι σε, 

τουλάχιστον, 8 από τις 10 αναφερθείσες περιπτώσεις το θύμα γνωρίζει το 

θύτη. Παράλληλα, έχουν επισημανθεί τρεις κατηγορίες γυναικών που 

ενέχονται σε σεξουαλική κακοποίηση, και αφορά εκείνες που κακοποιούν 

σεξουαλικά ένα παιδί από κοινού με το σύντροφό τους, εκείνες που είναι 

συνένοχοι και εκείνες που κακοποιούν ένα παιδί μόνες τους. Ακόμα, έχουν 

αναφερθεί και περιπτώσεις μητέρων που αδυνατούσαν να αντιληφθούν τη 

μακρόχρονη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους μέσα στο ίδιο τους το 

σπίτι και συνήθως αυτό το φαινόμενο αυτό αποδίδεται σε ασυνείδητους 

ψυχολογικούς μηχανισμούς όπως της άρνησης, αλλά και σε 

πολυπαραγοντικές αιτίες, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ψυχική υποταγή, 

στην κοινωνική απομόνωση, στην ηθική τους προσκόλληση σε στερεότυπα ή 

ιδεοληψίες. 

 Αν η σεξουαλική κακοποίηση δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, οι 

μακροπρόθεσμες συνέπειες συνεχίζουν μέχρι την ενήλικη ζωή και αφορούν 

στην μετατραυματική αγχώδη διαταραχή, στην κατάθλιψη και στις σκέψεις 

αυτοκτονίας, στο σεξουαλικό άγχος και στις σεξουαλικές διαταραχές, στην 

χαμηλή αυτοεικόνα για το σώμα και στη χαμηλή αυτοεκτίμηση, στην 

αδυναμία αποφυγής μελλοντικής θυματοποίησης, καθώς και στη χρήση μη 

υγιών συμπεριφορών για την κάλυψη των οδυνηρών συναισθημάτων, όπως 

παλινδρόμηση σε βρεφικές συμπεριφορές, αυτοκατηγορία, αυτοτραυματισμός, 

βουλιμία, χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών. 

 Οι οικογένειες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «υψηλού 

κινδύνου», δηλαδή οικογένειες στις οποίες μπορεί να εμφανιστεί το φαινόμενο 
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της σεξουαλικής κακοποίησης, αποτελούν, ως επί το πλείστον, μονογονεϊκές 

οικογένειες, ενώ στο φαινόμενο συντείνουν καταστάσεις όπως η παρουσία 

θετού πατέρα στο σπίτι, η απουσία της μητέρας από το σπίτι, η παρουσία στο 

σπίτι ατόμου με ιστορικό σεξουαλικής παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, το 

ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης κάποιου εκ των γονιών, καθώς και πλήθος 

άλλων επιβαρυντικών παραγόντων. 

 

2.5.4.1. «Ο Κανόνας του Εσώρουχου» (The Underwear Rule) 

Σο υμβούλιο της Ευρώπης έχει δημιουργήσει ένα υλικό ευαισθητοποίησης με 

στόχο την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, που 

ονομάζεται «Ο Κανόνας του Εσώρουχου». 

 Περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, 

συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Τπολογίζεται (One in 

Five Campaign - Council of Europe, 2012) ότι σε ποσοστό 70% έως 85% των 

περιπτώσεων, ο δράστης είναι κάποιος που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται. 

 Η σεξουαλική βία κατά των παιδιών συμβαίνει σε όλες τις χώρες της 

Ευρώπης, συμβαίνει στα παιδιά κάθε γένους, κάθε ηλικίας, κάθε εθνικής 

προέλευσης, κάθε κοινωνικής τάξης και κάθε θρησκείας, όμως συνυπάρχουν 

πολλά εμπόδια εξαιτίας των οποίων δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα της φύσης 

και της έκτασης αυτού του φαινομένου. 

 Ο «Κανόνας του Εσώρουχου» είναι ένας απλός οδηγός που βοηθά τους 

γονείς να εξηγήσουν στα παιδιά πού οι άλλοι δεν θα πρέπει να τα αγγίζουν, 

πώς να αντιδράσουν και πού να αναζητήσουν βοήθεια. Μέσω αυτού του 

κανόνα ένα παιδί μαθαίνει ότι δεν πρέπει να αγγίζεται από άλλους στα μέρη 

του σώματος που συνήθως καλύπτονται από το εσώρουχο. Επίσης, δεν θα 

πρέπει να αγγίζει κι εκείνο τους άλλους σε αυτά τα σημεία.  Ακόμα, εξηγείται 

στα παιδιά ότι το σώμα τους τούς ανήκει, ότι υπάρχουν καλά και κακά 

μυστικά, καθώς και καλά και κακά αγγίγματα.  

 

2.5.5. Παραμέληση Παιδιών 

Η παραμέληση είναι η πιο συχνή μορφή κακομεταχείρισης των παιδιών και 

μπορεί να περιλαμβάνει από την ανεπαρκή γονεϊκή φροντίδα, έως την 

θανατηφόρα εγκατάλειψη ή την αποστέρηση ζωτικών πόρων. Είναι γεγονός 
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ότι είναι δύσκολο να δοθεί ένας ακριβής ορισμός από τους ερευνητές. Αυτό 

συμβαίνει γιατί το να μείνει ένα παιδί δεκατριών ετών μόνο του, χωρίς τη 

γονική επίβλεψη,  για δύο ώρες, έχει εντελώς διαφορετικές προεκτάσεις και 

συνέπειες από το να μείνει μόνο του για το ίδιο χρονικό διάστημα ένα μωρό έξι 

μηνών. Ορισμένοι, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι η έλλειψη της απαραίτητης 

φροντίδας για τα παιδιά αποτελεί παραμέληση, είτε αυτή γίνεται σκόπιμα από 

τους γονείς, είτε άθελά τους, είτε έχει συνέπειες για το παιδί είτε όχι (Πρεκατέ, 

2009). Παραμελημένο θεωρείται ένα παιδί ή έφηβος, του οποίου η σωματική, 

νοητική και συναισθηματική κατάσταση έχει υποστεί βλάβη ή διατρέχει 

κίνδυνο να υποστεί βλάβη, ως αποτέλεσμα, της αποτυχίας του γονιού ή του 

νόμιμου φροντιστή του, να ικανοποιήσει και να εξασφαλίσει επάρκεια 

εποπτείας ή των απαιτούμενων υλικών και κοινωνικών αγαθών. 

Η παραμέληση μπορεί να συνίσταται στην εγκατάλειψη, στην ανεπαρκή 

κηδεμονία, στην άρνηση ή καθυστέρηση της παροχής απαιτούμενων 

υπηρεσιών υγείας, στην άρνηση, καθυστέρηση ή υποτίμηση των γενικών και 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ενός παιδιού, αλλά και στην ανεπαρκή 

επιτήρηση ή συναισθηματική και ψυχολογική παραμέληση. Η πράξη της 

παραμέλησης ενέχει μια πράξη παράλειψης. Περιλαμβάνει την αποτυχία 

παροχής επαρκούς και κατάλληλης τροφής, ρουχισμού, στέγης, ιατρικής 

περίθαλψης, επιτήρησης και προστασίας από οποιονδήποτε κίνδυνο. 

Διακρίνεται δε, σε σωματική και συναισθηματική παραμέληση 

(Φατζηνικολάου, 2009). Άλλοι ερευνητές εξειδικεύουν και διακρίνουν την 

παραμέληση σε σωματική, εκπαιδευτική, συναισθηματική και ιατρική. 

Η σωματική παραμέληση εμποδίζει σοβαρά την ανάπτυξη του παιδιού 

και οδηγεί σε υποσιτισμό, σοβαρές ασθένειες, πληγές, μώλωπες, εγκαύματα ή 

άλλους τραυματισμούς λόγω έλλειψης παρακολούθησης και, μακροχρόνια, σε 

χαμηλή αυτοεκτίμηση.  

Η εκπαιδευτική παραμέληση συνίσταται στην αδυναμία του γονέα να 

καλύψει γενικές ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού. Δηλαδή, να 

εγγράψει το παιδί στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή να του παρέχει ειδική 

αγωγή, αν αυτό απαιτείται. Η εκπαιδευτική παραμέληση οδηγεί σε σχολική 

αποτυχία και σχολική διαρροή, καθώς και τη μη εκπλήρωση των αναγκών του 

παιδιού ως προς την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων για τη ζωή, με 

αποτέλεσμα να απειλείται η ευημερία και ανάπτυξή του. 
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Ερευνητές εκφράζουν την άποψη ότι η συναισθηματική παραμέληση 

είναι ένα φαινόμενο που συνυπάρχει με όλες τις υπόλοιπες μορφές βίας κατά 

των παιδιών. Σα συναισθηματικά παραμελημένα παιδιά μεγαλώνουν 

πιστεύοντας ότι κατά κάποιο τρόπο είναι ελαττωματικά. υναισθηματική 

παραμέληση συνιστά η διαρκής υποτίμηση του παιδιού, η γελοιοποίηση, η 

άρνηση προσφοράς στοργής, η απόρριψη, η λεκτική κακοποίηση, η 

απομόνωση, η τρομοκρατία και η διαφθορά του παιδιού και η, εν γένει, 

αγνόηση του παιδιού και των αναγκών του. Σο φαινόμενο εντοπίζεται και όταν 

το παιδί είναι μάρτυρας χρόνιας ή ακραίας μορφής συζυγικής βίας (το 

σύνδρομο του αμέτοχου θεατή) ή όταν υπάρχει ψυχική ασθένεια ή 

ουσιοεξάρτηση στην οικογένεια, όπου τα παιδιά καλούνται να αναλάβουν και 

έναν άλλο ρόλο, αυτό του παροχέα φροντίδας προς τους γονείς. 

Ιατρική παραμέληση υπάρχει όταν το παιδί δεν λαμβάνει την 

απαιτούμενη ιατρική φροντίδα σε επείγουσα περίπτωση ή όταν αγνοούνται οι 

ιατρικές συστάσεις για παιδιά με χρόνιες ασθένειες ή αναπηρίες, καθώς και ή 

έλλειψη ψυχιατρικής φροντίδας, όπου αυτή απαιτείται (Πρεκατέ & Γιωτάκος, 

2005). 

 Η παραμέληση μπορεί να είναι περιστασιακή ή χρόνια, και η σοβαρότητά 

της διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Επίσης, οι βασικότεροι παράγοντες 

επικινδυνότητας για την παραμέληση ενός παιδιού δεν διαφέρουν από αυτούς 

της κακομεταχείρισής του, και αφορούν, στην γονεϊκή ανωριμότητα, στην 

ανατροφή των ίδιων των γονιών σε ένα στερητικό, εχθρικό ή αδιάφορο 

περιβάλλον, στην ανάπτυξη προβληματικών συντροφικών σχέσεων, στον 

αλκοολισμό και στη χρήση ουσιών, στις ψυχικές διαταραχές, στην κοινωνική 

απομόνωση, στην έλλειψη πηγών βοήθειας, στις μη ρεαλιστικές απαιτήσεις 

των γονέων ως προς τις ικανότητες του παιδιού και σε πλήθος άλλων 

επιβαρυντικών παραγόντων. 

 Οι επιπτώσεις της παραμέλησης των παιδιών εξετάζονται από τους 

επιστήμονες μαζί με αυτές της άσκησης φυσικής βίας όσον αφορά τα 

επερχόμενα αποτελέσματα, αφού συχνά η σωματική κακοποίηση ενός παιδιού 

ισοδυναμεί με την αποστέρηση που εκφράζεται μέσω της παραμέλησης. Όπως 

σημειώνεται, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ειδικές ψυχοκοινωνικές συνθήκες, 

όπως τα παιδιά που κακοποιούνται και παραμελούνται, παρουσιάζουν σε 

μεγάλο ποσοστό σοβαρά ψυχολογικά ζητήματα και διαταραχές συμπεριφοράς. 

ε αυτές τις διαταραχές περιλαμβάνονται προβλήματα στην άρθρωση, 
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μαθησιακές δυσκολίες, διανοητική καθυστέρηση, καθώς και επιπτώσεις που 

συντείνουν στην υιοθέτηση από το θύμα παραβατικής και παρεκκλίνουσας 

συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν οι άμεσες επιπτώσεις που 

συγκαταλέγουν τις σοβαρές σωματικές αναπηρίες ή ακόμα και το θάνατο, τις 

σοβαρές βιολογικές, ιατρικές ή ψυχολογικές καταστάσεις, το άγχος, τις 

ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, τις υποβαθμισμένες 

ατομικές προσδοκίες, τη λεκτική και φυσική επιθετικότητα, τη σχολική 

αποτυχία ή διαρροή, την επίμονη πείνα, το χαμηλό βάρος, την κακή σωματική 

εμφάνιση, την κοινωνική απομόνωση, ή την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. 

Όσον αφορά, δε, τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, αυτές αφορούν στις 

αγχώδεις διαταραχές, στις συναισθηματικές διαταραχές, στην εναντιωματική 

και παραβατική συμπεριφορά ή στην χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων 

ουσιών. Η παιδική παραμέληση καθυστερεί τη σωματική, κοινωνική, 

ψυχολογική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Σα παιδιά αναπτύσσουν 

σχέσεις προσκόλλησης με τους σημαντικούς ενήλικες, που χαρακτηρίζονται 

από άγχος, ανασφάλεια, σύγχυση, ενώ φαίνονται πιο αδρανή, παθητικά και 

αποσυρμένα. 

 Σα υψηλά ποσοστά παραμέλησης του παιδιού δεν δικαιολογούν τέτοια 

αδράνεια, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε επιστημονικό επίπεδο, πόσο μάλλον 

όταν είναι  ευρέως γνωστό και αποδεκτό ότι η παραμέληση του παιδιού είναι η 

πιο συχνή μορφή κακομεταχείρισης.  

 

2.5.6. Ενδοσχολική Βία 

Όποιος έχει βιώσει τη βία, σε οποιαδήποτε μορφή της, την αναγνωρίζει, την 

ανταποδίδει και, με αυτόν τον τρόπο, η βία διαιωνίζεται. Απ’ όπου και αν έχει 

δημιουργηθεί, θα περάσει μέσα από το σχολείο και θα εξαπλωθεί σε όλους τους 

κοινωνικούς χώρους. 

 Σο φαινόμενο του εκφοβισμού παιδιών και εφήβων από συμμαθητές τους 

στα σχολεία εκδηλώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στη ουηδία και 

απασχόλησε για πρώτη φορά την επιστημονική κοινότητα στις απαρχές της 

δεκαετίας του 1970, για να επεκταθεί γρήγορα και σε άλλες κανδιναβικές 

Φώρες. Παρ’ όλα αυτά, το φαινόμενο αυτό θεωρείται τόσο παλιό όσο και η ίδια 

η διαδικασία της σχολικής μάθησης. Είναι δε τόσο συνηθισμένο, ώστε μερικοί 

γονείς και καθηγητές να το θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι της ένταξης του 
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παιδιού στην κοινότητα των συνομηλίκων του. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, οι 

έρευνες αποδεικνύουν ότι συχνά δεν δίνεται η πρέπουσα σημασία στα 

συμβάντα ενδοσχολικής βίας, με αποτέλεσμα να απαξιώνονται και να 

ελαχιστοποιούνται ως γεγονότα. 

 

2.5.6.1. Εκφοβισμός - Bullying 

Ημερολόγιο του 13χρονου Vijay Singh 

Θα θυμάμαι για πάντα και ποτέ δεν θα ξεχάσω. 

Δευτέρα: Μου πήραν τα χρήματά μου. 

Τρίτη: Με έβριζαν. 

Τετάρτη: Έσκισαν τη στολή μου. 

Πέμπτη: Έτρεχε αίμα από το σώμα μου. 

Παρασκευή: Τελείωσε. 

Σάββατο: Ελευθερία. 

Σην Κυριακή, ο 13χρονος βρέθηκε κρεμασμένος 

στην εσωτερική σκάλα του σπιτιού του στην 

Αγγλία (Πρεκατέ at al., 2006: Φιόνη, 2011). 

Θα πρέπει να γίνεται διάκριση και διαφοροποίησης της εν γένει βίας μεταξύ 

των ανηλίκων και του εκφοβισμού - bullying. Σο bullying δεν είναι κάθε 

μορφής τσακωμός ή βίαιη αντιπαράθεση μεταξύ ανηλίκων, αφού αποσκοπεί 

στην κατατρομοκράτηση. Ο εκφοβισμός αναφέρεται σε επιθετική, σκόπιμη 

πράξη, η οποία είναι επαναλαμβανόμενη και ασκείται από ένα ισχυρότερο 

άτομο ή ομάδα ισχυρότερων ατόμων σε ένα άτομο πιο αδύναμο. Αποτελεί 

έναν ιδιαίτερο τύπο βίας που εμπεριέχει στην πρόθεση της πρόκλησης βλάβης 

ή δυσαρέσκειας στο θύμα, αλλά και την ανισομετρία της δύναμης μεταξύ του 

θύτη και του θύματος. τη κανδιναβία ο εκφοβισμός ή το πρόβλημα 

εκφοβισμού/θυματοποίησης ονομάζεται mobbing (Νορβηγία, Δανία) ή 

mobbning (ουηδία, Υιλανδία). Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται με διάφορες 

έννοιες και συνεκδοχές. Η ρίζα mob είναι αγγλικής προέλευσης και σημαίνει 

όχλος, συμμορία, σπείρα ή πολιορκώ.  

Ένας μαθητής γίνεται αντικείμενο εκφοβισμού ή θυματοποιείται όταν 

υποβάλλεται, κατ’ επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες 

από έναν ή περισσότερους μαθητές (Olweus, 2009). υγκεκριμένα με τον όρο 

αρνητικές ενέργειες εννοείται η διαδικασία κατά την οποία κάποιος προκαλεί 
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σκόπιμα ή αποπειράται να προκαλέσει βλάβη ή ενόχληση σε κάποιο άλλο 

άτομο με την έννοια της επιθετικής συμπεριφοράς. 

 Οι μορφές εκδήλωσης του bullying μπορεί να είναι άμεσες με την άσκηση 

σωματικής, συναισθηματικής, λεκτικής, σεξουαλικής, ηλεκτρονικής ή 

ψυχολογικής βίας ή και έμμεσες και τη μορφή του κοινωνικού αποκλεισμού. Η 

σωματική βία μπορεί να περιλαμβάνει σπρωξίματα, κλωτσιές, γροθιές, 

χαστούκια ή τράβηγμα μαλλιών. Η λεκτική βία περιλαμβάνει κοροϊδία, 

βρίσιμο, σαρκασμό, ειρωνεία, διάδοση ψευδούς φήμης, αρνητικά σχόλια για 

την εθνική προέλευση ή την οικονομική κατάσταση ενός παιδιού και της 

οικογένειάς του, χειρονομίες ή συκοφαντικά γκράφιτι. Η σεξουαλική βία 

περιλαμβάνει ανεπιθύμητα αγγίγματα, απειλές, προσβλητικά μηνύματα, 

χυδαία γράμματα και εικόνες ή ανήθικα πειράγματα. Η ηλεκτρονική βία 

περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

με σκοπό την απειλή ή την ταπείνωση του παιδιού. Σέλος, η συναισθηματική 

κακοποίηση περιλαμβάνει τόσο τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω της σκόπιμης 

απομόνωσης του παιδιού, όσο και την απόκρυψη ή καταστροφή των 

αντικειμένων του παιδιού, τον εκβιασμό του για χρήματα ή την απειλή του.  

 Ο εκφοβισμός μπορεί να γίνεται από ένα και μόνο άτομο - τον νταή - ή 

από μια ομάδα. Επίσης ο στόχος του εκφοβισμού μπορεί να είναι ένα 

μεμονωμένο άτομο - το θύμα - ή μια ομάδα. το πλαίσιο του σχολικού 

εκφοβισμού, στόχος γίνεται συνήθως ένας μεμονωμένος μαθητής. Αν και το 

σχολείο είναι αναμφίβολα ο χώρος στον οποίο πραγματοποιούνται κατά κύριο 

λόγο πράξεις εκφοβισμού, οι μαθητές δηλώνουν συχνά ότι ο εκφοβισμός 

εκδηλώνεται, σε μεγάλο βαθμό, και στο δρόμο προς και από το σχολείο. 

Επίσης, έρευνες καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα του εκφοβισμού εκδηλώνεται 

συχνότερα στα σχολείο των μεγάλων αστικών κέντρων, καθώς και στα 

μεγάλα σχολικά τμήματα και κατ’ επέκταση στα μεγάλα σχολικά 

συγκροτήματα. 

 Οι ερευνητές αναφέρουν τρεις κατηγορίες παιδιών - θυμάτων. Παιδιά - 

θύματα με προκλητική συμπεριφορά, που δηλαδή χαρακτηρίζονται ως 

επιθετικά και οξύθυμα και προκαλούν τους θύτες. Σα παιδιά αυτά τείνουν να 

είναι υπερκινητικά, μη συνεργάσιμα, έχουν την τάση να παρενοχλούν τους 

άλλους και φαίνεται ότι ενεργητικά «προκαλούν» τις επιθέσεις των 

συνομηλίκων τους. Τποκύπτουν όμως και παίρνουν το ρόλο του θύματος όταν 

η ένταση αυξηθεί. Μια δεύτερη κατηγορία αφορά τα παιδιά - θύματα με 
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παθητική συμπεριφορά, που μπορεί να είναι αγχώδη, κοινωνικά αποσυρμένα 

και να μην καταβάλλουν καμία προσπάθεια υπεράσπισης του εαυτού τους 

κατά τον εκφοβισμό, χετικά με τη «σκιαγράφηση» των χαρακτηριστικών 

αυτών των θυμάτων εκφοβισμού, έρευνες περιγράφουν παιδιά που συνήθως 

έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη δυναμικότητας, είναι ανασφαλή, 

μοναχικά, μη δημοφιλή, αγχώδη και μη επιθετικά. Σα παιδιά αυτά έχουν την 

τάση να περιμένουν αρνητική αντιμετώπιση από τους συνομηλίκους τους και 

καταφεύγουν σε κοινωνική απόσυρση προκειμένου να προστατευτούν. Επίσης, 

σε πρόσφατες μελέτες καταδεικνύεται και μία τρίτη κατηγορία παιδιών - 

θυμάτων, που παραμένουν αδιάφορα όταν δέχονται παρενόχληση ή επίθεση. 

Κάποια παιδιά είναι θύματα εκφοβισμού χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος. 

Κάποια άλλα βρίσκονται στο στόχαστρο γιατί διαφέρουν σε κάτι από τα 

υπόλοιπα παιδιά (ο τρόπος που μιλάνε, ο τρόπος που περπατάνε, το όνομά 

τους, το χρώμα τους, το ανάστημά τους, τα κιλά τους κ.ά.). Σα παιδιά - θύματα, 

όταν υφίστανται αποκλεισμό, αισθάνονται πληγωμένα, με χαμηλή 

αυτοπεποίθηση και ακόμα χαμηλότερη αίσθηση προσωπικής αξίας, με 

αποτέλεσμα να οδηγούνται στην απομόνωση και στη μοναξιά. Η επιθυμία 

τους για δημιουργία, επικοινωνία και εξερεύνηση εκμηδενίζεται. Ο εκφοβισμός 

επηρεάζει αρνητικά τη σχολική τους απόδοση, αντιδρούν αρνητικά προς το 

σχολείο, αποσύρονται από τις ομαδικές σχολικές διαδικασίες και συχνά δεν 

επιθυμούν να πηγαίνουν σχολείο. 

 Έρευνες καταδεικνύουν ότι τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 

εκφοβίζουν λεκτικά, να διαδίδουν φήμες ή να απομονώνουν από την ομάδα, 

ενώ τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ασκήσουν σωματική βία. 

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο αυξητικής τάσης της 

σωματικής βίας μεταξύ κοριτσιών. τον Σσιάντη (2007) αναφέρεται ότι κάποιο 

παιδί μπορεί να αποτελέσει θύτη εκφοβισμού γιατί μέσω αυτής της μεθόδου 

γίνεται δημοφιλές. Για κάποια άλλα παιδιά έχει τεράστια σημασία να δείχνουν 

ότι είναι δυνατά και ότι έχουν τον έλεγχο, γιατί με αυτόν τον τρόπο συχνά 

ηρωποιούνται μεταξύ των συμμαθητών τους ή να πρέπει να επιδείξουν αυτή 

τη συμπεριφορά προκειμένου να γίνουν αποδεκτά και να ικανοποιήσουν την 

ανάγκη τους να ανήκουν σε μία ομάδα και να είναι υπολογίσιμα ή να έχουν 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και η ταπείνωση των άλλων τούς προσφέρει την 

αίσθηση της ανωτερότητας. Ίσως να μην γνωρίζουν ότι συμπεριφέρονται 

λανθασμένα και δεν έχουν επίγνωση του αντίκτυπου που έχει η συμπεριφορά 

του. Ίσως να αντιγράφουν συμπεριφορές μεγαλύτερων παιδιών ή ενηλίκων 
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στην οικογένεια που θαυμάζουν και να μιμούνται πρότυπα (Bandura). Άλλα 

παιδιά, πάλι, ενδέχεται να μην δέχονται επαρκή επιτήρηση στο σπίτι. Επίσης, 

είναι σύνηθες τα παιδιά αυτά να μην έχουν αναπτύξει τις βασικές τεχνικές και 

ικανότητες για συναισθηματική ρύθμιση, δηλαδή, δεν έχουν μάθει πώς να 

αναπτύξουν τις ικανότητες της ενσυναίσθησης και της συνεργασίας ή δεν 

έχουν αναπτύξει υγιή αυτοεκτίμηση, που συντελεί τόσο στη μάθηση και 

εμπέδωση δεξιοτήτων όσο και στην προσωπική και κοινωνική μάθηση. Ακόμα, 

αν και ακούγεται παράδοξο, κάποια άλλα παιδιά μπορεί να υπήρξαν τα ίδια 

θύματα εκφοβισμού στο παρελθόν και να αντιδρούν υιοθετώντας τα ίδια βίαιη 

συμπεριφορά. Σο παιδί - θύτης αναφέρεται ως ένα παιδί επιθετικό, με 

αυταρχική προσωπικότητα, παρορμητικό και σωματικά δυνατό. ίγουρο για 

τον εαυτό του, μη ικανό για ενσυναίσθηση, που αποζητά την ανοιχτή και 

δημόσια διαμάχη, με στόχο να επιβεβαιώσει την υπεροχή του και να επιβληθεί 

στην ομάδα των συνομηλίκων του. Τπάρχουν, βέβαια, και παιδιά - θύτες μη 

δημοφιλή. Αυτά έχουν την τάση να αποδίδουν την επιθετική πρόθεση στους 

άλλους, τα διακρίνει ανεξέλεγκτη ορμή και, όχι μόνο ξεκινούν αψιμαχίες με 

άλλα παιδιά, αλλά εμμένουν στην επίθεση μέχρι εξευτελισμού του αντιπάλου 

τους. 

 Σα θέματα πρόκλησης της βίας και της επιθετικής συμπεριφοράς στα 

παιδιά, αποτελούν συνδυασμό ατομικών και κοινωνικών - περιβαλλοντικών 

παραγόντων. Από τους ατομικούς παράγοντες έχει μελετηθεί, ιδιαίτερα, η 

ιδιοσυγκρασία που αναφέρεται στο χαρακτήρα του παιδιού και στην 

προσωπικότητά του. Ψστόσο, ο παράγοντας που είναι καθοριστικός, τόσο στην 

εκδήλωση της επιθετικότητας και στην υιοθέτηση αυτού του τύπου 

συμπεριφοράς, όσο και στη διαχείριση της επιθετικής συμπεριφοράς από το 

παιδί που υφίσταται την επιθετικότητα, είναι το οικογενειακό, το σχολικό και 

το κοινωνικό περιβάλλον. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας αφορά στην 

έλλειψη ενημέρωσης και την άγνοια ως προς τη διαχείριση ανάλογων κρίσεων, 

τόσο από τους γονείς, όσο και από τους δασκάλους, καθώς επίσης και τη 

δυσκολία της μεταξύ τους συνεργασίας. 

 

2.5.6.2. Κοινωνική Απόρριψη 

Μεγάλος αριθμός ερευνών καταδεικνύει ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών (7-

10%) στην προσχολική και σχολική ηλικία, αντιμετωπίζουν πρόβλημα στις 

σχέσεις με τους συνομηλίκους τους, με αποτέλεσμα να μένουν χωρίς φίλους. 
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τη διεθνή βιβλιογραφία τα παιδιά αυτά ταξινομούνται σε απορριπτόμενα 

(rejected) και αγνοημένα (neglected). Ψς απορριπτόμενα θεωρούνται τα παιδιά 

που αντιμετωπίζονται ως αντιπαθητικά και οι συνομήλικοί τους τα 

αποφεύγουν, ενώ ως αγνοημένα, εκείνα τα παιδιά που ναι μεν δεν θεωρούνται 

αντιπαθητικά, όμως οι συμμαθητές τους τα αγνοούν, με αποτέλεσμα να 

μένουν χωρίς φίλους (Παπαπέτρου & Βλαχάδη, 2009). Και στις δύο 

προαναφερθείσες διακρίσεις ενέχεται στο στοιχείο της απόρριψης. υνήθως, ο 

λόγος είναι ότι τα παιδιά που απορρίπτουν η αγνοούν τους συνομηλίκους τους, 

είναι για να προστατεύσουν τη δημόσια εικόνα τους ή την ταυτότητα της 

ομάδας στην οποία ανήκουν. 

 την ίδια βιβλιογραφική αναφορά, γίνεται διάκριση ως προς τους 

ατομικούς παράγοντες που σχετίζονται με την αποδοχή ενός παιδιού, και 

διαχωρίζονται σε σταθερά και μη σταθερά χαρακτηριστικά. τα σταθερά 

χαρακτηριστικά δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση, όπως το φύλο, η 

καταγωγή, η θρησκεία ή η εξωτερική εμφάνιση, ενώ στα μη σταθερά 

χαρακτηριστικά, όπου μπορεί να υπάρξει παρέμβαση, συγκαταλέγονται, 

μεταξύ άλλων, η σχολική επίδοση και η αθλητική ικανότητα. Οι έρευνες 

συντείνουν στο ότι τα παιδιά που απορρίπτονται από τους συμμαθητές τους 

είναι συνήθως επιθετικά και διασπαστικά.  

 

2.5.7. Παρενόχληση μέσω Κινητού 

Η παρενόχληση μέσω κινητού γίνεται τόσο με τηλεφωνικές κλήσεις όσο και με 

την αποστολή προσβλητικού και ίσως παράνομου υλικού με γραπτά μηνύματα 

(sms) και μηνύματα πολυμέσων (mms). Σο υλικό αυτό μπορεί να είναι ένα 

ρατσιστικό ή προσβλητικό κείμενο ή ένα εκφοβιστικό κείμενο.  

 Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο του happy slapping που 

είναι στενά συνδεδεμένο με το cyberbullying. Ο όρος αναφέρεται στη 

διαδικασία φωτογράφησης ή βιντεοσκόπησης σκηνών παρενόχλησης με τη 

χρήση κινητού και ανταλλαγής αυτών. Επίσης, αύξηση λαμβάνει και το 

φαινόμενο του sexting, που αφορά στην αποστολή γυμνών ή σχεδόν γυμνών 

εικόνων μέσω γραπτών μηνυμάτων και παρότι αποτελεί παράνομη 

δραστηριότητα όταν ασκείται από εφήβους, όταν αυτή εντοπίζεται τείνει να 

υποβαθμίζεται. 
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2.5.8. Βία και Εθισμός στο Διαδίκτυο 

Παρότι τα θετικά στοιχεία του διαδικτύου είναι πασιφανή, αυξάνεται διαρκώς 

η ανησυχία για την ανάπτυξη παθολογικών συμπεριφορών σε σχέση με αυτό. 

Όπως σε όλες τις περιπτώσεις εθισμού, έτσι και στην περίπτωση του 

φαινομένου του εθισμού στο διαδίκτυο, θα πρέπει να εξετάσουμε αν αποτελεί 

πρόβλημα ή αν τελικά αποτελεί την εκδήλωση κάποιου άλλου προβλήματος. 

Βάσει μελετών (Σζαβέλλα, 2011) οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες, 15 έως 24 

ετών, αποτελούν το 25% του συνόλου των χρηστών κοινωνικών δικτύων. 

Άλλες μελέτες αποκαλύπτουν ότι στην Ευρώπη το 93% των παιδιών 9 έως 16 

ετών μπαίνουν στο διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, και από 

αυτά το 59% έχουν το δικό τους προφίλ σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Η ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο χρησιμοποιείται για τη 

διασπορά και διάδοση αβάσιμων και αναληθών πληροφοριών και ειδήσεων. 

Άνθρωποι δέχονται δημόσια επίθεση, αισχρολογώντας και δημιουργώντας 

σκάνδαλα χωρίς βάση και αντίκρισμα. Επίσης, οι χρήστες προστατευμένοι σε 

ένα περιβάλλον ανωνυμίας, ενδεχομένως να νιώθουν άνεση και ασφάλεια να 

αποκαλύψουν και να μοιραστούν με ειλικρίνεια τις πιο ενδόμυχες σκέψεις και 

συναισθήματά τους. υχνά, μάλιστα, η ανωνυμία που εξασφαλίζει το 

διαδίκτυο μπορεί να διευκολύνει τη χαλάρωση των κοινωνικών αναστολών και 

περιορισμών. Επίσης, το πλέον σύνηθες φαινόμενο είναι η δημιουργία 

ψεύτικου προφίλ στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 

 

2.5.8.1. Διαδικτυακά Εγκλήματα 

Σα διαδικτυακά εγκλήματα ποικίλουν και είναι σκόπιμο να γίνει ένας 

διαχωρισμός ως προς το έννομο αγαθό που θίγουν ή την ομάδα στην οποία 

επιτίθενται. Επίσης, συχνά ο σκοπός του δράστη διαφοροποιείται από έγκλημα 

σε έγκλημα· άλλοτε ο σκοπός είναι οικονομικός, άλλοτε είναι η περιέργεια και 

άλλοτε είναι ο χλευασμός (ΕΚΠΑ, 2011). 

 την κορωνίδα του άμεσου ποινικού ενδιαφέροντος βρίσκονται όλες 

εκείνες οι εγκληματικές πράξεις που μπορούν να βλάψουν τα παιδιά είτε 

θίγοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους είτε βλάπτοντας την ψυχική και 

σωματική τους υγεία. Εδώ εντάσσεται η διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, η 

προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους, η σεξουαλική παρενόχληση και 

η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. τα εγκλήματα κατά των ανηλίκων 
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χρηστών του διαδικτύου εντάσσεται επίσης η προτροπή σε αυτοκτονία, καθώς 

και ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός. 

 Επίσης, πολλά από τα διαδικτυακά εγκλήματα συχνά βλάπτουν την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την υπόληψη του ατόμου. Σέτοιου είδους 

εγκλήματα δεν έχουν σαν σκοπό την αποκόμιση περιουσιακού οφέλους αλλά 

την προσβολή του ατόμου. Ο ρατσισμός, η σεξουαλική διαστροφή, η εξύβριση 

και η συκοφαντική δυσφήμηση πρωτοστατούν σε αυτή την κατηγορία.  

 Ακόμα, συχνά είναι τα φαινόμενα της παραβίασης προσωπικών 

δεδομένων και της εξαπάτησης κατά τη διενέργεια διαδικτυακών 

συναλλαγών. Σο πλέον διαδεδομένο φαινόμενο είναι η κλοπή ταυτότητας 

(identity theft), όπου επιτήδειοι κλέβουν προσωπικές μας πληροφορίες και τις 

χρησιμοποιούν παράνομα παριστάνοντας το άτομό μας. υχνά αυτή η 

διαδικασία γίνεται μέσω του phishing και του pharming. Σο phishing 

προέρχεται από το συνδυασμό των λέξεων password και fishing και συνιστά 

μια ιδιαίτερα διαδεδομένη τεχνική οικονομικής εξαπάτησης μέσω του 

«ψαρέματος» των προσωπικών μας δεδομένων και ειδικότερα των στοιχείων 

που αφορούν τις οικονομικές μας συναλλαγές. Σο pharming είναι μια μορφή 

απάτης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει ως αποτέλεσμα να πιστεύουν οι 

χρήστες ότι βρίσκονται σε μια γνήσια ιστοσελίδα με το σωστό URL. Ψστόσο, 

στην πραγματικότητα να έχουν παραπεμφθεί σε μία ψεύτικη, η οποία, όμως, 

είναι πανομοιότυπη με τη γνήσια. Ακόμα, μία νέα μορφή απάτης αποτελεί το 

spear phishing. Πρόκειται για στοχευμένα μηνύματα απατεώνων που μοιάζουν 

αυθεντικά και στα οποία ζητούνται προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα χρήστη 

και κωδικοί πρόσβασης. 

 

2.5.8.2. On·line Gaming 

Αρκετές μελέτες έχουν γίνει για τις πιθανές θετικές ή αρνητικές επιδράσεις 

των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στα παιδιά και τους εφήβους. Μερικές μάλιστα 

έχουν καταλήξει σε αντικρουόμενα συμπεράσματα. 

 τις θετικές κριτικές αναφέρεται ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων και 

ειδικότερα στη συγκέντρωση, την παρατηρητικότητα, τον οπτικοκινητικό 

συντονισμό, την επιδεξιότητα, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την 

αύξηση των γενικών γνώσεων, καθώς και στο γεγονός ότι προσφέρουν 
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εξοικείωση με την τεχνολογία και τη χρήση της στην καθημερινή ζωή, ενώ 

βελτιώνουν τις γνωστικές δεξιότητες των μαθητών, ιδιαίτερα εκείνων που 

έχουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες. Αμφίσημη είναι η επίδραση των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην ανάπτυξη της φαντασίας και την ικανότητα 

διάκρισής της από την πραγματικότητα. Από τη μια μεριά, δίνουν την ευκαιρία 

στα παιδιά να αναλάβουν πλήθος ρόλων και χαρακτήρων, τους επιτρέπουν να 

πειραματιστούν, να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους αλλά και τα 

συναισθήματα που τους συνοδεύουν μέσα στο ασφαλές πλαίσιο του 

παιχνιδιού. Από την άλλη μεριά, οι προκατασκευασμένες εικόνες που 

αναπαράγονται, αποτελούν ένα είδος εισβολής και διείσδυσης στο φανταστικό 

παιχνίδι των παιδιών. Σα παιδιά βυθίζονται στην εικονική πραγματικότητα 

και την βιώνουν σαν αληθινή.  

 Όσον αφορά στην αύξηση της επιθετικότητας των παιδιών, πρόσφατες 

μελέτες δείχνουν πως περίπου το 90% των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

περιέχουν κάποιας μορφής βίαιο περιεχόμενο (Σσιάντης, 2007), και στα μισά 

τουλάχιστον από αυτά, μέσα στους στόχους του παίχτη είναι να προκαλέσει 

σοβαρή βλάβη ή/και το «θάνατο» του αντιπάλου. Η συχνή έκθεση σε εικονικά 

βίαια ερεθίσματα έχει ως συνέπεια την απευαισθητοποίηση στη βία με 

αποτέλεσμα την έλλειψη αντίδρασης στην πραγματική βία ή ακόμη και τη 

βιαιοπραγία. Η χρήση βίαιων παιχνιδιών αυξάνει τις επιθετικές συμπεριφορές, 

τις επιθετικές σκέψεις, τα επιθετικά συναισθήματα και μειώνει τις θετικές 

κοινωνικές συμπεριφορές. Σο πιο ανησυχητικό αποτέλεσμα είναι η μείωση της 

ικανότητας για ενσυναίσθηση, δηλαδή για νοητική και συναισθηματική 

ικανότητα για επαφή και κατανόηση της ψυχικής κατάστασης του άλλου, που 

θεωρείται βασικός μηχανισμός αναστολής της επιθετικότητας και της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 

 

2.5.8.3. Ηλεκτρονική Παρενόχληση - Cyberbullying 

Καζούρα, κυβερνοκαζούρα και πολλά άλλα  

μπορούν να συνοδεύσουν τον όρο cyberbullying. 

(Σφακιανάκης, 2012) 

Μέσω μιας επικοινωνίας μπορεί κάποιος να επιχειρήσει να ενοχλήσει, 

κοροϊδέψει, προσβάλλει ή γελοιοποιήσει ένα παιδί. Μπορεί να φτάσει ακόμη 
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και στο σημείο να απειλήσει. Αυτή η τακτική λέγεται ηλεκτρονική 

παρενόχληση ή  ηλεκτρονικός εκφοβισμός. 

 Η ηλεκτρονική παρενόχληση (cyberbullying) είναι η επιθετική 

συμπεριφορά από πρόθεση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Περιστατικά 

παρενόχλησης μεταξύ παιδιών και εφήβων μπορούν να συμβούν με πολύ 

διαφορετικές μορφές. Δεν εκδηλώνονται μόνο μέσω καυγάδων και 

επιθετικότητας, αλλά και μέσω διαφορετικών τύπων εκφοβισμού που αφήνουν 

το θύμα εκτεθειμένο. Οι συμπεριφορές που μπορεί να προκύψουν 

περιλαμβάνουν αποστολή κειμένων, e-mail ή άμεσων μηνυμάτων με κακό 

περιεχόμενο, την ανάρτηση προσβλητικών/εξευτελιστικών φωτογραφιών, 

βίντεο και άλλου υλικού σε ιστοσελίδες, blogs, ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης ή forums, καθώς και τη χρήση του ονόματος ξένου χρήστη με σκοπό 

τη διάδοση φημών στο περιβάλλον του θύματος μέσω της χρήσης κινητού, 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου. Πιο συγκεκριμένα οι 

μορφές εκφοβισμού μπορεί να περιλαμβάνουν την αποστολή υβριστικών 

μηνυμάτων (flaming), την παρενόχληση (harassment), τη δυσφήμηση 

(denigration), την προσωποποίηση (impersonation) όπου ο δράστης κάνει 

αναρτήσεις χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης του θύματος, η 

καταδίωξη στο διαδίκτυο (cyberstalking) όπου διεξάγεται επαναλαμβανόμενη 

παρενόχληση και απειλητική επικοινωνία, το χαρούμενο χαστούκισμα (happy 

slapping) όπου μαγνητοσκοπείται και στη συνέχεια αναρτάται ένα σκοπίμως 

προκαλούμενο βίαιο και εξευτελιστικό γεγονός, καθώς και η έξοδος και απάτη 

(outing and trickery) όπου αφορά εξαπάτηση ώστε να αποκαλυφθούν 

προσωπικές πληροφορίες του θύματος οι οποίες στη συνέχεια θα 

δημοσιευθούν από το δράστη σε τρίτα άτομα. 

 

2.5.8.4. Αποπλάνηση μέσω Διαδικτύου - Grooming 

Σα θύματα της διαδικτυακής αποπλάνησης είναι συνήθως έφηβοι ηλικίας 11 

έως 17 ετών, ξοδεύουν πολύ χρόνο στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες 

κοινωνικής δικτύωσης. ύμφωνα με έρευνες, στην ομάδα υψηλού κινδύνου 

ανήκουν οι έφηβοι 14 έως 17 ετών, τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα από τα 

αγόρια, και συνήθως οι έφηβοι αυτοί χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από 

χαμηλή αυτοεκτίμηση, από συναισθηματικά προβλήματα και δείχνουν 

υπερβολική εμπιστοσύνη στους άλλους.  
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 Από την άλλη μεριά, οι δράστες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 

γνώριμοι στην πραγματική ζωή με τα θύματα. Είναι, στην πλειοψηφία τους 

άνδρες και προέρχονται από όλες τις κοινωνικές και οικονομικές τάξεις, φυλές 

και θρησκείες, επίπεδο νοημοσύνης, ενώ μπορεί να είναι ομοφυλόφιλοι και 

ετεροφυλόφιλοι. Κίνητρό τους μπορεί να είναι η αναβίωση εφηβικών 

συναισθημάτων, ο φόβος σύναψης σχέσεων με ενήλικες, η σεξουαλική 

συνεύρεση με εφήβους, η έξαψη της παραπλάνησης και αποπλάνησης νέων 

ανηλίκων ή το αίσθημα επιβεβαίωσης και άσκησης δύναμης. 

 ύμφωνα με τον Durkin (ΕΚΠΑ, 2011) υπάρχουν τέσσερις τρόποι που οι 

σεξουαλικοί δράστες με θύματα τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 

διαδίκτυο: 

▫ εμπόριο παιδικής πορνογραφίας, 

▫ εντοπισμός των παιδιών με σκοπό την σεξουαλική κακοποίηση, 

▫ συνομιλία με άλλους σεξουαλικούς δράστες (π.χ. παιδεραστές), 

▫ αποπλάνηση των παιδιών μέσω σεξουαλικών συνομιλιών (grooming). 

Σο grooming λαμβάνει χώρα μέσω των δωματίων συνομιλίας (chat rooms), 

υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων (MSN) και κυρίως μέσω των υπηρεσιών 

κοινωνικής δικτύωσης. Ο ψυχολογικός χειρισμός που ενυπάρχει στο 

φαινόμενο του grooming είναι μία διαδικασία που συνήθως κρατάει αρκετό 

χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα το παιδί να μην αντιλαμβάνεται ότι αυτός 

που συνομιλεί είναι ένας ξένος. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται άμεσα από τον 

τύπο του χειρισμού και την ευπιστία του θύματος. 

Είναι γεγονός ότι η διαδικασία της αποπλάνησης του παιδιού μέσω 

διαδικτύου περιλαμβάνει τεχνικές που την κάνουν διαφορετική από τις άλλες 

μορφές κακοποίησης. υγκεκριμένα, στη διαδικασία του grooming η σωματική 

επαφή μεταξύ του δράστη και του παιδιού δεν είναι απαραίτητη προκειμένου 

να θυματοποιηθεί το παιδί ή ο έφηβος, καθώς το διαδίκτυο αποτελεί το μέσο 

εκείνο που διευκολύνει τη μακροπρόθεσμη θυματοποίηση του παιδιού που 

μπορεί να κρατήσει για χρόνια, μέσω, για παράδειγμα, της διανομής των 

φωτογραφιών του παιδιού. Η διαδικασία του grooming, που μπορεί να ξεπερνά 

ακόμα και τα γεωγραφικά όρια ενός κράτους, περνά συνήθως από τέσσερα 

στάδια, της προετοιμασίας της επαφής του δράστη με το θύμα, της επαφής με 

το θύμα και τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης, της προετοιμασίας για την 

προσωπική συνάντηση, και τέλος την ίδια την συνάντηση. 
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2.5.8.5. Πορνογραφία 

Τποστηρίζεται ότι πάνω από το μισό όλων των επισκέψεων σε δικτυακούς 

τόπους αφορά εν γένει τη σεξουαλική δραστηριότητα. Σο οπτικό σεξουαλικό 

υλικό, όπως η πορνογραφία, είναι όλο και περισσότερο διαθέσιμο στο ευρύ 

κοινό και έτσι είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιείται και σαν πηγή σεξουαλικών 

πληροφοριών για τους εφήβους. Επομένως, σε κάποιο βαθμό, ίσως και να 

αποτελεί τη μετεξέλιξη των περιοδικών πορνογραφικού περιεχομένου.  

 Έρευνες αποδεικνύουν ότι όταν αυτή η τάση αναζήτησης και πρόσβασης 

σε πορνογραφικό υλικό γίνεται εθισμός, τότε συνδέεται με διαταραχές στη 

συμπεριφορά και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των εφήβων. Ενέχεται ο 

κίνδυνος σεξουαλικής επιθετικότητας ή ακόμα και βίας, οι έφηβοι 

αποδέχονται στερεοτυπικές και σεξιστικές στάσεις απέναντι στα φύλα και 

τους σεξουαλικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων απέναντι 

στις γυναίκες σαν σεξουαλικά αντικείμενα και έναν αυξημένο κίνδυνο για 

φτωχούς συναισθηματικούς και κοινωνικούς δεσμούς στην ενήλικη ζωή. 

 

2.5.8.5.1. Παιδική Πορνογραφία 

χεδόν ένα στα δύο εγκλήματα μέσω διαδικτύου αφορούν την παιδική 

πορνογραφία, φαινόμενο που συνιστά την αναπαραγωγή σεξουαλικών 

εικόνων με αντικείμενο παιδιά. Τπάρχουν ιστοσελίδες που οι παιδόφιλοι 

συναντιούνται on·line και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μέσα από τέτοιου 

είδους ιστοσελίδες οι παιδόφιλοι κακοποιούν παιδιά σε δημόσια θέα μέσω 

webcam. Τπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή με τη χρήση βίας, ανήλικα 

αγόρια και κορίτσια υποχρεούνται να συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις 

μεταξύ τους, με ενήλικες, ακόμη και με ζώα. Σα παιδιά (ορισμένες φορές 

βρέφη, κάτω των δύο ετών) βασανίζονται, υφίστανται κάθε μορφή σωματικής 

και ψυχολογικής βίας και συχνά δολοφονούνται (snuff films).  

 Μετά τα όπλα και τα ναρκωτικά, η παιδική πορνογραφία έρχεται τρίτη 

παγκοσμίως σε οικονομικό τζίρο, με ετήσια κέρδη που ξεπερνούν τα τρία 

δισεκατομμύρια ευρώ. Ο αριθμός των ηλεκτρονικών διευθύνσεων με υλικό 

παιδικής πορνογραφίας είναι απίστευτα μεγάλος και ξεπερνά τα 4,5 

εκατομμύρια. Η Ιαπωνία κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή 

πορνογραφικού υλικού, το οποίο διοχετεύεται σε όλο τον κόσμο, ενώ οι 

Υιλιππίνες «προμηθεύουν» τις Ηνωμένες Πολιτείες με παιδιά για το σκοπό 
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αυτό. Η πλειοψηφία των ταινιών που διακινούνται στο διαδίκτυο με παιδική 

πορνογραφία παρουσιάζουν παιδιά που κατάγονται από Ασία, Αφρική και 

Λατινική Αμερική ενώ οι ενήλικοι δράστες που τα κακοποιούν φαίνεται να 

προέρχονται τις περισσότερες φορές από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 

Παράγονται κυρίως σε χώρες όπως οι Υιλιππίνες, η Ινδία, το Βιετνάμ, αλλά και 

σε χώρες του λεγόμενου ανατολικού μπλοκ (ΕΚΠΑ, 2011). Μέχρι στιγμής 

(φακιανάκης, 2012) δεν υπάρχουν στην Ελλάδα οργανωμένα κυκλώματα 

παραγωγής υλικού παιδικής πορνογραφίας. 

 

2.5.8.5.2. Ρατσισμός και Προσηλυτισμός στο Διαδίκτυο 

Ο ρατσισμός είναι ένα πανάρχαιο φαινόμενο και στα αίτιά του 

συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η υπεροψία, η προκατάληψη, το αίσθημα 

της ανωτερότητας και ο φόβος. Εφόσον το διαδίκτυο αποτελεί μία σύγχρονη 

μορφή κοινωνίας δεν θα μπορούσαν να λείψουν και από αυτόν το χώρο τα 

φαινόμενα του ρατσισμού (ΕΚΠΑ, 2011). Οι σελίδες με ρατσιστικό περιεχόμενο 

στο διαδίκτυο πολλαπλασιάζονται και συχνά οδηγούν τους νέους σε 

καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε εκφράσεις σκληρής 

βιαιότητας. Ο ρατσισμός μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, μπορεί δηλαδή να 

είναι είτε κείμενο είτε εικόνα που δυσφημεί, μειώνει, υποτιμά ένα πρόσωπο ή 

μια κοινωνική ομάδα βάσει διαφόρων χαρακτηριστικών της, όπως το φύλο, η 

θρησκεία και η υπηκοότητα. Ανησυχητική είναι και η καθημερινή πρόσβαση 

των παιδιών και των εφήβων σε βίαια, ρατσιστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

καθώς και η αύξηση των ιστοσελίδων ρατσιστικού περιεχομένου. 

 Από την άλλη, ο προσηλυτισμός στο διαδίκτυο γίνεται μέσω οργανώσεων 

και θρησκευτικών αιρέσεων που οδηγούν σε θρησκευτική αδιαλλαξία. 

Τπάρχουν ιστοσελίδες που κάνουν θρησκευτική προπαγάνδα, που καλούν 

νέους να γίνουν καμικάζι αυτοκτονίας και άλλες που είναι ενάντια σε 

συγκεκριμένες θρησκευτικές μειονότητες. Τπάρχουν πολλές οργανώσεις που 

σκοπό έχουν να προσηλυτίσουν άτομα νεαρής ηλικίας που μπορεί να είναι 

ευκολόπιστα, να έχουν έλλειψη σωστής κριτικής σκέψης, να αδυνατούν να 

ελέγξουν αν μία πληροφορία είναι έγκυρη και που χαρακτηρίζονται από 

παρορμητικότητα και ανάγκη για πειραματισμό. Όλα αυτά, σε συνδυασμό, με 

την ανάγκη, ιδιαίτερα των εφήβων, να ανήκουν κάπου και να ξεχωρίζουν 

μπορεί να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος προσηλυτισμού. 
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2.5.8.6. Κυβερνοαυτοκτονία 

Η «κυβερνοαυτοκτονία» ή «αυτοκτονία μέσω διαδικτύου» είναι ένας πρόσφατα 

επινοημένος όρος που αναφέρεται στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την 

αυτοκτονία μέσω διαδικτύου ή/και στη διαδικτυακή επαφή ατόμων με 

αυτοκτονικές τάσεις προκειμένου να διαπράξουν την αυτοκτονία από κοινού ή 

μέσω καμερών σε πραγματικό χρόνο. Η κυβερνοαυτοκτονία έχει τραβήξει το 

ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, καθώς αυξάνονται συνεχώς τα 

καταγεγραμμένα περιστατικά αυτοκτονιών μέσω του διαδικτύου.  

 

2.6. Βίαιες Εικόνες 

Οι εικόνες που βλέπουμε κινητοποιούν τις εσωτερικές μας εικόνες, δηλαδή 

σκέψεις, αναμνήσεις, όνειρα ή φαντασιώσεις. υνεπώς, οι συμπεριφορές που 

υιοθετούμε έπειτα από την έκθεσή μας σε κάθε είδους εικόνες, προκύπτουν 

και από τις εσωτερικές εικόνες του καθενός. Δηλαδή, η επιρροή της οθόνης δεν 

είναι ανεξάρτητη από την επιρροή του οικογενειακού μας περιβάλλοντος ή 

των διαπροσωπικών μας σχέσεων. 

 Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έκανε την εμφάνισή της η έννοια του 

serial killer, η προέλευση της οποίας είναι αμερικάνικη και έχει την έννοια του 

«κατά συρροή δολοφόνου». Έκτοτε, μια τεράστια λογοτεχνία και ένα μεγάλο 

κομμάτι του κινηματογράφου και γενικότερα του θεάματος αφιερώθηκε στους 

serial killers. Κατ’ επέκταση, ίσως και να μπορούσαμε να κάνουμε μία 

αυθαίρετη κατάταξη, όπου να καθίσταται σαφές ότι όλες οι βίαιες εικόνες δεν 

αντικατοπτρίζουν τον ίδιο βαθμό σκληρότητας. Άλλες πάλι, αποτελούν 

αποκλειστικά και μόνο προϊόν φαντασίας, ενώ άλλες αποτελούν 

αναπαράσταση πραγματικών συμβάντων. 

 Ο Tisseron (2008) θέτει ως απόδειξη το ότι οι εικόνες μπορούν, ανάλογα με 

τις περιστάσεις, είτε να ανακουφίσουν κάποιον ή ακόμα και να τον 

αρρωστήσουν. Έρευνα, έχει καταδείξει ότι οι φανατικοί καταναλωτές ταινιών 

φρίκης είναι συχνά θεατές που στην παιδική τους ηλικία είχαν τρομοκρατηθεί 

από τέτοιες ταινίες δίχως να έχουν τα μέσα να προστατευθούν από αυτές. 

Αυτοί οι άλλοτε τρομαγμένοι θεατές επιζητούν εικόνες που να τους θυμίζουν 

τον αλλοτινό τους τρόμο, αποδεικνύοντας όμως τώρα στον εαυτό τους, ότι 

έχουν τη δύναμη να ελέγξουν την έκθεσή τους στις βίαιες εικόνες και, κατά 

συνέπεια, να θεραπευτούν.  
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 Επισημαίνεται μάλιστα από τον Tisseron (2008), ότι αυτή ήταν και από 

την ελληνική αρχαιότητα η διφορούμενη σημασία της λέξης φάρμακον, η 

οποία υποδήλωνε ταυτόχρονα και το φαρμάκι, αλλά και το φάρμακο ως 

γιατρικό. υμπληρώνει δε, ότι όλα εξαρτώνται από τη δόση, τη στιγμή, αλλά 

και την ευαισθησία αυτού που του χορηγείται. Άρα το ίδιο συμβαίνει και με τις 

εικόνες, όπου ο καθένας αναζητεί τις δικές του, εκείνες δηλαδή χάρη στις 

οποίες ελπίζει ότι θα αισθανθεί καλύτερα, αποκτώντας μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση. Για ορισμένους αυτές οι εικόνες είναι βίαιες. 

 Θα πρέπει επίσης, να γίνει αναφορά στο γεγονός ότι καθημερινά 

βαλλόμαστε από εικόνες που δεν έχουμε επιλέξει να δούμε, και ακόμα 

χειρότερα, δίχως να έχουμε προετοιμαστεί.  

 τους τρόπους διαχείρισης του συναισθηματικού αντίκτυπου εξαιτίας της 

έκθεσης στις βίαιες εικόνες, συγκαταλέγεται η λεκτική εξωτερίκευση των 

συναισθημάτων, η μη λεκτική εκδήλωση και επικοινωνία, καθώς και τα 

ενδόμυχα σενάρια που ο καθένας επινοεί με βάση αυτά που βλέπει. 

 

2.6.1. Η Ενοχή των Βίαιων Εικόνων 

 Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει τον άμεσο ρόλο που διαδραματίζει η 

τηλεόραση στην εκδήλωση βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς κυρίως από τα 

παιδιά και όταν αυτά έχουν κάποιο λόγο να αισθάνονται θυμωμένα ή έχουν 

κάποια προδιάθεση σε επιθετικούς τρόπους έκφρασης. Η παρακολούθηση βίας 

στην τηλεόραση φαίνεται, εκτός των άλλων, να ελευθερώνει μέσα από το 

άτομο τη βίαιη συμπεριφορά και να μετακινεί τις οποιεσδήποτε αναστολές που 

μπορεί να έχει, βγάζοντας έτσι μέσα από το άτομο λανθάνουσα ή απωθημένη 

επιθετικότητα. 

 Οι περισσότερες έρευνες για τις εικόνες τις ενοχοποιούν για το ότι 

ευθύνονται για τη βιαιότητα των νέων. Μια αμερικανική έρευνα (Tisseron, 

2008)  καταδεικνύει ότι τα παιδιά που κοιτάζουν τηλεόραση περισσότερο από 

τρεις ώρες την ημέρα μεταξύ τεσσάρων και έξι ετών διαμορφώνουν αργότερα 

περισσότερο βίαιη προσωπικότητα από τα άλλα. υγκεκριμένα, αυτή η τάση, 

εκδηλώνεται στα μεν αγόρια κατά την εφηβεία, στα δε κορίτσια κατά την 

ώριμη ηλικία τους. Βέβαια, σε αυτή την έρευνα, όπως και σε κάθε στατιστική 

έρευνα καταδεικνύεται η τάση και όχι ο κανόνας. Κατά συνέπεια, κι ένα παιδί 

που παρακολουθεί ελάχιστα τηλεόραση ενδέχεται να διαμορφώσει 
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μεγαλώνοντας βίαιη προσωπικότητα, με την διαφορά ότι ο κίνδυνος είναι 

πολύ μικρότερος απ’ ότι στις περιπτώσεις των παιδιών που παρακολουθούν 

πολλές ώρες. 

Βάσει των ερευνών του φυσιολόγου Φανς Ζέλυε (Tisseron, 2008) προκύπτει 

ότι η έκθεση σε μια απρόκλητη επίθεση ή απειλή, δημιουργεί μία κατάλληλη 

αντίδραση, όπως αγώνας ή φυγή, και δραστηριοποιεί μια μορφή σωματικής και 

ψυχολογικής κινητοποίησης. Ίσως, έτσι, να εξηγείται γιατί ένα μεγάλο πλήθος 

θεατών τις ζητά. Ίσως, πάλι, με αυτόν τον τρόπο να εξηγείται και ο 

χαρακτήρας «τελετουργικής μυήσεως» που ασκούν συχνά οι βίαιες εικόνες 

στους νέους. Πρέπει, δηλαδή, να εκτεθούν στη βία ή στις πιο τρομακτικές 

εικόνες, ώστε έτσι να αποδειχθεί ότι είναι «μεγάλοι». 

Οι σωματικές αντιδράσεις στο στρες συνίστανται στην αύξηση των 

αναπνοών, των καρδιακών παλμών και της αρτηριακής πίεσης. Αυτές οι 

αντιδράσεις είναι πιο εμφανείς στους χρήστες βιντεοπαιχνιδιών. Ψς προς τις 

ψυχολογικές διαστάσεις, αποδεικνύεται, από τον ίδιο ερευνητή, ότι το στρες 

συμβάλλει ταυτόχρονα στη συγκέντρωση της προσοχής, στην κινητοποίηση 

ενέργειας και στην παρότρυνση προς δράση, που έγκειται στην αναζήτηση 

λύσης. 

την ίδια έρευνα μελετάται και ο συναισθηματικός κλονισμός που μπορεί 

να προκληθεί όταν το άτομο κυριεύεται απότομα από ακραίο στρες και δεν 

καταφέρνει να ενεργοποιήσει αντιδράσεις οι οποίες θα του επέτρεπαν να το 

επεξεργαστεί. Σέσσερις είναι οι πιθανές μορφές αντίδρασης σε καταστάσεις 

ακραίου στρες, αν και, ευτυχώς, προκαλούνται σπανίως από εικόνες. Αυτές 

αφορούν στην καταπληξία, όπου το άτομο αδυνατεί να αισθανθεί συγκίνηση ή 

να πράξει οτιδήποτε, στην σπασμωδική κινητοποίηση, όπου το άτομο 

επιδίδεται άτακτες κινήσεις, στην φυγή, υπό το κράτος πανικού, καθώς και 

στον κινητικό αυτοματισμό, όπου το άτομο πραγματοποιεί φαινομενικά 

λογικές και αρμόζουσες χειρονομίες, αλλά με αλλοιωμένη συνειδησιακή 

κατάσταση. Πέρα όμως από τις ακραίες καταστάσεις, το ενδεχόμενο στρες που 

προκαλούν οι εικόνες είναι κατά βάση ψυχικό. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 
Moodle VS Ning 

 

 

 

3.1. Σί είναι το Moodle 

Σο Moodle είναι ένα δωρεάν σύστημα εξ' αποστάσεως διδασκαλίας και 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εικονικών (virtual) μαθημάτων. Είναι ένα 

σύστημα διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System - CMS), ένα 

σύστημα διαχείρισης μάθησης (Learning Management System - LMS) ή ένα 

σύστημα εικονικής μάθησης (Virtual Learning Environment - VLE), ή, πιο απλά, 

ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω 

διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης.  

Είναι ένα δικτυακό πρόγραμμα ανοιχτού/ελεύθερου λογισμικού, 

συστήματος διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου. Σο όνομά του παράγεται 

από τα αρχικά των λέξεων: Modular Object Oriented Developmental Learning 

Environment (Μορφωματικό Αντικειμενοστραφές Αναπτυξιακό Εκπαιδευτικό 

Περιβάλλον) και δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas 

ως μέρος της διδακτορικής του διατριβής. Σο Moodle χρησιμοποιείται ευρέως 

στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα. Τπάρχει και αντίστοιχη λέξη στη 

αυστραλιανή αργκό που σημαίνει «να έχεις μια ιδέα πολύ καιρό στο μυαλό 

σου για να τη δεις από διαφορετικές πλευρές». 

Σο Moodle παρέχεται ελεύθερα ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (υπό τους 

όρους της άδειας GNU Public License). Αυτό σημαίνει ότι έχει πνευματικά 

δικαιώματα. Μας επιτρέπει να αντιγράφουμε, χρησιμοποιούμε και να 

διαφοροποιούμε το Moodle, με το δεδομένο ότι συμφωνούμε στο να παρέχουμε 

τον πηγαίο κώδικα στους άλλους, να μη διαφοροποιούμε ή αφαιρούμε την 
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αρχική άδεια και πνευματικά δικαιώματα, καθώς και να εφαρμόζουμε την ίδια 

άδεια σε όλες τις παραγόμενες εργασίες. 

Μέχρι στιγμής έχει περισσότερους από 200.000 εγγεγραμμένους χρήστες 

και διατίθεται μεταφρασμένο σε περισσότερες από 75 γλώσσες. Σα 

«συστήματα διαχείρισης μάθησης» είναι λογισμικά που εμφανίστηκαν στο 

δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’90 και συνδυάζουν τη λειτουργικότητα των 

επικοινωνιών μέσω υπολογιστή, τις on·line μεθόδους παράδοσης διδακτικών 

υλικών και τα εργαλεία διαχείρισης της μαθησιακής διαδικασίας, παρέχοντας 

ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης. Φρησιμοποιούνται σε 

όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και στην κατάρτιση, επειδή προσφέρουν 

αρκετά πλεονεκτήματα σε εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές και στους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αίροντας χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς 

στη διαδικασία μάθησης. 

τόχος της πλατφόρμας Moodle είναι να υποστηρίξει τη διδασκαλία και 

τη μάθηση μέσω των Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΣΠΕ), 

δηλαδή της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Ηλεκτρονική μάθηση είναι η 

διαδικασία κατά την οποία κάποιος μαθαίνει και εκπαιδεύεται με την χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η φιλοσοφία του Moodle στηρίζεται στη 

διαπίστωση ότι ο άνθρωπος κατακτά τη γνώση όταν αλληλεπιδρά με το 

περιβάλλον. H διαδικασία της μάθησης ενισχύεται όταν ο εκπαιδευόμενος 

δημιουργεί κάτι νέο πάνω σε αυτά τα οποία προηγουμένως έχει διδαχθεί, αλλά 

και όταν μπορεί να μοιράζεται τη γνώση σε μια εικονική κοινότητα όπου ανθεί 

η συνεργασία και η συλλογικότητα. 

Μέσα από το γραφικό περιβάλλον του Moodle, το οποίο δεν απαιτεί 

εξειδικευμένες γνώσεις για τη δημιουργία μαθήματος και την παρακολούθησή 

του, ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής μπορεί να παρουσιάσει το μάθημα με 

τρόπο που να προκαλεί ενδιαφέρον με την εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε 

διάφορες μορφές, την ανάθεση εργασιών στους εκπαιδευόμενους, την 

επικοινωνία μαζί τους μέσω εργαλείων ασύγχρονης ή σύγχρονης επικοινωνίας 

και την αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευομένων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναλύουν, να ερευνούν και κυρίως να 

συνεργάζονται τόσο με τους εκπαιδευτικούς όσο και μεταξύ τους.  

Η εφαρμογή υποστηρίζει την «εξατομικευμένη μάθηση», επιτρέποντας 

στους εκπαιδευτές να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών βάσει των 

μεμονωμένων αναγκών των εκπαιδευομένων τους. Ορισμένα από τα βασικά 
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χαρακτηριστικά είναι η υποστήριξη διαφορετικού είδους περιεχομένου, τα 

πακέτα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το ανέβασμα εγγράφων του word ή 

αρχείων σε μορφή pdf, αρχείων ήχου και video, συνδέσμων, η ιχνηλασιμότητα 

(καταγραφή και παρακολούθηση ενεργειών), το ημερολόγιο, τα φόρουμ 

συζητήσεων, τα δωμάτια συζήτησης και οι ομάδες. 

τις παρακάτω εικόνες αποτυπώνεται ενδεικτικά το γραφικό περιβάλλον 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, καθώς και 

ορισμένα από τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του Moodle, σε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 

 

Εικόνα 3.1. Αρχική σελίδα πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
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Εικόνα 3.2. υμμετέχοντες 

 

 

Εικόνα 3.3. Διαμόρφωση προφίλ εκπαιδευόμενου 
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Εικόνα 3.4. Περιβάλλον ανάρτησης και μελέτης εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού 

 

 

Εικόνα 3.5. Ομάδα συζητήσεων 



Αξιοποίηση Σεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

Το Φαινόμενο και οι Διαστάσεις της Βίας 

 

 
96 

 

 

 

Εικόνα 3.6. Αξιολογήσεις εργασιών 

 

3.1.1. Διεξαγωγή Έρευνας για το Moodle 

Προκειμένου να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα του Moodle 

πραγματοποιήθηκε έρευνα στους εκπαιδευόμενους επιμορφωτικών 

σεμιναρίων εκπαίδευσης ενηλίκων τους θερινούς μήνες του έτους 2011 στην 

Πάτρα. Σο αντικείμενο του εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν «Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων», «Επιμόρφωση τελεχών Παροχής υμβουλευτικών 

Τπηρεσιών» και «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και τελεχών για Ευάλωτες 

Κοινωνικές Ομάδες». Υορέας υλοποίησης αυτών των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, συνολικής διάρκειας 25 και 100 ωρών, δια ζώσης και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, ήταν το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, του 

Τπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 
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3.1.1.1. Μεθοδολογία Έρευνας 

Η έρευνα που διεξήχθη ήταν, σχεδόν εξ’ ολοκλήρου, ποσοτική, με τους 

ερωτώμενους να καλούνται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια9. υνολικά, 

συμπληρώθηκαν 58 ανώνυμα ερωτηματολόγια από 58 εκπαιδευόμενους των 

προαναφερθέντων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, 

αποτελούμενα από 29 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 1 ερώτηση ανοιχτού 

τύπου.  

 την αρχή του ερωτηματολογίου υπήρχε ένα κείμενο που διευκρίνιζε ότι 

η έρευνα ήταν ανώνυμη, πληροφορούσε από ποιον πραγματοποιούνταν, στα 

πλαίσια ποιων εκπαιδευτικών απαιτήσεων, καθώς και τους λόγους για τους 

οποίους διεξαγόταν (ταυτότητα και σκοποί του ερευνητή). Σο εισαγωγικό αυτό 

κείμενο ολοκληρωνόταν με τις εκ των προτέρων ευχαριστίες προς τους 

συμμετέχοντες. 

 Κατά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου, δόθηκε έμφαση στην εντύπωση 

ευκολίας (εκτός από το να είναι, να πρέπει και να φαίνεται εύκολο στη 

συμπλήρωσή του το ερωτηματολόγιο), στη συνετή χρήση τύπου και μεγέθους 

γραμματοσειράς, καθώς και στην προσεγμένη δομή του. 

 Από το σύνολο των 29 ερωτήσεων κλειστού τύπου, οι ερωτώμενοι 

καλούνταν να δώσουν μία και μόνο απάντηση στις 28 ερωτήσεις, εκτός από 

την ερώτηση υπ’ αριθμ. 6, που αφορούσε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με 

τις οποίες έχουν συνεργαστεί, και όπου οι ερωτώμενοι μπορούσαν να δώσουν 

από μία έως και τρεις απαντήσεις. 

 Από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου οι πρώτες 8 ερωτήσεις ήταν 

δημογραφικού περιεχομένου, δηλαδή αφορούσαν προσωπικά στοιχεία, ώστε 

να σκιαγραφηθεί το προφίλ των ερωτώμενων. Οι υπόλοιπες 21 ερωτήσεις 

αποσκοπούσαν στη διερεύνηση της χρησιμότητας, αποτελεσματικότητας, 

ευκολίας χρήσης, αλλά και προσέλκυσης του ενδιαφέροντος του Moodle από 

τους εκπαιδευόμενους. 

 Οι ερωτήσεις υπ’ αριθμ. 9 έως και 29 ήταν διαβαθμισμένες. Αυτό σημαίνει 

ότι έγινε χρήση κλίμακας. Οι κλίμακες χρησιμοποιούνται ευρέως στην 

ψυχολογία με στόχο την καταγραφή της προσωπικής τοποθέτησης των 

συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα κατασκευάστηκε μία κλίμακα ίσων 

                                                 
9 Βλ. Παράρτημα 
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διαστημάτων (τύπου thurstone), στην οποία ο ερευνητής προσπαθεί να 

σταθμίσει την κάθε ένδειξη ανάλογα με το πόσο θετικά ή αρνητικά πρόσκειται 

στη στάση (Παπαστάμου, 2001). Η διαβάθμιση της κλίμακας ήταν πεντάβαθμη 

και ήταν η εξής: πάρα πολύ, πολύ, μέτρια, λίγο, καθόλου.  

 Οι ανοικτές ερωτήσεις δεν οδηγούν σε επιλογές από τις οποίες ο 

συμμετέχων μπορεί να διαλέξει. Αντίθετα, είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο 

ώστε ο συμμετέχων να πρέπει να γράψει ή να πει μόνος του ό,τι νομίζει 

καλύτερο σε ελεύθερο λόγο. τις ανοικτές ερωτήσεις ο συμμετέχων έχει τη 

μεγαλύτερη ελευθερία. Παρ’ όλα αυτά, οι ερωτήσεις αυτού του τύπου 

αποφεύγονται λόγω της δύσκολης κωδικοποίησής τους, καθώς κι εξαιτίας του 

ότι οι συχνά ερωτώμενοι δεν απαντούν γιατί τις θεωρούν κουραστικές. 

 

3.1.1.2. Προφίλ των Ερωτώμενων 

Από το σύνολο των ερωτώμενων το 60,3% αποτελούνταν από γυναίκες, ενώ το 

υπόλοιπο 39,7 από άνδρες. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους, σε 

ποσοστό 53,4%, κυμαίνονταν ηλικιακά μεταξύ των 26 έως και 35 ετών. Σο 29,3% 

μεταξύ των 36 έως και 45 ετών, το 12,1% των ερωτώμενων μεταξύ των 45 έως 

και 55 ετών, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό της τάξης του 5,2% ήταν ενήλικες κάτω 

των 25 ετών.  

 

 
Γράφημα 3.1. Υύλο ερωτώμενων 

 

Άνδρες

39,7 %

Γυναίκες
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χεδόν όλοι οι συμμετέχοντες προέρχονται από την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας και ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 3,4% από την Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων. Πιο συγκεκριμένα, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτώμενων, ποσοστό 

62,1%, διαμένει στο νομό Αχαΐας, το 25,9% προέρχεται από τον όμορο νομό 

Ηλείας και το υπόλοιπο 8,6% από το νομό Αιτωλοακαρνανίας. 

 

Γράφημα 3.3. Σόπος διαμονής 
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Γράφημα 3.2. Ηλικία ερωτώμενων 
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Σο μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων είναι υψηλό. Είναι αναμενόμενο 

άλλωστε, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της έρευνας και την επιλογή της 

ομάδας στην οποία διεξήχθη.  

Επίσης, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό που νέοι άνθρωποι (το 82,7% των 

ερωτώμενων κυμαίνεται ηλικιακά μεταξύ 25 έως και 45 ετών), με αυξημένα 

προσόντα, επιλέγουν να επιμορφώνονται, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον 

τρόπο τη σπουδαιότητα της διαρκούς επιμόρφωσης και της δια βίου μάθησης.  

Πιο συγκεκριμένα, το 46,5% των ερωτώμενων κατέχει το βασικό τίτλο 

σπουδών και είναι απόφοιτοι ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Σο 43,1% 

κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα και το 10,4% διδακτορικό. Από το σύνολο των 

ερωτώμενων το 39,7% έχει σπουδάσει τεχνολογίες πληροφορικής ή/και 

επικοινωνιών. 

 

Γράφημα 3.4. Μορφωτικό επίπεδο 

 

Ψς προς την άσκηση επαγγέλματος, ένα μεγάλο ποσοστό 46,6% προέρχεται 

από το χώρο της εκπαίδευσης με τους ερωτώμενους να είναι δάσκαλοι ή 

εκπαιδευτικοί. Σο 46,5% ανήκει σε άλλες ειδικότητες, κυρίως κοινωνικών, 

ανθρωπιστικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ειδικοτήτων και ασκούν το 

επάγγελμά τους, είτε στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι και συμβασιούχοι 

υπάλληλοι, είτε στον ιδιωτικό τομέα, ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες. 
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την ερώτηση για το αν έχουν συνεργαστεί με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 77,6% απάντησε θετικά. Η συγκεκριμένη 

ερώτηση ήταν η μοναδική στην οποία οι ερωτώμενοι μπορούσαν να επιλέξουν 

από μία έως και τρεις απαντήσεις.  

Οι ευπαθείς ομάδες με την οποίες, οι συμμετέχοντες στην έρευνα, είχαν 

συνεργαστεί αφορούσαν, ως επί το πλείστον, ανέργους σε ποσοστό 43,1%, 

μετανάστες σε ποσοστό 27,6%, τσιγγάνους σε ποσοστό 19% και άτομα με 

αναπηρία σε ποσοστό 15,5%. Ποσοστό 3,4% των ερωτώμενων έχει συνεργαστεί 

με μονογονεϊκές οικογένειες, το 1,7% με κακοποιημένες γυναίκες και με 

χρήστες εξαρητσιογόνων ουσιών και το 5,2% με διάφορες άλλες ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες, όπως οι φυλακισμένοι. 

 

20,7 %

8,6 %

46,6 %

13,8 %

6,9 %
3,4 %

Γράφημα 3.5. Εργασιακή κατάσταση - απασχόληση 
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την ερώτηση σχετικά με τον χρόνο που αφιερώνουν ημερησίως στην 

ενασχόληση με το διαδίκτυο, το 56,9% απάντησε από 1 έως και 3 ώρες. Σο 27,6% 

αφιερώνει περισσότερες από 3 ώρες ημερησίως. Ποσοστό 10,3% αφιερώνει 

λιγότερο από μία ώρα ημερησίως στο διαδίκτυο, ενώ ο χρόνος που αφιερώνει 

το 5,2% των ερωτώμενων εξαρτάται από τις εκάστοτε υποχρεώσεις, τη 

διαθεσιμότητα χρόνου, αλλά και τις προσωπικές ή εργασιακές ανάγκες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,1 %

27,6 %

19 %

3,4 %
1,7 %

15,5 %

1,7 % 5,2 %

22,4 %

Γράφημα 3.6. Εργασία με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
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Γράφημα 3.7. Ημερήσια ενασχόληση με το διαδίκτυο (σε ώρες) 

 

χετικά με το σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 

(70,7%) διαθέτει σύνδεση και στο σπίτι και στον εργασιακό χώρο. Σο 27,6% 

διαθέτει σύνδεση μόνο στο σπίτι (υπενθυμίζεται ότι το 6,9% των ερωτώμενων 

είναι άνεργοι) και μόλις το 1,7% έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μόνο από το 

χώρο εργασίας του. 

 

  

Γράφημα 3.8. ημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο 
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3.1.1.3. Αποτελέσματα Έρευνας για το Moodle 

Όπως προαναφέρθηκε, για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας του moodle, οι 

ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 21 ερωτήσεις κλειστού τύπου και σε 

μία ερώτηση ανοιχτού τύπου, στην οποία, όποιος ήθελε, μπορούσε να 

υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 την ερώτηση για το αν η εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι εύκολη στη 

χρήση, ποσοστό 89,7% των ερωτώμενων απάντησε πολύ και πάρα πολύ. Σο 

10,3% απάντησε μέτρια, ενώ κανείς δεν απάντησε πως είναι λίγο ή καθόλου 

εύκολη στη χρήση. Αυτό σημαίνει ότι ο αρχικός σκοπός του moodle έχει 

επιτευχθεί, αφού χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση σαν ένα εύχρηστο 

εργαλείο. Βέβαια, αξίζει να υπενθυμίσουμε και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο 

των ερωτώμενων, ένα μεγάλο ποσοστό εκ των οποίων προέρχεται από τις 

επιστήμες της πληροφορικής και των επικοινωνιών (4 στους 10) και άρα είναι 

εξοικειωμένοι, σε έναν βαθμό, με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το 

διαδίκτυο και ίσως την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

 

 

Γράφημα 3.9. Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα είναι εύκολη στη χρήση 

 

Ψς προς τον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου (σχεδίαση, χρώματα, 

γραφικά), το 48,3% δηλώνει ότι είναι πολύ ευχαριστημένο και ένα μεγάλο 

ποσοστό, το 41,4%, δηλώνει μέτρια ευχαριστημένο. Σο 5,2% δηλώνει πως είναι 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου
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πάρα πολύ ευχαριστημένο, το 3,4% δηλώνει λίγο ευχαριστημένο και το 1,7% 

δηλώνει καθόλου ευχαριστημένο για τον τρόπο παρουσίασης της 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας. 

 Αυτά τα αποτελέσματα προξενούν εντύπωση, αφού το moodle δεν 

διαθέτει κάποιο ιδιαίτερα ελκυστικό γραφικό περιβάλλον, ούτε εξεζητημένα 

χρώματα ή αναπαραστάσεις ως προς την απεικόνιση του περιεχομένου, ώστε 

να είναι τόσο ελκυστικό. Πιθανόν οι ερωτώμενοι να θεώρησαν πως για το 

σκοπό για τον οποίο προορίζεται η χρήση του moodle, καλύπτει τις ανάγκες 

τους για ένα ικανοποιητικό γραφικό περιβάλλον. 

 

 

Γράφημα 3.10. 

Ικανοποίηση ως προς τον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου  

(σχεδίαση, χρώματα, γραφικά) 

 

την ερώτηση για το κατά πόσο είναι εύκολη η πλοήγηση, ο ένας στους δύο 

ερωτώμενους απάντησε πως είναι πολύ εύκολη. Σο 17,2% απάντησε πως η 

πλοήγηση είναι πάρα πολύ εύκολη, το 25,9% απάντησε πως είναι μέτρια 

εύκολη, το 6,9% απάντησε πως είναι λίγο εύκολη, ενώ κανείς δεν απάντησε 

καθόλου. ε σχέση με προηγούμενη ερώτηση για την ευκολία χρήσης της 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας, βλέπουμε να αυξάνονται κατά 15,6% οι χρήστες 

που θεωρούν μέτριας ευκολίας την πλοήγηση σε σχέση με την γενικότερη 

ευκολία χρήσης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. 

 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου
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Γράφημα 3.11. Ευκολία ως προς την πλοήγηση 

 

την ερώτηση για το αν οι χρήστες δυσκολεύτηκαν να μάθουν να χειρίζονται 

την εκπαιδευτική πλατφόρμα η συντριπτική πλειοψηφία του 88% θεωρεί πολύ 

και πάρα πολύ εύκολη της εκμάθηση χειρισμού της.  

Σο 10,3% χαρακτηρίζει την εκμάθηση μέτριας ευκολίας και το 1,7% 

απαντά πως είναι λίγο εύκολο και άρα απαιτείται σημαντική προσπάθεια να 

μάθει κανείς να διαχειρίζεται την εκπαιδευτική πλατφόρμα. 

 

 

 Γράφημα 3.12.  Ευκολία ως την εκμάθηση χειρισμού 
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την ερώτηση για το αν μπορεί ο χρήστης, κατά την πλοήγησή του στην 

εκπαιδευτική πλατφόρμα, να γνωρίζει σε ποιο βήμα βρίσκεται ανά πάσα 

στιγμή, το 20,7% δήλωσε πως είναι πάρα πολύ εύκολο να το γνωρίζει, το 43,1% 

πως είναι πολύ εύκολο, το 29,3% πως είναι μέτρια εύκολο, το 5,2% πως είναι 

λίγο εύκολο και το 1,7% πως δεν είναι καθόλου εύκολο να γνωρίζει ανά πάσα 

στιγμή σε ποιο βήμα βρίσκεται ανά πάσα στιγμή. 

 

  

Γράφημα 3.13. Δυνατότητα να γνωρίζει ο χρήστης σε ποιο βήμα βρίσκεται ανά πάσα στιγμή 

 

Ψς προς το αν οι ερωτώμενοι θεωρούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες χρήσιμες 

σχεδόν οι 6 στους 10 (ποσοστό 58,6%) θεωρούν ότι είναι πολύ, το 20,7% θεωρεί 

μέτρια, το 19% θεωρεί πως είναι πάρα πολύ χρήσιμες και το 1,7% θεωρεί πως οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες δεν είναι καθόλου χρήσιμες. 

 

  

Γράφημα 3.14. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι χρήσιμες 
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Ψς προς την επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών το 46,6% των ερωτώμενων 

τις θεωρεί πολύ επαρκείς, το 39,6% τις θεωρεί μέτρια επαρκείς, το 8,6% τις 

θεωρεί πάρα πολύ επαρκείς και το 5,2% τις θεωρεί λίγο επαρκείς. 

 

  

Γράφημα 3.15. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι επαρκείς 

 

Ψς προς το αν θεωρούν περιορισμένες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το 32,7% τις 

θεωρεί λίγο περιορισμένες, το 20,7% δεν τις θεωρεί καθόλου περιορισμένες και 

το 27,6% τις θεωρεί περιορισμένες σε μέτριο βαθμό. Σο 13,8% (σχεδόν ένας 

στους επτά) θεωρεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες πολύ περιορισμένες και το 5,2% 

τις θεωρεί πάρα πολύ περιορισμένες. 

 

  
 

Γράφημα 3.16. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι περιορισμένες 
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την ερώτηση για το αν, στο σύνολό της, η δομή της πληροφορίας και της 

πλοήγησης είναι κατάλληλη και κατανοητή ένα μεγάλο ποσοστό που 

αντιστοιχεί τους έξι στους δέκα εκπαιδευόμενους (60,3%) απάντησε πως είναι 

πολύ εύκολη και πολύ κατανοητή. Σο 20,7%, ήτοι περισσότεροι από ένας στους 

πέντε ερωτώμενους, απάντησε πως είναι μέτριας ευκολίας και κατανόησης. Σο 

15,5% απάντησε πάρα πολύ και το 3,5% των εκπαιδευομένων απάντησε πως η 

δομή της πληροφορίας και της πλοήγησης είναι λίγο εύκολη, και άρα πολύ 

δύσκολη, καθώς και ότι είναι λίγο κατανοητή. 

 

  
 

Γράφημα 3.17.  

υνολικά, η δομή της πληροφορίας και της πλοήγησης είναι κατάλληλη και κατανοητή 

 

την ερώτηση για το αν οι πληροφορίες καθοδήγησης που παρέχονται από το 

σύστημα είναι ξεκάθαρες, το 52,6% (περισσότεροι από ένας στους δύο) 

απάντησε πολύ, το 24,6% (ένας στους τέσσερις) απάντησε μέτρια, το 14% 

απάντησε πάρα πολύ, το 7% απάντησε λίγο και το 1,8% απάντησε πως δεν 

είναι καθόλου ξεκάθαρες. 
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 Γράφημα 3.18.  

Οι πληροφορίες καθοδήγησης που παρέχονται από το σύστημα είναι ξεκάθαρες 

 

την ερώτηση για το πόσο συχνά συζητούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες 

και προβληματισμούς με τους άλλους εκπαιδευόμενους, μέσω της χρήσης των 

«ομάδων συζήτησης» το 44,8% απάντησε πολύ συχνά και το 29,3% πάρα πολύ. 

Δηλαδή, συνολικά, το 74,1% των εκπαιδευόμενων ισχυρίζεται ότι πάρα πολύ 

και πολύ συχνά αλληλεπιδρά με άλλους χρήστες. Ψς συμμετέχουσα στα εν 

λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα, όπου διεξήχθη η έρευνα, δεν διαπίστωσα 

τέτοια συχνότητα όπως αυτή που οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν. Αντιθέτως, η 

πρόσβασή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και ειδικότερα στις «ομάδες 

συζήτησης» συνέπιπτε με τα χρονοδιαγράμματα των εργασιών και μόνο. 

 Επίσης, στην ίδια ερώτηση, σχετικά με τη συχνότητα χρήση των 

«ομάδων συζήτησης», το 19,1% των ερωτώμενων απάντησε πως τις 

χρησιμοποιεί με μέτρια συχνότητα, ενώ το 3,4% των ερωτώμενων απάντησε 

πως η συχνότητα πρόσβασης μπορεί να χαρακτηριστεί από λίγη έως και 

καθόλου, σε ποσοστό 3,4% και 3,4% αντίστοιχα. 
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Γράφημα 3.19. υχνότητα χρήσης της ενότητας «Ομάδες υζήτησης» 

 

την ερώτηση σχετικά με το πόσο οι εκπαιδευόμενοι κρίνουν ότι η πλατφόρμα 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης συνεισφέρει στην ανταλλαγή γνώσεων και 

απόψεων, το 50,9% (σχεδόν ένας στους δύο) απάντησε πολύ, το 22,8% 

απάντησε πάρα πολύ, το 19,3% απάντησε πως η συμβολή της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας στην ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων είναι μέτρια, και το 7% 

απάντησε πως συνεισφέρει λίγο προς αυτή την κατεύθυνση. 

  
 

Γράφημα 3.20. Βαθμός συνεισφοράς στην ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων 
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Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου

22,8 %

50,9 %

19,3 %

7 %

0 %
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την ερώτηση σχετικά με την επάρκεια και τη χρησιμότητα του εκπαιδευτικού 

υλικού, το 48,3% απάντησε πολύ, το 25,9% απάντησε μέτρια, το 20,7% 

απάντησε πάρα πολύ, το 35% απάντησε λίγο, ενώ το 1,7% απάντησε πως το 

διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό δεν είναι καθόλου χρήσιμο και επαρκές. 

 

  
 

Γράφημα 3.21. Σο παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό είναι χρήσιμο και επαρκές 

 

Ψς προς τον βαθμό ευχαρίστησης, σχετικά με τη χρήση της εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας, ένας στους δύο ερωτώμενους (ποσοστό 50%) δηλώνει πολύ 

ευχαριστημένος, το 29,3% δηλώνει μέτρια ευχαριστημένο, το 17,3% δηλώνει 

πάρα πολύ ευχαριστημένο και το 3,4% δηλώνει λίγο ευχαριστημένο. 

 

  

Γράφημα 3.22. Βαθμός ικανοποίησης από τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου

20,7 %

48,3 %

25,9 %

3,4 % 1,7 %

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου

17,3 %

50 %

29,3 %

3,4 %
0 %
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Ψς προς το αν με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης εκπληρώνεται και ο στόχος, που είναι η εκμάθηση και η επίτευξη 

της μαθησιακής διαδικασίας, το 51,8% δηλώνει πολύ, το 31% δηλώνει μέτρια, το 

15,5% απαντά πάρα πολύ και το 1,7% θεωρεί πως δεν συντελεί καθόλου προς 

αυτή την κατεύθυνση. 

  

Γράφημα 3.23. Επίτευξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 

την ερώτηση για το αν οι εκπαιδευόμενοι θα προέτρεπαν και άλλα άτομα να 

χρησιμοποιήσουν το moodle, ποσοστό 41,4% απάντησε πολύ, το 31% απάντησε 

πως θα το σύστηνε σε μέτριο βαθμό (σχεδόν ένας στους τρεις), το 20,7% πως 

θα το πρότεινε πάρα πολύ, το 5,2% λίγο και το 1,7% καθόλου. 

 

  

Γράφημα 3.24. ύσταση και προτροπή χρήσης (και σε άλλους) 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου

15,5 %

51,8 %

31 %

0 % 1,7 %

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου

20,7 %

41,4 %

31 %

5,2 %
1,7 %
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την ερώτηση για το αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς και 

αποθαρρυντικές από τη συχνή χρήση, το 39,7% απάντησε λίγο, το 37,9% 

απάντησε καθόλου, το 17,3% απάντησε μέτρια, ενώ το 3,4% κα το 1,7% 

απάντησε πάρα πολύ και πολύ, αντίστοιχα. 

 

  

Γράφημα 3.25. Οι υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς και αποθαρρυντικές από τη συχνή χρήση 

 

την ερώτηση για το κατά πόσο οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το αναρτημένο 

υλικό (είτε σε μορφή word, είτε σε μορφή pdf, ή ως πολυμεσικό με τη χρήση 

εικόνων και ήχου), το 39,7% των ερωτώμενων απάντησε πως το μελετά σε 

μέτριο βαθμό, το 34,5% απάντησε πως το μελετά πολύ, το 13,8% απάντησε πως 

το μελετά λίγο, το 10,3% πως το μελετά πάρα πολύ, ενώ μόλις το 1,7% των 

ερωτώμενων απαντά, ή παραδέχεται, πως δεν διαβάζει καθόλου το 

αναρτημένο υλικό. 

 

  

Γράφημα 3.26. υχνότητα ανάγνωσης του αναρτημένου εκπαιδευτικού υλικού 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου

3,4 %
1,7 %

17,3 %

39,7 % 37,9 %

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου
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39,7 %
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Ψς προς την ερώτηση, όπου επιχειρείται η διερεύνηση της συνολικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων σχετικά με τη χρήση της εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας, το 51,7% δηλώνει πως είναι πολύ ικανοποιημένο και ακολουθεί 

το 39,7% που δηλώνει μέτρια ικανοποιημένο. Έπεται το 8,6% που δηλώνει πως 

είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο με τη χρήση του moodle, ενώ ένα μικρό 

ποσοστό της τάξης του 1,7% δηλώνει πως δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο. 

  

Γράφημα 3.27. Βαθμός ικανοποίησης συνολικά 

 

την ερώτηση για το κατά πόσο οι χρήστες θεωρούν ότι το moodle συντελεί 

στην κοινωνική δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων, το 37,9% θεωρεί σε 

μέτριο βαθμό, το 34,5% θεωρεί πολύ, το 13,8% θωρεί πως συντελεί λίγο, το 

12,1% απαντά πάρα πολύ και μόλις το 1,7% πιστεύει ότι δεν συντελεί καθόλου. 

 

 

Γράφημα 3.28. Βαθμός που συντελεί στην κοινωνική δικτύωση των χρηστών 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου

8,6 %

51,7 %

37,9 %
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την τελευταία ερώτηση όπου διερευνάται το κατά πόσο θεωρούν οι χρήστες 

ότι, γενικά, το moodle είναι χρήσιμο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 

48,3% και 22,4% απαντά πολύ και πάρα πολύ, αντίστοιχα. Σο 27,6% θεωρεί ότι 

είναι μέτριας χρησιμότητας και το 1,7% κρίνει ότι χρησιμεύει λίγο. 

 

  

Γράφημα 3.29. Γενική χρησιμότητα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

 

Από όλα όσα έχουν προαναφερθεί, αξίζει να επισημανθεί ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των ερωτώμενων θεωρεί τη χρήση και γενικότερα την πλοήγηση 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης πολύ και πάρα 

πολύ εύκολη. Επίσης, τα ¾ των ερωτώμενων δηλώνει ότι με μεγάλη συχνότητα 

συμμετέχει στις «ομάδες συζήτησης», γεγονός που αν αληθεύει καθιστά αυτή 

τη δυνατότητα σημαντικό εργαλείο στην κοινωνική δικτύωση μεταξύ των 

συμμετεχόντων. Σέλος, το 77,3% δηλώνει ότι το moodle συντελεί πολύ και 

πάρα πολύ στην επίτευξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και 1 στους 2 

ερωτώμενους δηλώνει πολύ ικανοποιημένος από τη συνολική χρήση του 

moodle. 

Παρ’ όλα αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό χρηστών που αντιστοιχεί σχεδόν 

σε έναν στους πέντε ερωτώμενους (19%) χαρακτηρίζει πολύ και πάρα πολύ 

περιορισμένες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ενώ, σχεδόν ένας στους τρεις 

δηλώνει ότι θα προέτρεπε σε μέτριο βαθμό τη χρήση του moodle και σε άλλα 

άτομα. 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου
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 την τελευταία ερώτηση, ανοιχτού τύπου, από τους 58 ερωτώμενους, οι 20 

έκαναν προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Ορισμένοι 

πρότειναν τη δημιουργία forum για τους εκπαιδευόμενους, ώστε να μην 

αναπτύσσονται απόψεις μόνο στις «ομάδες συζήτησης» γιατί συζητούνται 

θέματα για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Επίσης, προτάθηκε η λειτουργία 

ενός συγχρονικού μέσου επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς και 

να υπάρχει chat. Ακόμα, προτάθηκε να υπάρχει η δυνατότητα να φαίνεται 

ποιοι χρήστες είναι on·line, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα της διατήρησης 

και χρήσης προσωπικού προφίλ που να μπορούν οι χρήστες να αναρτούν 

απόψεις, ιδέες και σκέψεις. Αρκετοί εκπαιδευόμενοι πρότειναν να είναι πιο 

ελκυστικό το γραφικό περιβάλλον, ενώ κάποιος συμμετέχων ζήτησε να έχει τη 

μορφή ramkid ενηλίκων. Από αυτές τις προτάσεις, μπορεί εύκολα να 

συμπεράνει κανείς ότι οι χρήστες προτείνουν για το moodle να αναπτύξει 

χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων, όπου να υπάρχει πιο άμεση επικοινωνία 

μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και ένα πιο ελκυστικό γραφικό περιβάλλον. 

 

3.2. Κατασκευή ενός Κοινωνικού Δικτύου μέσω Ning 

Δεδομένου ότι, από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι το moodle 

αποτελεί μεν, ένα εύκολο και χρηστικό εργαλείο, παρ’ όλα αυτά, εξυπηρετεί 

εκπαιδευτικές κυρίως ανάγκες και οι δυνατότητές του είναι περιορισμένες, και 

ως εκ τούτου αποφασίστηκε η δημιουργία ενός δικτύου που να εξυπηρετεί 

εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα να έχει ελκυστικά χαρακτηριστικά 

και ιδιότητες κοινωνικού δικτύου, ώστε να συντελεί κατά το μέγιστο δυνατό 

βαθμό στην κοινωνική δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων. Για το λόγο 

αυτό, επιλέγηκε η κατασκευή ενός θεματικού κοινωνικού δικτύου μέσω ning. 

 Σο ning αποτελεί μία on·line πλατφόρμα δημιουργίας κοινωνικών δικτύων 

και η λέξη προέρχεται από την κινέζικη γλώσσα και σημαίνει «ειρήνη». 

Φρησιμοποιείται από ανθρώπους και οργανισμούς, προκειμένου να 

κατασκευάσουν τις δικές τους διαδικτυακές κοινότητες γύρω από 

συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, θεματολογία ή ανάγκη, δημιουργώντας ένα 

γραφικό περιβάλλον της δικής τους αισθητικής.  

 Σο ning μπορεί να αλληλεπιδρά και με άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες 

όπως το facebook, το twitter ή τη google. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν 

να συμμετάσχουν σε ένα ning δίκτυο χρησιμοποιώντας το λογαριασμό τους 
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Φαρακτηριστικά 

στο facebook ή στο twitter, καθώς και να μοιραστούν περιεχόμενο σε αυτά τα 

κοινωνικά δίκτυα.  

 Σα κοινωνικά δίκτυα που κατασκευάζονται μέσω των υπηρεσιών ning 

έχουν προγραμματιστεί με PHP (scripting language) και η πλατφόρμα είναι 

φτιαγμένη με γλώσσα προγραμματισμού Java. 

 Σο ning άρχισε να δημιουργείται τον Οκτώβριο του 2004 και η λειτουργία 

του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005. Αυτή τη στιγμή, ξεπερνούν τις 90.000 τα 

κοινωνικά δίκτυα που έχουν κατασκευαστεί με τη χρήση του ning. Προσφέρει 

τρεις δυνατότητες κατασκευής δικτύων. Σα χαρακτηριστικά της κάθε 

εφαρμογής παρατίθενται στον πίνακα 3.1. 

 

 

 
MINI PLUS PRO 

Προορίζεται για 

μικρές ομάδες και 

αποτελεί τον 

απλούστερο και πιο 

γρήγορο τρόπο για τη 

δημιουργία ενός 

κοινωνικού δικτύου 

για την τάξη, την 

κοινότητα, την ΜΚΟ 

Έχει προηγμένες 

δυνατότητες και 

εργαλεία για 

μεγαλύτερη ευελιξία  

σχεδίασης και έλεγχο 

των μελών 

Είναι σχεδιασμένο 

για κλιμάκωση, όπου 

μπορεί να χτιστεί μια 

προσαρμοσμένη 

κοινωνική εμπειρία 

με συνδρομητικά 

πρόσθετα, επιλογές 

ενοποίησης, 

περισσότερο εύρος 

ζώνης και χώρο 

αποθήκευσης 

Σιμή 
€2,95 μηνιαία 

ή €19,95/έτος 

€14,95 μηνιαία 

ή €149,95/έτος 

€34,95 μηνιαία 

ή €349,95/έτος 

Μέλη Έως 150 Έως και 10.000 Φωρίς περιορισμό 

Φώρος αποθήκευσης10 1 GB 10 GB 20 GB 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ    

Φωρίς διαφημίσεις11    

Ιστολόγιο    

Υωτογραφίες    

                                                 
10 10 GB χώρου αποθήκευσης αντιστοιχούν σε περίπου 5.000 ανεβασμένες φωτογραφίες ή 500 

ανεβασμένα βίντεο 

11 Ο έλεγχος της επωνυμίας ανήκει στον ιδιοκτήτη του εκάστοτε δικτύου και δεν προβάλλονται 

διαφημίσεις στην τοποθεσία από τον κατασκευαστή 

Σύπος 

δικτύου 
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Υωτογραφικά εφέ και 

αυτοκόλλητα 
   

Υόρουμ    

υνομιλία    

υμβάντα Πρόσθετα   

Ομάδες Πρόσθετα   

Προσαρμοσμένα 

κουμπιά «Μου 

αρέσει» 

   

Ενσωμάτωση βίντεο12    

Ανέβασμα βίντεο 

χρησιμοποιώντας 

επώνυμα 

προγράμματα 

αναπαραγωγής 

Πρόσθετα Πρόσθετα  

Ανέβασμα μουσικής 

χρησιμοποιώντας 

επώνυμα 

προγράμματα 

αναπαραγωγής 

Πρόσθετα Πρόσθετα  

ελίδες    

Εφαρμογές Ning App 
Προσθήκη έως 2 

εφαρμογών Ning App 

Προσθήκη έως 5 

εφαρμογών Ning App 

Προσθήκη έως 10 

εφαρμογών Ning App 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΕΟΔΨΝ 
   

Δυνατότητα 

προβολής 

διαφημίσεων 

   

Διαφημίσεις στην 

κεφαλίδα και το 

υποσέλιδο 

   

Πρόσβαση επί 

πληρωμή 
Πρόσθετα Πρόσθετα Πρόσθετα 

Εργαλεία μάρκετινγκ 

μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

   

                                                 
12 Προσθήκη βίντεο από υποστηριζόμενες υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των 

YouTube, Vimeo, Google Video και Hulu 
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ελίδα πρόσκλησης 
Μόνο για τον 

δημιουργό Ning 

Για τον δημιουργό 

Ning και τα μέλη του 

δικτύου 

Για τον δημιουργό 

Ning και τα μέλη του 

δικτύου 

Εργαλεία 

βελτιστοποίησης για 

μηχανές 

αναζήτησης13 

   

Κοινοποίηση μέσω 

Twitter και Facebook 
   

ύνδεση μέσω 

λογαριασμού 

Facebook, Google, 

Twitter και Yahoo 

   

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ    

Δίκτυο δοκιμών    

Αντιστοίχιση τομέα  
1 προσαρμοσμένος 

τομέας 

Έως και 3 

προσαρμοσμένοι 

τομείς 

Design Studio    

Προσαρμοσμένος 

κώδικας CSS/JS 
   

ελίδα υποδοχής    

τατιστική ανάλυση14    

Πρόγραμμα 

επεξεργασίας 

γλώσσας 

   

Πλαίσια κειμένου 

στην αρχική σελίδα 
3 25 25 

Σροφοδοσίες RSS 

στην αρχική σελίδα 
1 25 25 

Πρόσβαση API    

τατιστικά μελών    

τοιχεία ελέγχου 

δυνατοτήτων 

Έλεγχος μελών 

ενεργοποιημένος 
  

Υίλτρο γλώσσας    

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ    

                                                 
13 Προσαρμογή του χάρτη της τοποθεσίας και επαλήθευση της τοποθεσία με τα Εργαλεία για 

Webmasters Google 
14 Προσθήκη λογισμικού παρακολούθησης τρίτων κατασκευαστών, όπως το Google Analytics 
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Εξαγωγή και 

αρχειοθέτηση 

περιεχομένου 

   

Τποστήριξη πελατών 

Διεύθυνση 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

Διεύθυνση 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

Διεύθυνση 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και 

τηλέφωνο 

Πίνακας 3.1. Δυνατότητες και των τριών εφαρμογών του ning 

 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας επελέγη να δημιουργηθεί ένα 

κοινωνικό δίκτυο με θέμα τη βία, μέσω του ning pro, ώστε να έχει όσο το 

δυνατόν περισσότερα χαρακτηριστικά για την προσέλκυση, αλλά και την 

ικανοποίηση των μελών, αλλά κυρίως για τη δυνατότητα συμμετοχής 

απεριόριστου αριθμού χρηστών. Σα χαρακτηριστικά μεταξύ ning plus και ning 

pro, δεν έχουν πολλές διαφορές. Επελέγη όμως το ning pro, γιατί υπερτερεί ως 

προς τον απεριόριστο αριθμό μελών, τη μεγαλύτερη χωρητικότητα, τη 

δυνατότητα αντιστοίχισης έως και τρεις τομείς, την ύπαρξη φίλτρου γλώσσας, 

αλλά και σελίδας υποδοχής. Σο κοινωνικό δίκτυο ονομάζεται «Όχι στη Βία» και 

είναι προσβάσιμο στο URL http://oxistivia.ning.com. 

 Προκειμένου να δοκιμαστεί η χρήση, αλλά και η αποτελεσματικότητα 

ενός κοινωνικού δικτύου που να στοχεύει στη διασύνδεση και την κοινωνική 

δικτύωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, και πιο συγκεκριμένα ατόμων που 

έχουν κακοποιηθεί ή υφίστανται βία, προτάθηκε σε πρωτοετείς σπουδαστές 

και σπουδάστριες του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας να συμμετάσχουν και 

να γίνουν μέλη.  

 Σα αποτελέσματα από τη χρήση του κοινωνικού δικτύου προέκυψαν μέσα 

από τη μέθοδο της παρατήρησης. Καταρχάς έγινε χρήση της μεθόδου της 

παρατήρησης με συμμετοχή, όπου ο ερευνητής συμμετέχει ενεργά, και άρα 

έγινα η ίδια μέλος στο κοινωνικό δίκτυο που δημιούργησα, με αποτέλεσμα να 

δρω και να αλληλεπιδρώ με τα άλλα μέλη του κοινωνικού δικτύου, όμως 

ταυτόχρονα και να τα παρατηρώ. Επίσης, εφαρμόστηκε η συστηματική 

παρατήρηση, που πρόκειται για την καθημερινή παρατήρηση των μελών 

ξεχωριστά, αλλά και συνολικά του κοινωνικού δικτύου, με στόχο τη 

διερεύνηση της συμπεριφοράς. Θα μπορούσα να πω ότι έγινε χρήση και μιας 

τρίτης μορφής παρατήρηση, η τεκμηριωμένη παρατήρηση. Σο είδος αυτό 

αφορά στην παρατήρηση διαφόρων τεκμηρίων τα οποία είναι γνωστά και ως 
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μη ρηματικές τεχνικές και εστιάζονται στη μελέτη αρχειακού υλικού. Με αυτή 

ην έννοια έγινε παρατήρηση στις φωτογραφίες και τα βίντεο που αναρτούσαν 

τα μέλη, καθώς και στις αντιδράσεις (σχόλια, like) που αυτά προκαλούσαν. 

 Από την ανατροφοδότηση που πήρα από τους σπουδαστές, προέκυψε ότι 

ήταν πολύ ευχάριστο γι’ αυτούς να συμμετέχουν σε ένα τέτοιου είδους 

κοινωνικό δίκτυο. Καταρχάς ήταν κάτι το πρωτόγνωρο και τους δόθηκε η 

δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και γνώσεις σχετικά με τα φαινόμενα 

της βίας. Έπειτα, η πλειοψηφία των νέων είναι εξοικειωμένη με τις νέες 

τεχνολογίες και ιδιαίτερα με τα κοινωνικά δίκτυα. Επομένως, προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον των σπουδαστών το γεγονός ότι μπορούσαν να αναρτήσουν 

φωτογραφίες ή βίντεο στον «τοίχο», μπορούσαν να κάνουν like, να 

προσκαλέσουν φίλους τους να συμμετάσχουν, να στείλουν μηνύματα, να 

προσαρμόζουν το προφίλ τους, να βλέπουν το προφίλ και τις αναρτήσεις 

άλλων μελών, να γνωστοποιούν τα γενέθλιά τους ή να προσθέτουν 

εκδηλώσεις, να δημιουργούν ομάδες, να συνομιλούν on·line αλλά και να 

βλέπουν και ποια άλλα μέλη είναι συνδεδεμένα Η μοναδική δυσαρέσκεια που 

εξέφρασαν αφορούσε στο ότι οι καταχωρίσεις κειμένου δεν μπορούν να 

ξεπερνούν τους εκατόν σαράντα χαρακτήρες σε μέγεθος. 

 ε αυτό το κοινωνικό δίκτυο που αφορά τη βία και την κακοποίηση, τα 

μέλη μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις, γνώμες, στάσεις και συμβουλές, 

μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους, για το υφιστάμενο 

νομοθετικό πλαίσιο και για τις υπάρχουσες κοινωνικές και προνοιακές δομές. 

Κυρίως όμως, μπορούν να αντιληφθούν και να διαπιστώσουν ότι δεν είναι 

μόνοι και μόνες σε αυτό που τους συμβαίνει. 

 τη συνέχεια παρατίθενται ορισμένες εικόνες από το κοινωνικό δίκτυο 

«Όχι στη Βία», όπου φαίνονται οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του που 

είναι διαθέσιμα τόσο στη δημιουργό του κοινωνικού δικτύου όσο και στα μέλη 

του. 
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Εικόνα 3.7. ελίδα εισόδου / εγγραφής «Όχι στη Βία» 

 

 

 
Εικόνα 3.8. Αρχική σελίδα δημιουργού του κοινωνικού δικτύου 
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Εικόνα 3.9. Δυνατότητες διαχείρισης 

 

 

 
Εικόνα 3.10. Πίνακες κατάταξης και On·line συνομιλία 
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Εικόνα 3.11. Παράδειγμα διαχείρισης (εργαλεία ελέγχου μελών) 

 

 

 
Εικόνα 3.12. Παράδειγμα διαχείρισης (καρτέλες και σελίδες) 
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Εικόνα 3.13. Διαμόρφωση δυνατοτήτων 

 

 

 
Εικόνα 3.14. Αρχική σελίδα μέλους 
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Εικόνα 3.15. Εμφάνιση προφίλ και δραστηριότητας μέλους 

 

 

 
Εικόνα 3.16. Ανάρτηση και προβολή βίντεο από το youtube 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 
Συμπεράσματα 

Προτάσεις 
 

 

 

ίναι πολλαπλά διαπιστωμένες οι πολύπλευρες και μακροχρόνιες 

συνέπειες της βίας και της κακοποίησης, καθώς και η αναγκαιότητα 

ανάπτυξης διεπιστημονικού τύπου στρατηγικών για την αντιμετώπισή 

της. ημαντικότερο πεδίο δράσης αποτελεί η πρόληψη, η οποία οφείλει να 

βασίζεται στην αντιμετώπιση του κύκλου της βίας που συντηρεί το φαινόμενο 

αυτό.  

 Μια ευρεία στρατηγική για την πρόληψη της κακοποίησης περιλαμβάνει 

παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτά αφορούν μια σειρά παραγόντων 

κινδύνου ή πολιτισμικών προτύπων που συνεισφέρουν στην διαιώνιση των 

βίαιων φαινομένων. Η υποστήριξη των οικογενειών, τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, η δημιουργία εξειδικευμένων κοινωνικών και υποστηρικτικών 

υπηρεσιών αποτελούν στρατηγικές πρόληψης με τις περισσότερες ενδείξεις 

αποτελεσματικότητας. 

 τις μέρες μας, τα πράγματα τείνουν να αλλάξουν. Βιβλία, σεμινάρια 

συμβουλευτικής και διαδίκτυο, αποτελούν ορισμένα από τα πιο βασικά 

σύγχρονα εργαλεία, μέσω των οποίων ειδικοί και εξειδικευμένοι επιστήμονες 

προσφέρουν τη δυνατότητα αυτοδιερεύνησης και αλλαγής στάσεων και 

συμπεριφορών. Εργαλεία που μπορούν να συντελέσουν τόσο στην πρώιμη 

πρόληψη και παρέμβαση, όσο και στην αντιμετώπιση. 

 Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων που 

περιβάλλουν το άτομο. Παρ’ όλα αυτά, οι επιδράσεις των κοινωνικών δικτύων 

δεν είναι πάντα θετικές. Μπορούν να εξαπλώσουν την κατάθλιψη, την 

Ε 
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παχυσαρκία, τον οικονομικό πανικό, τη βία, ακόμη και την αυτοκτονία. υχνά, 

γίνεται λόγος για δίκτυα με αρνητικός αντίκτυπο, όπως τα δίκτυα 

προσκόλλησης ή τα δίκτυα διάβρωσης. Σα κοινωνικά δίκτυα, όπως φαίνεται, 

τείνουν να μεγεθύνουν οτιδήποτε τα τροφοδοτούμε. Εν μέρει γι’ αυτό το λόγο, 

είναι δημιουργικά. Και αυτό που δημιουργούν δεν ανήκει σε κανένα 

μεμονωμένο άτομο, αλλά αποτελεί κοινή ιδιότητα όλων όσοι συμμετέχουν στο 

δίκτυο. 

 Για το λόγο αυτό, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη η αξιοποίηση των 

κοινωνικών δικτύων προς όφελος του δομικού συστατικού τους, που είναι ο 

άνθρωπος. Η αμεσότητα, το χαμηλό κόστος, η ανωνυμία, το εύρος των 

πληροφοριών και η εύκολη προσβασιμότητα, είναι μερικά μόνο από τα 

χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς 

όφελος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

 Προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να εξαλειφθούν τα φαινόμενα της 

βίας, απαιτείται πλήθος δράσεων και παρεμβάσεων σε πολλαπλά επίπεδα. 

Απαιτούνται εκστρατείες ενημέρωσης, κάλυψη του υφιστάμενου νομοθετικού 

κενού, η δημιουργία εξειδικευμένων κοινωνικών και υποστηρικτικών δομών 

άρτια στελεχωμένων από ειδικά καταρτισμένο διεπιστημονικό προσωπικό, 

συνεργασία όλων των κοινωνικών φορέων, χάραξη στοχευμένης κοινωνικής 

πολιτικής, καθώς και αποφυγή του κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων. 

Δεδομένων των πολιτικών, πολιτισμικών, οικονομικών και κοινωνικών 

συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένων των αυξημένων αναγκών για 

την καταπολέμηση της βίας που καθημερινά διογκώνεται, και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι πόροι θα είναι ολοένα και πιο περιορισμένοι προτείνεται η 

αξιοποίηση του τρίτου και του τέταρτου τομέα την κοινωνικής οικονομίας, 

μέσα από το κοινωνικό δίκτυο κατά της βίας κάθε μορφής.  

  

4.1. Η Κοινωνική Δικτύωση ως Μέσο Ανάπτυξης του Σρίτου Σομέα της 

Κοινωνικής Οικονομίας και των Άτυπων Δικτύων Υροντίδας 

Σα τελευταία τριάντα, και πλέον, χρόνια γίνεται λόγος για τον τρίτο τομέα της 

κοινωνικής οικονομίας, καθώς και για τα άτυπα δίκτυα φροντίδας (τέταρτος 

τομέας), ως προς την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών για την ανάπτυξη και 

την περαιτέρω εξέλιξη του κράτους πρόνοιας. 
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 τον τρίτο τομέα ανήκουν φορείς μη κυβερνητικοί όπως είναι η Εκκλησία, 

οι εθελοντικές οργανώσεις και τα φιλανθρωπικά σωματεία. Ο ανεξάρτητος, 

τρίτος τομέας παίζει έναν όλο και σημαντικότερο ρόλο στα έθνη όλου του 

κόσμου. Δημιουργούνται νέοι θεσμοί τόσο σε τοπικό όσο κι εθνικό επίπεδο για 

να αντιμετωπιστούν ανάγκες που δεν καλύπτονται από τους τομείς ούτε της 

αγοράς ούτε του δημοσίου. Ο τρίτος τομέας έχει παρουσιάσει μια εντυπωσιακή 

ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην 

Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, αλλά και στην Ιαπωνία. 

Ειδικότερα στην Ιταλία και στη Λατινική Αμερική, σημαντικό ρόλο για τη 

δημιουργία και την ανάπτυξη του τρίτου τομέα έχει παίξει η καθολική 

εκκλησία. Ο τρίτος τομέας αναδύεται σε όλες τις άκρες του κόσμου. Η άνοδός 

του αποδίδεται εν μέρει στην ολοένα και πιο αισθητή ανάγκη κάλυψης του 

πολιτικού κενού. Τπολογίζεται ότι στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται 1.000.000 

μη κυβερνητικές οργανώσεις και απασχολούν 7.000.000 άτομα, ενώ στην 

Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν 3.000 μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, 

περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, πολιτισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Επειδή ούτε η αγορά για λόγους εκσυγχρονισμού, ούτε το κράτος λόγω 

ελλειμμάτων, μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική απασχόληση που απαιτεί 

η υπέρβαση του παθητικού κράτους πρόνοιας, η ιδέα ενός «τρίτου τομέα» 

επανέρχεται αναγκαστικά στην ημερήσια διάταξη (Ροζαλβαλόν, 2001). Κατά 

τη δεκαετία του 1970 αυτή η ιδέα είχε εμφανιστεί στο πλαίσιο ενός ρεύματος 

αντιλήψεων εναλλακτικών ως προς τις εθνικοποιήσεις και την κρατικοποίηση 

της οικονομίας. ήμερα, παίρνει μια πιο κοινωνική διάσταση, καθώς συνδέεται 

με την ιδέα της ένταξης. 

 τον τέταρτο τομέα εντάσσονται οι φορείς αυτοβοήθειας και τα δίκτυα 

άτυπης φροντίδας. Κατά κανόνα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο λειτουργίας, και 

όπου υπάρχει, συνήθως οι ομάδες αυτοβοήθειας λειτουργούν ως σωματείο μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η κατηγορία αυτή χαρακτηρίζεται από τον 

ανεπίσημο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας. την Ελλάδα επικρατεί η 

αντίληψη ότι τα άτυπα δίκτυα, ιδιαίτερα τα οικογενειακά και ευρύτερα 

συγγενικά δίκτυα, παρέχουν ένα μεγάλο μέρος της φροντίδας, καθημερινής 

αλλά και εντατικής, καθώς υποκαθιστούν ή συμπληρώνουν σε μεγάλο βαθμό 

το επίσημο δίκτυο των κοινωνικών υπηρεσιών, εφόσον σε πολλές περιπτώσεις, 

απουσιάζουν οι απαραίτητες υπηρεσίες που θα κάλυπταν αυτές τις ανάγκες. 
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Σο βασικό κίνητρο στη λειτουργία  των άτυπων δικτύων είναι η αυτοβοήθεια, 

και το ενδιαφέρον για εξυπηρέτηση ατόμων με παρόμοιες ανάγκες και 

προβλήματα.  

 Άτυπα κοινωνικά δίκτυα φροντίδας των οποίων η συμβολή είναι συχνά 

καθοριστική.  Σα άτυπα δίκτυα είναι η ανεπίσημη φροντίδα και βοήθεια που 

προσφέρει η οικογένεια, οι φίλοι, οι γείτονες ή οι συνάδελφοι, οι 

εκκλησιαστικές αρχές (υλική στήριξη, βοήθεια με τα ανήλικα παιδιά, ηθική 

συμπαράσταση, εμπιστοσύνη, υποστήριξη). 

 ύμφωνα με τον Γιαννακόπουλο (Αρσένης, 2010), η επιτυχία μιας 

δυνητικής κοινότητας κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο συντονίζεται και 

οργανώνεται η συλλογική δράση μεταξύ των μελών της, προκειμένου να 

παραχθούν και να διανεμηθούν συγκεκριμένα συλλογικά αγαθά. Ο Αρσένης 

σε αυτόν τον ορισμό προσθέτει την προϋπόθεση τα παραγόμενα αγαθά να 

έχουν άμεση σύνδεση με την πραγματική ζωή. 

 Ο Bismarck, ο οποίος θεσμοθέτησε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη 

Γερμανία, έδωσε έμφαση στην αρχή της επικουρικότητας (ταθόπουλος, 2005). 

Η αρχή αυτή στηρίζεται στην αντίληψη πως οτιδήποτε μπορεί να επιτύχει το 

άτομο με τη δική του πρωτοβουλία και προσπάθεια δεν πρέπει να 

αναλαμβάνει η κοινωνία να το εκτελέσει. Η βασική ευθύνη για την κάλυψη 

των αναγκών του ατόμου από θεσμικής πλευράς βρίσκεται στο χαμηλότερο 

δυνατό επίπεδο, όσο πιο κοντά γίνεται στο άτομο που έχει ανάγκη. ύμφωνα 

με την αρχή της επικουρικότητας για θέματα κοινωνικής προστασίας, πρέπει 

πρώτα να εξαντληθούν οι δυνατότητες για βοήθεια από την οικογένεια, τους 

συγγενείς, τους φίλους. Μετά ζητείται βοήθεια από την τοπική κοινότητα, τις 

εθελοντικές οργανώσεις και τέλος από την κεντρική κυβέρνηση. 

 Κατά συνέπεια, προτείνεται η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων προς 

όφελος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε 

να τελεί υπό την αιγίδα μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με επιστημονική 

καθοδήγηση, ή ακόμα να εντάσσεται και στο πλαίσιο λειτουργίας ενός άτυπου 

κοινωνικού δικτύου, αποτελώντας με αυτό τον τρόπο μία ομάδα αυτοβοήθειας. 
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

Α. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ: 

1. Φφλο: 

Άνδρασ  
 

Γυναίκα  
 

 
2. Ηλικία: 

18-25  
 

26-35  
 

36-45  
 

46-55  
 

άνω των 56  
 

 
3. Σόποσ Διαμονισ: 

Νομόσ Αχαΐασ  
 

Νομόσ Αιτωλοακαρνανίασ  
 

Νομόσ Ηλείασ  
 

Νηςιά Ιονίου  
 

Άλλο  
 

Προςδιορίςτε ................................ 

 
4. Μορφωτικό Επίπεδο: 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευςη  

(ειδικότητα ςχετική με Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών - ΤΠΕ)  
 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευςη (άλλα τμήματα)  
 

Μεταπτυχιακό  
 

Άλλο  
 

Προςδιορίςτε ................................ 

 
5. Απαςχόλθςθ: 

Δημόςιοσ Υπάλληλοσ  
 

Ιδιωτικόσ Υπάλληλοσ  
 

Δάςκαλοσ - Εκπαιδευτικόσ  
 

Πανεπιςτημιακόσ  
 

Ελεφθεροσ Επαγγελματίασ  
 

Άνεργοσ  
 

Άλλο  
 

Προςδιορίςτε ................................ 

 
6. Με ποιεσ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ ζχετε εργαςτεί; (ςθμειϊςτε ζωσ 3 απαντιςεισ) 

Άνεργουσ  
 

Μετανάςτεσ  
 

Τςιγγάνουσ  
 

Μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ  
 

Κακοποιημζνεσ γυναίκεσ  
 

Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)  
 

Χρήςτεσ εξαρτηςιογόνων ουςιών  
 

Αποφυλακιςμζνουσ  
 

Άλλο  
 

Προςδιορίςτε ................................ 

 
Β. ΕΡΩΣΗΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ: 

7. Πόςεσ ώρεσ ημερηςίωσ χρηςιμοποιείτε το Διαδίκτυο; 

Λιγότερο από 1 ώρα  
 

Από 1 ζωσ 3 ώρεσ  
 

Περιςςότερο από 3 ώρεσ  
 

Άλλο  
 

Προςδιορίςτε ................................ 

 
8. Που βρίςκεται το ςθμείο πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο; 

Στο ςπίτι  
 

Στον εργαςιακό χώρο  
 

Και ςτα δφο  
 

Άλλο  
 

Προςδιορίςτε ................................ 
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Γ. ΕΡΩΣΗΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ: 

9. Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα είναι εφκολη ςτη χρήςη: 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
10. Μου αρζςει ο τρόποσ παρουςίαςθσ του περιεχομζνου τθσ Εκπαιδευτικισ Πλατφόρμασ 

(ςχεδίαςθ, χρϊματα, γραφικά): 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
11. Μπορϊ εφκολα να πλοθγθκϊ ςτθν Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα  

(μπορϊ πάντα να πάω εφκολα όπου κζλω): 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
12. Η εκμάκθςθ του χειριςμοφ του ςυςτιματοσ τθσ Εκπαιδευτικισ Πλατφόρμασ είναι 

αρκετά εφκολθ: 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
13. Η Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα μου δίνει τθ δυνατότθτα να γνωρίηω ςε ποιο βιμα 

βρίςκομαι ανά πάςα ςτιγμι: 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
14. Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ Εκπαιδευτικισ Πλατφόρμασ είναι χριςιμεσ: 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
15. Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ Εκπαιδευτικισ Πλατφόρμασ είναι επαρκείσ: 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
16. Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ Εκπαιδευτικισ Πλατφόρμασ είναι περιοριςμζνεσ: 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
17. υνολικά, θ δομι τθσ πλθροφορίασ και τθσ πλοιγθςθσ είναι κατάλλθλθ και 

κατανοθτι: 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
18. Οι πλθροφορίεσ κακοδιγθςθσ που παρζχονται από το ςφςτθμα είναι ξεκάκαρεσ: 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
19. Κάνω χριςθ τθσ ενότθτασ «Ομάδεσ υηιτθςθσ»; 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
20. Η Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα με βοθκά ςτθν ανταλλαγι γνϊςεων και απόψεων: 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
21. Σο εκπαιδευτικό υλικό που παρζχεται από το ςφςτθμα είναι χριςιμο και επαρκζσ: 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
22. Νιϊκω άνετα χρθςιμοποιϊντασ τθν Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα 

Η Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα είναι ευχάριςτθ ςτθ χριςθ: 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
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23. Η Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα ςυντελεί ςτθν επίτευξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 
και γενικότερα του ςκοποφ για τον οποίο προορίηεται: 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
24. υμφωνϊ ότι κα ςφςτθνα τθν Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα και ςε άλλουσ 

ανεπιφφλακτα: 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
25. Οι υπθρεςίεσ τθσ Εκπαιδευτικισ Πλατφόρμασ είναι ανεπαρκείσ και αυτό με 

αποκαρρφνει από τθ ςυχνι χριςθ: 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
26. Πόςο ςυχνά  διαβάηω το εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναρτθμζνο ςτθν 

Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα; 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
27. Γενικά, πόςο είμαι ικανοποιθμζνοσ με τθν Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα; 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
28. Η Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα ςυντελεί ςτθν κοινωνικι δικτφωςθ μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων; 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
29. Γενικά, θ Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα είναι χριςιμθ: 

Πάρα πολφ  
 

Πολφ  
 

Μζτρια  
 

Λίγο  
 

Καθόλου  
 

 
Δ. ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 
  



Αξιοποίηση Σεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

Το Φαινόμενο και οι Διαστάσεις της Βίας 

 

 
136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία



Αξιοποίηση Σεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

Το Φαινόμενο και οι Διαστάσεις της Βίας 

 

 
137 

 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία 

Αλεξανδρίδης, Α. (2007). Η Βία, Αθήνα: Ίκαρος. 

Αλεξιάδης, . (1989). Εγκληματολογία, Αθήνα: άκκουλα. 

Αρσένης, . (2010). Διαδίκτυο και Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

Γατσάς, Β. (2006). Βία Κατά των Γυναικών, Αθήνα: Καλοκάθη. 

Γιωτάκος, Ο., Σσιλιάκου, Μ. (2008). Ο Κύκλος της Κακοποίησης, Αθήνα: 

Αρχιπέλαγος. 

Γιωτάκος, Ο., Σσιλιάκου, Μ., Σσίτσικα, Ά. (2011). Κακοποίηση Παιδιού & 

Εφήβου: Ανίχνευση, Αντιμετώπιση, Πρόληψη, Αθήνα: Πεδίο. 

Γιωτάκος, Ο., Σσίτσικα, Ά. (2009). Κακοποίηση Παιδιού & Εφήβου: Οδηγός 

Ανίχνευσης, Αντιμετώπισης & Πρόληψης, Αθήνα: Π. Φ. Πασχαλίδη. 

Christakis, N., Fowler J. (2009). Συνδεδεμένοι: Η Εκπληκτική Δύναμη των 

Κοινωνικών Δικτύων και πώς αυτά Διαμορφώνουν τη Ζωή μας, Αθήνα: 

Κάτοπτρο. 

Colbert, T. (2005). Ενοχές χωρίς αιτία, Οι Εμπλοκές, οι Συνέπειες & η Διαδικασία 

Απαλλαγής, Αθήνα: Θυμάρι. 

Crotti, E., Magni, A. (2003). Πώς να ερμηνεύουμε τα παιδικά σχέδια, Αθήνα: 

Καστανιώτη. 

Δημητρίου, . (2003). Μορφές Βίας, Αθήνα: αββάλας. 

Δημητρίου-Φατζηνεοφύτου, Λ. (2001). Τα 6 πρώτα χρόνια της ζωής, Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. 

D’ Amour, C. (1997). ΔΙΚΤΥΩΣΗ, Το μάθημα που τα σχολεία ξέχασαν να 

διδάξουν, Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

Dadoun, R. (1998). Η Βία: Δοκίμιο για τον «homo violens», Αθήνα: Scripta. 

De Romilly, J. (2001). Η αρχαία Ελλάδα εναντίον της βίας, Αθήνα: ΣΟ ΑΣΤ. 

Douglas, T. (1997). Η Επιβίωση στις Ομάδες, Αθήνα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ. 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Εφηβικής 

Τγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής (2011). Αριάδνη: Πρόγραμμα 

Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για το Φαινόμενο του «Εθισμού» 

των Εφήβων στο Διαδίκτυο καθώς και για τους Κινδύνους που Αντιμετωπίζουν 



Αξιοποίηση Σεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

Το Φαινόμενο και οι Διαστάσεις της Βίας 

 

 
138 

 

τα Παιδιά και οι Έφηβοι από την Ανεξέλεγκτη Χρήση του Διαδικτύου, Αθήνα: 

ΕΚΠΑ. 

Goleman, D. (2006). Κοινωνική Νοημοσύνη: η νέα επιστήμη των ανθρώπινων 

σχέσεων, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Hirigoyen, M. F. (2006). Η Κακοποιημένη Γυναίκα: Η Βία μέσα στο Ζευγάρι, 

Αθήνα: Πατάκη. 

Κασιμάτη, Κ. (1998). Κοινωνικός Αποκλεισμός: Η Ελληνική Εμπειρία, Αθήνα: 

Gutenberg. 

Κόνσολας, Μ., Παναγιωτόπουλος, Γ., Παπαπέτρου, . (2009). Ευάλωτες 

Κοινωνικές Ομάδες: Μια Θεωρητική Προσέγγιση Ιδεολογικών, Κοινωνικών, 

Εκπαιδευτικών Ζητημάτων, Αθήνα: Γρηγόρη. 

Κουράκης, Ν. Ε., Περτέση, Ντ. (2009). Οι Βίαιες Πράξεις και η Λογική τους, 

Αθήνα: Αντ. Ν. άκκουλα. 

Karls, J. M., Wandrei, K. E. (2004). Εγχειρίδιο «Πλεύση». Το πρόσωπο στο 

περιβάλλον του, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., Καραθανάση-Κατσαούνου Α., Μπότου, Α. (χ.χ.). 

Συμβουλευτική Γονέων, Αθήνα: ΤΠ.Ε.Π.Θ./Γ.Γ.Ε.Ε./Ι.Δ.ΕΚ.Ε. 

Νικολαΐδης, Γ., ταυριανάκη, Μ. (2009). Βία στην Οικογένεια, Αθήνα: ΚΧΜ. 

Olweus, D. (2009). Εκφοβισμός και Βία στο Σχολείο: Τι γνωρίζουμε και τι 

μπορούμε να κάνουμε, Αθήνα: Ε.Χ.Τ.Π.Ε. 

Παπαστάμου, . (2001). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία: Επιστημολογικοί 

Προβληματισμοί και Μεθοδολογικές Κατευθύνσεις, Τόμος Α’, Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

Πρεκατέ, Β. (2008). Η Κακοποίηση του Παιδιού στο Σχολείο & στην Οικογένεια, 

Αθήνα: ΒΗΣΑ Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ. 

Πρεκατέ, Β., Γιωτάκος, Ο. (2005). Οδηγός Εκπαιδευτικών & Γονέων για την 

Ανίχνευση της Παιδικής Κακοποίησης, Αθήνα: ΒΗΣΑ Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ. 

Plummer, D. M. (2007). Παιχνίδια Αυτοεκτίμησης για Παιδιά, Αθήνα: Πατάκη. 

Plummer, D. M. (2008). Παιχνίδια Διαχείρισης Θυμού για Παιδιά, Αθήνα: 

Πατάκη. 



Αξιοποίηση Σεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

Το Φαινόμενο και οι Διαστάσεις της Βίας 

 

 
139 

 

Ροζανβαλόν, Π. (2001). Το Νέο Κοινωνικό Ζήτημα: Επανεξετάζοντας το Κράτος 

Πρόνοιας, Αθήνα: ΜΕΣΑΙΦΜΙΟ. 

Rifkin, J. (1996). Το τέλος της εργασίας και το μέλλον της, Αθήνα: «Νέα 

ύνορα» - Α. Α. Λιβάνη. 

ουλή, . (2010). Αθέατη Βία: Η αγάπη δεν πρέπει να πονάει, Αθήνα: Χυχογιός. 

ούρας, Δ. (2007). Από την βία στην βία, Αθήνα: Κάκτος. 

ταθόπουλος, Π. (2005). Κοινωνική Πρόνοια: Ιστορική Εξέλιξη - Νέες 

Κατευθύνσεις, Αθήνα: Παπαζήση. 

φακιανάκης, Ε., ιώμος, Κ., Υλώρος, Γ. (2012). Εθισμός στο Διαδίκτυο και 

άλλες διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, Αθήνα: Α. Α. Λιβάνη. 

Σσιάντης, Ι. (2001). Εισαγωγή στην Παιδοψυχιατρική, Αθήνα: Καστανιώτη. 

Σσιάντης, Ι. (2005). Εργασία με τους Γονείς: Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία με 

Παιδιά και Εφήβους, Αθήνα: Καστανιώτη. 

Σσιάντης, Ι. (2007). Πώς να μιλήσετε σε ένα παιδί για…, Αθήνα: Ε.Χ.Τ.Π.Ε. / 

ΚΟΑΝ. 

Σσιγκρής, Ά. (2002). Η Σεξουαλική Βία Κατά Γυναικών και Παιδιών, Αθήνα: 

Αντ. Ν. άκκουλα. 

Σσουδερού, Ι. (2009). Ενδοοικογενειακή Βία και η Θεσμική Προστασία των 

Γυναικών, Αθήνα: Παρασκήνιο. 

Tisseron, S. (2008). Τα Πλεονεκτήματα των Εικόνων, Αθήνα: Κατάρτι. 

Φατζηφωτίου, . (2005). Ενδοοικογενειακή Βία Κατά των Γυναικών και Παιδιών: 

Διαπιστώσεις και Προκλήσεις για την Κοινωνική Εργασία, Αθήνα: Σζιόλα. 

Walton, F. (2004). Κερδίστε τους Έφηβους από 13 - 19 στο Σπίτι και το Σχολείο, 

Αθήνα: Θυμάρι. 

Žižek, S. (2010). Βία: Έξι λοξοί στοχασμοί, Αθήνα: Scripta. 

 

  



Αξιοποίηση Σεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

Το Φαινόμενο και οι Διαστάσεις της Βίας 

 

 
140 

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

Backstrom, L., Huttenlocher, D., Kleinberg, J., Xiangyang, L. (2006). Group 

Formation in Large Social Networks: Membership, Growth, and Evolution, Philadelphia, 

Pennsylvania, USA: Cornell University. 

Crandall, D., Cosley D., Huttenlocher, D., Kleinberg, J., Suri, S. (2008). Feedback 

Effects between Similarity and Social Influence in Online Communities, Las Vegas, 

Nevada, USA: Cornell University. 

Kossinetis, G., Kleinberg, J., Watts, D. (200X). The Structure of Information Pathways 

in a Social Communication Network, Ithaca, NY: Cornell University. 

World Health Organization (1999). Report of the Consultation on Child Abuse 

Prevention, Geneva: W.H.O. 

 

Αναφορές από το Διαδίκτυο 

Council of Europe (2011). The Underwear Rule, Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://underwearrule.org/ underwear_en.asp 

Σο Φαμόγελο του Παιδιού (2012). Σεξουαλική κακοποίηση… Υπεράνω πάσης 

υποψίας, Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.hamogelo.gr/4-

1/1072/Sexoyalikh-kakopoihsh-Yperano-pashs-ypopsias 

Wikipedia (2012). Six degrees of separation, Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation 

Wikipedia (2012). Small World Experiment, Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Small_world_experiment 

  

http://underwearrule.org/%20underwear
http://www.hamogelo.gr/4-1/1072/Sexoyalikh-kakopoihsh-Yperano-pashs-ypopsias
http://www.hamogelo.gr/4-1/1072/Sexoyalikh-kakopoihsh-Yperano-pashs-ypopsias


Αξιοποίηση Σεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

Το Φαινόμενο και οι Διαστάσεις της Βίας 

 

 
141 

 

Πηγές 

Βικιπαίδεια: http://el.wikipedia.org 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Υύλων: www.isotita.gr 

Εθνικό Συπογραφείο: www.et.gr 

Ελληνική Ανοικτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο: 

www.safeline.gr 

Ελληνική Εταιρία Μελέτης & Πρόληψης της εξουαλικής Κακοποίησης 

Ομπρέλα: www.obrela.gr 

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου: www.saferinternet.gr 

Εταιρεία Χυχοκοινωνικής Τγείας του Παιδιού και του Εφήβου: www.epsype.gr 

Futures without Violence: www.futureswithoutviolence.org 

Ινστιτούτο Τγείας του Παιδιού: www.ich.gr 

Internet World Stats: www.internetworldstats.com 

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας: www.kethi.gr 

ΜΚΟ για την Παιδική Προστασία & Ευημερία: www.mentoras.org 

Μονάδα Εφηβικής Τγείας: www.youth-health.gr 

Moodle: http://moodle.org/?lang=el 

Ning: www.ning.com 

Ο υνήγορος του Παιδιού: www.0-18.gr 

Pan European Game Information: www.pegi.info/gr/ 

υμβούλιο της Ευρώπης: www.coe.int 

Social Networking Wiki: http://sniki.org/social-networks 

Wikipedia: http://en.wikipedia.org 

www.bullyonline.org 

www.fbi.gov 

www.stopitnow.org 
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