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1.Εισαγωγή
Η ψυχοκοινωνιολογική παρέµβαση σε κοινότητες µια διαδικασία η οποία
αφορά το πεδίο των ανθρώπινων σχέσεων και της επικοινωνίας. Εξ· αρχής η
επικοινωνία ήταν ένας χώρος που επηρεάζονταν καταλυτικά από την εµφάνιση
των νέων τεχνολογιών µέσων, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται σχεδόν σε
ολόκληρη τη πορεία της ανθρώπινης ιστορίας. Το σύγχρονο πεδίο της
επικοινωνίας, και ιδιαίτερα αυτή που υποστηρίζεται από τα τεχνολογικά µέσα,
έχει σαν γνώρισµα τη εµφάνιση και ραγδαία εξάπλωση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, γεγονός που έχει οδηγήσει πολλούς κριτικούς να µιλήσουν µε
όρους «µετά-τηλεοπτική εποχή» ή «δικτυωµένη επικοινωνία».
Έτσι, δηµιουργείται ένα νέο επικοινωνιακό πεδίο διαµεσολαβηµένης
από υπολογιστές επικοινωνίας (Computer Mediated Communications) µε τις
δικές του συνθήκες και τα δικά του δεδοµένα. ∆ηµιουργούνται, νέα πλαίσια
επικοινωνίας, νέες µορφές κοινοτήτων οι οποίες αποτελούνται από ανθρώπους
που ίσως να µην είχαν βρεθεί ποτέ πρόσωπο µε πρόσωπο µεταξύ τους. Ακόµη
και η επικοινωνία σε φυσικές κοινότητες διαφοροποιείται µε τη χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών ως βοήθηµα.
Σ· αυτή την εργασία παρουσιάζουµε την προσπάθεια που κάναµε για να
εκµεταλλευτούµε το µέσο αυτό δηµιουργώντας ένα on-line συµβουλευτικό
κέντρο για τους φοιτητές των ελληνικών πανεπιστηµίων. Έναν χώρο στο
δίκτυο όπου οι φοιτητές απαντώντας σε ένα ερωτηµατολόγιο µας δίνουν
σηµαντικά στοιχεία για να µπορέσουµε να προσδιορίσουµε τα θέµατα που τους
απασχολούν, και να ανακαλύψουµε τα πιθανά προβλήµατα που τους
βασανίζουν. Ακόµα όποιος θέλει µπορεί να επικοινωνήσει και να συζητήσει µαζί
µας µέσα στο δίκτυο, και έτσι να µας προσφέρει ένα πολύτιµο υλικό
συνέντευξης.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε, µια σύντοµη ανάλυση του
δικτύου υπολογιστών και των κύριων εφαρµογών του, που µας ενδιαφέρουν
άµεσα. Προσεγγίζουµε το θέµα της διαµεσολαβηµένης από υπολογιστή
επικοινωνίας (computer mediated communication), και προσπαθούµε να το
παρουσιάσουµε σε σχέση µε την κατά πρόσωπο επικοινωνία. Η ψυχολογία
στον κυβερνοχώρο είναι ένας καινούργιος χώρος£ µετά από µια σε βάθος
έρευνα παρουσιάζουµε τα χαρακτηριστικά του και βλέπουµε πως µπορεί να
έχει εφαρµογή σε οµάδες παρέµβασης. Επίσης παρουσιάζουµε κάποια
παραδείγµατα παρέµβασης και θεραπείας µέσα από τον κυβερνοχώρο. Για τη
δική µας προσπάθεια κάνουµε µια πλήρη ανάλυση του σκεπτικού που µας
οδήγησε σ· αυτή τη µορφή παρέµβασης, ενώ αναλύουµε µε µη τεχνολογικούς
όρους όλα τα αναγκαία στάδια από τα οποία περάσαµε για να φτάσουµε στη
δηµιουργία και λειτουργία του on-line κέντρου. Τα συµπεράσµατα και η
σύγκριση µε αντίστοιχες προσπάθειες που έχουν γίνει στο φυσικό χώρο θα µας
οδηγήσουν να εκτιµήσουµε κατά πόσο το µέσο αυτό µπορεί να έχει και χρήσεις
αυτής της µορφής.
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2. Η επικοινωνία µε τη χρήση των υπολογιστών, το σήµερα και το αύριο
Η µορφή της διαµεσολαβηµένης από υπολογιστή επικοινωνίας
(computer mediated communication) είναι µια πραγµατικότητα εδώ και αρκετά
χρόνια. Η επικοινωνία αυτή πραγµατοποιείται µε τη χρήση των δικτύων
ηλεκτρονικών υπολογιστών. ∆ύο υπολογιστές µεταξύ τους συνδεδεµένοι µ·
ένα καλώδιο για να ανταλλάσσουν δεδοµένα, χρησιµοποιούν κάποιο δίκτυο
(computer network) και µια κοινή γλώσσα επικοινωνίας, ένα κοινό πρωτόκολλο
µε βάση το οποίο συνεννοούνται (protocol). Περισσότεροι από δύο υπολογιστές,
σ· ένα γραφείο για παράδειγµα, είναι κι αυτοί συνδεµένοι, µέσω κάποιας
καλωδιακής εγκατάστασης, σε κάποιο δίκτυο, τοπικό σ· αυτή τη περίπτωση, και
χρησιµοποιούν κάποιο κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας. Το παγκόσµιο δίκτυο
υπολογιστών, Internet, χρησιµοποιεί, ως κύριο µέσο για να περνάνε τα
δεδοµένα, τις τηλεφωνικές γραµµές, έτσι ώστε είναι δυνατό να υπάρχει
επικοινωνία ανεξάρτητα γεωγραφικής θέσης µεταξύ των υπολογιστών (όπως
ακριβώς συµβαίνει και µε το τηλέφωνο).
Σ· αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε το χώρο του
δικτύου υπολογιστών, Internet. Ουσιαστικά το Internet, µπορούµε να πούµε ότι
είναι ένας φανταστικός χώρος όπου επικοινωνούν άνθρωποι µε τρόπο
αντίστοιχο µε αυτόν της πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνίας. Οι δυνατότητες
που προσφέρει το δίκτυο για επικοινωνία είναι, σε πραγµατικό χρόνο (real time
communication), µε on-line συζητήσεις, επικοινωνία χωρίς να είναι απαραίτητη
η άµεση παρουσία των ατόµων, µε τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(e-mail), και η δυνατότητα δηµοσιοποίησης οποιουδήποτε υλικού µέσω του
παγκόσµιου ιστού επικοινωνίας (World Wide Web). Βασική µορφή
επικοινωνιακής πράξης που συντελείται στο Internet σήµερα είναι η ανταλλαγή
κειµένων, είτε σε on-line chats, είτε µε τη µορφή e-mail, χωρίς αυτό να σηµαίνει
ότι οι εικόνες και το video δεν χρησιµοποιούνται, απλά αυτό γίνεται σε
µικρότερο βαθµό. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι
ο πολύ µικρός χρόνος στον οποίο αυτή πραγµατοποιείται.
Πριν συνεχίσουµε, ας δούµε αναλυτικά ποιες ακριβώς είναι αυτές οι
µορφές επικοινωνίας που µας προσφέρονται µέσα από τη χρήση των
ηλεκτρονικών δικτύων.
On-line chats: είναι η δυνατότητα να ανταλλάσσουν κείµενα την ίδια
ώρα δύο ή περισσότεροι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την γεωγραφική τους
θέση, απλά πρέπει και οι δύο να διαθέτουν από έναν Η/Υ, ο οποίος να είναι
συνδεµένος στο δίκτυο. Τα κείµενα που γράφουν µπορούν απλά να φαίνονται
σαν διάλογοι, ή να αναπαρίστανται σε εικονικούς χώρους και να φέρονται ως
λεγόµενα εικονικών προσώπων, είτε αυτά είναι χαρακτήρες σε ένα comic strip
(Microsoft chat 2.0), είτε είναι επιλεγµένες φωτογραφίες και εικόνες (Palace).
Ενώ εµείς γράφουµε γι’ αυτές τις δυνατότητες, ήδη είναι δυνατή και
πραγµατοποιήσιµη η επικοινωνία µε φωνή µέσω του δικτύου µεταξύ δύο ή και
περισσότερων ανθρώπων.
Ε-mail: το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο είναι η δυνατότητα να στέλνει ο
οποιοσδήποτε χρήστης του δικτύου, σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη, όλες τις
µορφές ψηφιοποιηµένης πληροφορίας, δηλαδή κείµενο, εικόνα και video. Αυτό
το «ηλεκτρονικό γράµµα» στέλνεται, και όπως και τα πραγµατικά γράµµατα,
περιµένει στην πόρτα του αποδέκτη (στη σηµείο σύνδεσης του µε το δίκτυο)
µέχρι αυτός να επιστρέψει (να συνδεθεί µε το δίκτυο) οπότε και θα του
παραδοθεί. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο απαιτεί ελάχιστο χρόνο µετάδοσης
των µηνυµάτων, ουσιαστικά σε κανονικές συνθήκες η µετάδοση γίνεται άµεσα.
World Wide Web: Ο παγκόσµιος Ιστός Επικοινωνίας, είναι µια από τις
κύριες εφαρµογές που έφεραν τη µεγάλη επανάσταση στα δίκτυα των
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για να δούµε παραστατικά τη λειτουργία του,
µπορούµε να φανταστούµε ένα βιβλίο του οποίου οι σελίδες µπορούν να
γράφουν όποια πληροφορία εµείς θέλουµε, ή οποιαδήποτε πληροφορία
αναζητήσουµε σε µια πρακτικά απεριόριστης χωρητικότητας βιβλιοθήκη.
Χρησιµοποιώντας έναν Η/Υ συνδεµένο στο Internet, και κάποιο λογισµικό
πλοήγησης στο χώρο του παγκόσµιου ιστού (browser, για παράδειγµα
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Netscape Navigator, Internet Explorer, NCSA Mosaic, κλπ) έχουµε πρόσβαση σε
οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει, σε όλους τους υπολογιστές ανά τον κόσµο
που είναι συνδεδεµένοι και αυτοί στο δίκτυο. Με ανάλογο τρόπο µπορούµε και
εµείς να «εκδώσουµε» οποιαδήποτε µορφή πληροφορίας θέλουµε στο δίκτυο,
έχοντας τη δυνατότητα να απευθύνουµε σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Αυτές είναι οι τρεις κύριες µορφές επικοινωνίας µε τη χρήση του
υπολογιστή, παραλλαγές και διαφοροποιήσεις των οποίων παρουσιάζονται
καθηµερινά. Ο χώρος της ηλεκτρονικής επικοινωνίας διευρύνεται καθηµερινά.
Σήµερα οι χρήστες είναι αρκετές δεκάδες εκατοµµύρια σε παγκόσµια κλίµακα.
Αυτός ο φανταστικός χώρος, που δεν υπάρχει παρά µόνο στις τηλεφωνικές
γραµµές, και κατά κύριο λόγο στο µυαλό µας ονοµάζεται κυβερνοχώρος ή
κυβερνοδιάστηµα (cyberspase). Η έννοια του κυβερνοχώρου είναι µια από τις
πλέον αφηρηµένες έννοιες που έχουν χρησιµοποιηθεί για να περιγράψουν
πραγµατικά φαινόµενα και καταστάσεις.
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3.Προβλήµατα επικοινωνίας
Αναµφισβήτητο είναι το γεγονός ότι η τεχνολογία στον τοµέα της
επικοινωνίας τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ακολουθεί ρυθµούς εκθετικής
προόδου. Μέσα στο όλο κλίµα ευφορίας και θαυµασµού (που σχεδόν
αναγκαστικά ακολουθεί κάθε τέτοιο ρυθµό τεχνολογικής εξέλιξης κυρίως
λόγω του «καινούργιου» που εισάγουν), γεννιούνται διάφορα ερωτήµατα και
προκύπτουν προβλήµατα τα οποία δεν είναι ούτε τόσο απλά στις λύσεις τους,
ούτε η ίδια η τεχνολογία είναι σε θέση να προσφέρει επιπρόσθετες «εύκολες»
απαντήσεις.
Ένα απ· αυτά τα βασικά προβλήµατα που έχουν προκύψει, αφορά
το νέο είδος «επικοινωνιακού πλαισίου» που φαίνεται να δηµιουργείται µέσω
των νέων τεχνολογιών. Έχουν ήδη διαχωριστεί τα δύο είδη επικοινωνίας µε
βασική διάκριση το αν γίνεται ή όχι χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στην
επικοινωνιακή διαδικασία. Έτσι υπάρχει η FTF (Face To Face) επικοινωνία και η
CMC (Computer Mediated Communication) επικοινωνία. Η συζήτηση πάνω στις
διαφορές των δύο ειδών, βρίσκεται εν εξελίξει στην παγκόσµια επιστηµονική
κοινότητα, αλλά στο συγκεκριµένο κείµενο απλώς επί τροχάδην θα
αναφερθούµε στα εκατέρωθεν επιχειρήµατα, πριν περάσουµε στην επί µέρους
ανάλυση σηµαντικών θεµάτων, που προκύπτουν ειδικότερα στον τοµέα της
Ψυχολογίας της Επικοινωνίας.
Η «πρόσωπο µε πρόσωπο» επικοινωνία παρουσιάζει το
πλεονέκτηµα της δυνατότητας επαφής µε την φυσική και άµεση εικόνα των
επικοινωνούντων µεταξύ τους, την δυνατότητα έκφρασης µε χειρονοµίες,
κινήσεις των µυών του προσώπου και στάσης του σώµατος και γενικότερα ότι
ορίζεται στο πλαίσιο της µη λεκτικής επικοινωνίας. «Ακόµη κι όταν δεν µιλάµε,
δεν παύουµε να στέλνουµε µηνύµατα ο ένας στον άλλο. Με τον τρόπο του
βλέµµατος, µε τις κινήσεις του σώµατος, ο καθένας κάτι εκφράζει ακόµη κι αν
αυτό είναι αρνητικό.... Οι κανόνες που ισχύουν για την λεκτική επικοινωνία,
είναι οι ίδιοι που ισχύουν και για τη µη λεκτική επικοινωνίαΣ (Μ. Argyle, Ρ.
Trower, 1980). Από το άλλο µέρος, η «διαµεσολαβηµένη από υπολογιστή»
επικοινωνία παρέχει την δυνατότητα να έρχονται σε επαφή άτοµα τα οποία
βρίσκονται στα πιο αποµακρυσµένα σηµεία και µάλιστα αυτή η επικοινωνία να
γίνεται σε πραγµατικό χρόνο (real time communication), την δυνατότητα
επικοινωνίας µε άτοµα που διαθέτουν κινητικά ή άλλα γενικότερα
επικοινωνιακά προβλήµατα, την πιθανή διασφάλιση µεγαλύτερης άνεσης
µεταξύ των επικοινωνούντων µιας και δεν τίθενται τα προβλήµατα των
αναστολών και των εµποδίων που ίσως να προκαλεί η εικόνα και η άµεση
επαφή και τέλος το γεγονός ότι αυτού του είδους η επικοινωνία µπορεί
κάλλιστα να αποτελέσει το πρώτο βήµα για µια πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή.
Είναι προφανές ότι τα δύο είδη επικοινωνίας διαφέρουν µεταξύ
τους σε θεµελιακά σηµεία και κυρίως ως προς το αντιληπτικό πλαίσιο µέσα στο
οποίο λειτουργούν. Συνηθίζεται να γίνεται λόγος για δύο είδη
«πραγµατικοτήτων» µέσα στις οποίες συντελείται το κάθε είδος επικοινωνίας: η
FTF στην πραγµατική πραγµατικότητα (reality) και η CMC στην εικονική
πραγµατικότητα ή στον κυβερνοχώρο (cyber reality). Ουσιαστικά µε αυτή την
διάκριση υπονοείται ότι ταυτόχρονα (σε άλλο είδος χρόνου - παράλληλο;
διαφορετικό;), υπάρχει και λειτουργεί µια άλλη µορφή πραγµατικότητας, ένα
άλλο είδος «σύµπαντος» το οποίο ουσιαστικά στηρίζεται στην χρήση του
δικτύου των υπολογιστών. Το ερώτηµα της ύπαρξης και της σύγκρισης αυτών
των δύο πραγµατικοτήτων, είναι ένα από τα τρέχοντα προβλήµατα γύρω από
τα οποία έχει ήδη αναπτυχθεί µεγάλη συζήτηση στο επίπεδο της κοινωνικής
και πολιτικής θεωρίας, της φιλοσοφίας, αλλά και των νέων τεχνολογιών.
Επί του παρόντος, δεν είναι εφικτό να ασχοληθούµε εξαντλητικά µε την
διερεύνηση αυτού του ερωτήµατος, αλλά θα παρατηρήσουµε απλά ότι δεν θα
πρέπει να γίνεται σύγχυση µεταξύ του «µέσου» της επικοινωνίας και του
«πλαισίου» στο οποίο αυτό λειτουργεί. Είναι σαφές ότι το δίκτυο υπολογιστών
είναι το µέσο, το οποίο αφ· εαυτού είναι αδύνατο να δηµιουργήσει
«πραγµατικότητα» µε όρους συγκρίσιµους µε την ουσιαστική έννοια της λέξης,
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γιατί κάτι τέτοιο θα σήµαινε ότι αγνοείται παντελώς η ύπαρξη της ανθρώπινης
παρουσίας η οποία και χειρίζεται τον υπολογιστή ως προς την λειτουργία του
αλλά και τον χρησιµοποιεί για επικοινωνιακούς σκοπούς ως µέσο - καθαρά µε
την εργαλειακή έννοια του όρου.
Περνώντας λοιπόν στον ανθρώπινο παράγοντα, το βασικό
ερώτηµα απ· το οποίο θα µπορούσαµε να ξεκινήσουµε, είναι το εάν η χρήση
του Internet από µόνη της αποτελεί στοιχείο ικανό να χαρακτηρίσει άτοµα ως
µέλη µίας κοινότητας. Ο ορισµός της «κοινότητας» αναγκαστικά τίθεται
περιγραφικά, ως σύνολο το οποίο απαρτίζεται από µέλη τα οποία διακρίνονται
από την κοινή τους ιδιότητα να ανήκουν σ· αυτήν και από την οποία απορρέουν
ορισµένα κοινά προβλήµατα και ενδιαφέροντα (Κ. Ναυρίδης, 1994).
Στην συγκεκριµένη περίπτωση το ερώτηµα παρουσιάζεται κάπως
πιο περίπλοκο: αν θεωρήσουµε την χρήση του Internet ως κάποια απλή
επικοινωνιακή δυνατότητα, τότε δεν θα διαφέρει σε τίποτε απολύτως από αυτή
του τηλεφώνου, για παράδειγµα. Αυτό σηµαίνει ότι από µόνο του δεν µπορεί
να αποτελεί καθοριστικό χαρακτηριστικό, όπως µε την ίδια λογική δεν θα
µπορούσαµε να ορίσουµε κάποια κοινότητα της οποία τα µέλη να ορίζονται ως
«οι χρήστες του τηλεφώνουΣ, γενικά και αόριστα. Μέχρις ενός σηµείου το
επιχείρηµα αυτό ισχύει. Όµως η χρήση του Internet δεν έχει ακόµη ούτε την
εξάπλωση, ούτε παρέχει ακόµη την πολυτέλεια της υπεραπλουστευτικής
χρήσης όπως µε το µέσο του τηλεφώνου µε το οποίο έγινε η πιο πάνω
σύγκριση. Είναι γεγονός ότι µπορούν να διαγνωσθούν κάποιο επιµέρους κοινοί
κώδικες επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών (όπως συντµήσεις λέξεων,
δηµιουργία ιδιότυπης αργκό ή στοιχειώδης κώδικας επικοινωνίας και
συµπεριφοράς σε sites που προσφέρονται για οµαδικές συζητήσεις, κλπ).
Βέβαια αυτά τα στοιχεία δεν είναι τόσο έντονα ώστε να ορίζουν πέρα από κάθε
αµφιβολία την σαφή µορφή µιας κοινότητας χρηστών του Internet, είναι όµως
ενδεικτικά κάποιων ιδιοµορφιών που παρατηρούνται στην επικοινωνία µέσω
των υπολογιστών.
Στην ουσία όµως το ερώτηµα «αν οι χρήστες του Internet
αποτελούν κοινότητα ή όχιΣ είναι χωρίς σηµασία, µιας και αν θεωρηθεί απλά ως
µέσο (που σε τελική ανάλυση, είναι), αυτό οδηγεί σε πραγµατικές κοινότητες
ατόµων µε κοινά ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά και προβλήµατα και µάλιστα
µε µια λογική η οποία απλουστεύει την έρευνα κάθε ενδιαφερόµενου:
υπάρχουν βάσεις δεδοµένων οργανωµένες µε γνώµονα το να συµµετάσχουν σ·
αυτές άτοµα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα γύρω από ένα συγκεκριµένο
αντικείµενο (από συνταγές µαγειρικής µέχρι αστροφυσική, για παράδειγµα).
Μέσα απ· αυτό τον τύπο οργάνωσης παρουσιάζονται και περιοχές για άτοµα
που αντιµετωπίζουν κάποιο κοινό πρόβληµα (ανώνυµοι αλκοολικοί, θύµατα
βιασµού, ασθενείς που ενδιαφέρονται για τις προόδους της Ιατρικής στο
πρόβληµά τους, κλπ). Η γκάµα των επιµέρους κοινοτήτων µέσα στο δίκτυο,
πραγµατικά µοιάζει ατελείωτη.
Σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα, η έννοια της παρέµβασης σε
ψυχοκοινωνικό επίπεδο παίρνει διαφορετική µορφή. Η µορφή αυτή, έχει να
κάνει περισσότερο µε τον τρόπο και την µέθοδο παρά µε την ουσιαστική
λειτουργία και τους σκοπούς της παρέµβασης. Η προσέγγιση στην κοινότητα
είναι λογικό ότι γίνεται µε διαφορετικό τρόπο και διαφορετική λογική. Η λογική
αυτή, κατ· αρχή υπακούει στο ότι έχει γίνει αποδοχή του κανόνα ότι στην CMC
επικοινωνία δεν υπάρχει επαφή µε την εικόνα των επικοινωνούντων. Αυτό
βέβαια πρέπει να σηµειώσουµε εδώ, ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα συµβαίνει για
πολύ ακόµη, µιας και µε την συνδυασµένη χρήση κάµερας video και δικτύου
υπολογιστών είναι δυνατή πλέον και η οπτική επαφή µεταξύ των
επικοινωνούντων. Μέχρι στιγµής, η µέθοδος αυτή παρουσιάζεται κάπως
δαπανηρή µιας και απαιτεί επιπλέον τεχνολογικό εξοπλισµό και
χρησιµοποιείται µόνο σε επίπεδο video conferences συνεδριάσεων για στελέχη
πολυεθνικών επιχειρήσεων από διαφορετικά µέρη του κόσµου ή συσκέψεις
πολιτικών παραγόντων. Μάλιστα, υπάρχει ήδη η δυνατότητα της δηµιουργίας
ενός εικονικού (virtual) περιβάλλοντος, το οποίο µπορεί να δίνει την αίσθηση
στους συµµετέχοντες ότι βρίσκονται πραγµατικά γύρω από ένα τραπέζι και
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συσκέπτονται. Στα πιο προσιτά όµως επίπεδα, η επικοινωνία γίνεται χωρίς την
ύπαρξη της εικόνας αλλά µε την απλή ανταλλαγή µηνυµάτων.
Είναι όµως αυτονόητο, ότι αν επιλεγεί το συγκεκριµένο
επικοινωνιακό µέσο για παρέµβαση, τότε έχει ήδη γίνει και η αποδοχή των
ορίων και των δυνατοτήτων του. Πράγµα το οποίο µε τη σειρά του σηµαίνει ότι
γενικά έχει γίνει και αποδοχή του επικοινωνιακού πλαισίου που προσφέρει το
µέσο.
Έτσι λοιπόν η σύγκριση της παρέµβασης σε FTF επίπεδο µε αυτή
σε CMC επίπεδο είναι κυρίως θεωρητικής σηµασίας και αναφέρετε περισσότερο
στην βάση της σύγκρισης των δύο επικοινωνιακών επιπέδων και επιλογών. Το
πρακτικής σηµασίας ερώτηµα είναι το κατά πόσο είναι αποτελεσµατική η
παρέµβαση στην κοινότητα µε την χρήση του Internet.
Μέχρι αυτή τη χρονική στιγµή, υποθέσεις µπορούν να γίνουν
µόνο, µιας και η συγκεκριµένη µέθοδος δεν στηρίζεται σε µακρόχρονα
ερευνητικά δεδοµένα. Με µια πρώτη µατιά (και υπενθυµίζοντας την εκ των
προτέρων αποδοχή των περιορισµών του µέσου), µπορούµε να επισηµάνουµε
το πλεονέκτηµα της µη κατ· ανάγκη ταυτόχρονης ύπαρξης όλων των µελών
της οµάδας-κοινότητας στον ίδιο χώρο. Ο κανόνας µέχρι τώρα τουλάχιστον,
είναι η ανταλλαγή κειµένων-µηνυµάτων µεταξύ των επικοινωνούντων σε real
time χρονικό επίπεδο. Αυτού του είδους η χρήση του υπολογιστή, οδηγεί στο
ερώτηµα κατά πόσο αυτή η πρακτική είναι σε θέση να ενδυναµώσει το
συναίσθηµα του «ανήκειν» στην κοινότητα. Με πιο απλά λόγια και ένα
παράδειγµα, µια on line συνεδρία ανωνύµων αλκοολικών είναι σε θέση να
δηµιουργήσει το ίδιο συναίσθηµα του ανήκειν στην οµάδα-κοινότητα στην
οποία όλα τα µέλη έχουν το ίδιο, κοινό πρόβληµα, όπως θα συνέβαινε µε µια
συνεδρία ανωνύµων αλκοολικών σε πραγµατικό επίπεδο;
Η απάντηση σε αυτό, ούτε εύκολη είναι αλλά ούτε και αυτόµατη.
Από το ένα µέρος είναι πιθανό η ασφάλεια που προσφέρει η ανωνυµία και η
ανυπαρξία της εικόνας και του «φαίνεσθαι» γενικότερα, να κάνει τα µέλη πολύ
πιο ελεύθερα και πολύ πιο διατεθειµένα να ανοιχτούν εκθέτοντας το πρόβληµα
στην κοινή προσπάθεια ανεύρεσης λύσης. Απ· το άλλο µέρος, το ότι µπορούν
να βρίσκονται στο οποιοδήποτε µέρος (στον προσωπικό, ατοµικό τους χώρο,
µε µοναδικό απαραίτητο αντικείµενο µπροστά τους την οθόνη του
υπολογιστή), είναι πιθανό να λειτουργήσει αρνητικά και να µειώσει τις
αντιστάσεις που θα τους δηµιουργούσε η δυναµική της οµάδας µέσα σ· έναν
προκαθορισµένο χώρο στον οποίο όλοι θα παρευρίσκονταν αυτοπροσώπως κι
όχι µέσω των κειµένων που ανταλλάσσονται στους υπολογιστές. Στο σηµείο
αυτό βέβαια θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι µε ανεπίτρεπτα επιφανειακό τρόπο
αναφέρθηκε ο όρος «δυναµική της οµάδας» (σε επίπεδο κοινότητας ή on line
οµαδικής θεραπείας) αλλά δεν θα ήταν δεοντολογικά ορθό να αναφερθούµε σ·
αυτό το σηµαντικό ζήτηµα της διαµόρφωσης της δυναµικής της οµάδας στην
CMC επικοινωνία στο περιορισµένο πλαίσιο αυτού του του κειµένου. Φυσικά και
σε επίπεδο ψυχοκοινωνικής παρέµβασης σε επίπεδο κοινότητας, οµαδικές
διεργασίες και µη παρεµβατικού τύπου οµαδικές συνεντεύξεις
χρησιµοποιούνται ως βασικά στοιχεία της όλης διαδικασίας (Κ. Ναυρίδης,
1994).
Ένα απ· τα µεγαλύτερα προβλήµατα που προκύπτουν στην CMC
επικοινωνία και τις ψυχοκοινωνικές εφαρµογές της, είναι ο τελείως
διαφορετικός ορισµός του πλαισίου. Στην on line επικοινωνία, µε µια πρώτη
σκέψη, το πλαίσιο µοιάζει να είναι πιο εύπλαστο. Κι αυτό γιατί δεν υπάρχουν οι
περιορισµοί του πραγµατικού χώρου (ενώ οι περιορισµοί και οι κανόνες του
χρόνου παραµένουν οι ίδιοι, αφού η διαδικασία γίνεται σε real time επίπεδο).
Ουσιαστικά το µοναδικό, σταθερό, κοινό για όλους και απολύτως
απαραίτητο στοιχείο του πλαισίου µοιάζει να είναι ένα: η οθόνη του
υπολογιστή. Αυτό όµως είναι και το στοιχείο που προκαλεί την παράδοξη
αντίφαση µε µια πιο προσεκτική µατιά. Η ύπαρξη του µέσου είναι αναγκαστική.
Άρα και ο επικοινωνιακός κώδικας που χρησιµοποιείται είναι αναγκαστικός,
πράγµα που αίρει την ευπλαστότητα του πλαισίου. Λείπει ο σηµαντικός
παράγοντας της µη λεκτικής επικοινωνίας, ο οποίος διαµορφώνεται αλλά και
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διαµορφώνει το πλαίσιο. Με την CMC µορφή, η επικοινωνία υπόκειται στην
αναγκαστική παραδοχή του ότι τα επικοινωνούµενα είναι λεκτικού επιπέδου
και µάλιστα έχουν κειµενική µορφή. Το αλληλοδραστικό (interactive) στοιχείο
παραµένει, αλλά όχι µε τον ίδιο τρόπο και ίσως όχι µε την ένταση. Η σιωπή, το
βλέµµα και η εικόνα, δεν µπορούν να γίνουν στοιχεία προς ανάλυση ή
εκµετάλλευση για την επιτυχία της ψυχοκοινωνικής παρέµβασης. Το πλαίσιο
είναι κειµενικό και από µια άποψη σαφώς περιορισµένο σε καθορισµένα, απτά,
υλικά όρια: αυτά της οθόνης.
Παρ· όλα· αυτά δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η σηµασία και η
λειτουργικότητα των νέων στοιχείων που διαµορφώνουν το πλαίσιο της CMC
επικοινωνίας. Οι χρήστες έχουν την αίσθηση ότι κινούνται σ· ένα «χώρο» (έστω
και µε την ψευδαισθησιακή έννοια του όρου), στον οποίο η έννοια της
«απόστασης» διαµορφώνεται µε νέα µεγέθη και νέες παραµέτρους, τελείως
προσωπικά ελεγχόµενες: επικοινωνώ γιατί πραγµατικά το θέλω, χωρίς να µε
αναγκάζει να το κάνω το γεγονός της φυσικής µου παρουσίας σ· ένα
συγκεκριµένο χώρο, πράγµα το οποίο από µόνο του είναι εξαιρετικά
σηµαντικό. Άλλη σηµαντική δυνατότητα είναι η διαφορετική αντίληψη της
έννοιας της «κίνησης» µέσα στον χώρο της on line επικοινωνίας.
Χαρακτηρίζεται από έναν αυτοµατισµό και µια υπεραπλούστευση τα οποία
µειώνουν τις πιθανότητες προσποίησης ή παιξίµατος κάποιου ψευδούς
επικοινωνιακού ρόλου για λόγους διατήρησης ενός συγκεκριµένου κοινωνικού
status, πράγµα το οποίο πού συχνά συµβαίνει στο πραγµατικό FTF επίπεδο
επικοινωνίας.
Τα δεδοµένα τα οποία έχει στα χέρια του ο αναλυτής ή ο
παρεµβαίνων στην on line παρέµβαση, µοιάζουν να είναι κάπως περιορισµένα
αλλά σε καµία περίπτωση ανεπαρκή. Η διάγνωση του λανθάνοντος αιτήµατος
µπορεί να προκύψει µέσα από την ανταλλαγή των κειµένων-µηνυµάτων, που τα
ίδια από µόνα τους αποτελούν µια συγκεκριµένη γλώσσα, ένα συγκεκριµένο
κώδικα ο οποίος είναι σε θέση να φωτίσει τις αθέατες πλευρές των
διαπροσωπικών και διοµαδικών σχέσεων, όταν επιπροσθέτως είναι
απελευθερωµένος από τα τυχόν εµπόδια που προκαλεί η επιτόπια,
αυτοπρόσωπη επαφή. Ο ρόλος του «διευκολυντή» ή του «διαµεσολαβητή» για
τον παρεµβαίνοντα µπορεί να εκπληρωθεί µέσα από την κειµενική επικοινωνία
και η εκ µέρους του ανάλυση των δεδοµένων, δεν οφείλει αναγκαστικά να είναι
«ανάλυση κειµένου».
Οι παύσεις, οι καθυστερήσεις στις απαντήσεις, οι αποχωρήσεις και οι
επεµβάσεις στις οµαδικές on line συνεδρίες είναι παρούσες και παίζουν τον ίδιο
ακριβώς ρόλο όπως και στις πραγµατικές οµαδικές συνεδρίες. Η αίσθηση του
«κοινού στοιχείου» στα µέλη της κοινότητας τονίζεται εν προκειµένω µ· έναν
ιδιαίτερα εµφατικό τρόπο µιας και το µέσο είναι επίσης κοινό, σαφώς
καθορισµένο στα όρια του τα οποία τίθενται αναγκαστικά για όλους τους
συµµετέχοντες. Το γεγονός και µόνο ότι χρειάζεται ένα συγκεκριµένο µέσο,
ότι όλη η διαδικασία περνάει µέσα από ένα καθορισµένο επικοινωνιακό δίαυλο
(ο οποίος υλοποιείται και ως υπαρκτό αντικείµενο, µε πιθανές έρπουσες
φετιχιστικές προεκτάσεις στην µορφή του υπολογιστή), υπάρχει περίπτωση να
επιτείνει την αίσθηση του ανήκειν στην κοινότητα και την αίσθηση της
συµµετοχής σε µία από κοινού διαδικασία όπου όλοι διαθέτουν µε ισότιµο
τρόπο τα ίδια ακριβώς επικοινωνιακά εφόδια.
Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε στο σηµείο αυτό ότι
πραγµατικά οι παράµετροι της CMC επικοινωνίας είναι δοµικά σχεδόν
διαφορετικοί από αυτούς της FTF επικοινωνίας. Αυτό όµως σηµαίνει απλά µια
διαφορετική λειτουργική µορφή κι ένα άλλο είδους πλαίσιο. Σε καµία
περίπτωση δεν προτείνεται ως υποχρεωτική λύση αντικατάστασης των ήδη
υπαρχόντων µεθόδων παρέµβασης της οποιασδήποτε µορφής αλλά απλά
προτείνεται ως µία επιπλέον δυνατότητα, η οποία λόγω συγκεκριµένων
πλεονεκτηµάτων, παρέχει σε ορισµένες περιπτώσεις λύσεις και προσβάσεις
που σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να µην ήταν εφικτές. Ούτως ή άλλως µια
νεολουδιστική αντιµετώπιση του όλου θέµατος δεν θα εξυπηρετούσε σε τίποτε
µιας και η ταχύτητα εξάπλωσης των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία
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γενικότερα, κάνει την οποιαδήποτε πεισµατική αντίδραση και εµµονή στις
παραδοσιακές µεθόδους (και µόνο σε αυτές), να µοιάζει µάταιη αλλά και
εθελοτυφλικά ανούσια.
Μια προτεινόµενη σωστή κατεύθυνση, δεν είναι η αντιµετώπιση
των νέων τεχνολογικών µεθόδων, ως ένα χώρο «εξωτικού» χαρακτήρα στον
οποίο µόνο οι computer maniacs κινούνται και νοµιµοποιούνται να τον
χρησιµοποιούν, αλλά η κριτική και η λειτουργική χρήση των νέων τεχνολογιών
αντιµετωπιζόµενες ως επιπλέον λύσεις και εναλλακτικές δυνατότητες ως προς
το επιστηµονικό και ερευνητικό ζητούµενο.
4.Ψυχολογία στον κυβερνοχώρο
Η σύγχρονη θεωρία της επικοινωνίας µας έχει δείξει ότι δύο ή
περισσότερα άτοµα που επικοινωνούν µεταξύ τους δεν ανταλλάσσουν µόνο
εµφανείς πληροφορίες και άµεσα γνωστικά δεδοµένα, αλλά µια πλειάδα
πληροφοριών, συναισθηµατικών, συγκινησιακών, ενδοψυχικών και κατά κύριο
λόγο ασυνείδητων. «Σε κάθε επικοινωνιακή κατάσταση υπάρχει µια ολόκληρη
διαστρωµάτωση, µια γεωλογία θα λέγαµε των νοηµάτων που διακινούνται...
ένα επίπεδο µετα - επικοινωνίαςΣ (Κ. Ναυρίδης, 1994, σελ.115).
Ο κυβερνοχώρος, ως ένα νέο αλληλοδραστικό επικοινωνιακό
µέσο είναι ένα περιβάλλον πληροφοριακό αλλά όχι µε την στενή έννοια του
όρου. Ενέχει µια µεταεπικοινωνιακή δυναµική µε την έννοια του ότι δεν αφορά
την απλή µετάδοση πληροφορίας αλλά µια συνεχή ροή πληροφοριών που
ανήκουν στην ίδια την πραγµατικότητα των επικοινωνούντων, σε επίπεδο
ενδοψυχικό, διατοµικό, οµαδικό αλλά και κοινωνικό. Η «δικτυωµένη
επικοινωνία» δεν παύει να είναι, παρά την καταλυτική διαµεσολάβηση της
τεχνολογίας, ένα κοινωνικό περιβάλλον, ένας χώρος «συναντήσεων» (Ervin
Goffman, Συναντήσεις), όπου υφαίνονται σχέσεις, βιώνονται εµπειρίες,
κυκλοφορούν σηµασίες και ενεργοποιούνται ψυχικές διεργασίες.
Η προσέγγιση του κυβερνοχώρου ως µια νέα «ψυχοκοινωνική
πραγµατικότητα»* (Μ. Pages, 1985) που ως τέτοια αποτελεί πολλαπλή
προβληµατοποίηση, νοµιµοποιεί τη χρήση του όρου «ψυχολογία του
κυβεροχώρου» ή απλά «κυβερνοψυχολογία» η οποία και αποτελεί το
αντικείµενο αυτής της έρευνας.
Πώς όµως οριοθετείται και ορίζεται ο κυβερνοχώρος ως ένας
«ψυχολογικός» χώρος; Ποια είναι τα ρεύµατα που τον διαπερνούν και πώς
εγγράφονται αυτά στην ψυχική οθόνη των υποκειµένων (συνειδητό ασυνείδητο) ως αναπαραστάσεις αλλά και στην εξωτερικότητα τους, δηλ. σε
διατοµικό ή διοµαδικό επίπεδο; Τέλος, πώς µπορεί το επικοινωνιακό
περιβάλλον του κυβερνοχώρου να αποτελέσει ένα πεδίο εφαρµογών
ψυχολογικού και κοινωνικού τύπου;
Ας αρχίσουµε σκιαγραφώντας τα κύρια και διακριτικά γνωρίσµατα
του νέου αυτού χώρου.
1) Περιορισµένη Αισθητηριακή Εµπειρία:
Η ειδοποιός διαφορά του κυβερνοχώρου και της τεχνολογίας που τον
στηρίζει σε σύγκριση µε τα συµβατικά µέσα επικοινωνίας έγκειται στην µορφή
συµµετοχής του χρήστη. Σε αντίθεση προς τα συµβατικά µέσα, όπου ο λήπτης
κατέχει µια διακριτή θέση ενώ το µέσο λειτουργεί µονόδροµα, ο χρήστης του
δικτύου βρίσκεται µέσα στο µέσο αλληλοδρά µε αυτό κι έχει την δυνατότητα
να το εξερευνήσει, κι ως ένα βαθµό να το διαµορφώσει, αντί απλά να τον
παρατηρεί όπως γίνεται µπροστά στην οθόνη µιας τηλεόρασης. Ωστόσο η
εµπειρία αυτή είναι αισθητηριακά περιορισµένη. Η συµµετοχή των αισθήσεων
που χαρακτηρίζει µια επικοινωνιακή εµπειρία διαπροσωπικού τύπου (face to
face) είναι λιγοστή στην «δικτυωµένη επικοινωνία» (on line communication). Οι
συµµετέχοντες επικοινωνούν κυρίως µέσω του γραπτού λόγου µε την µορφή
κειµένων που εµφανίζονται στις οθόνες των υπολογιστών. Η δια του λόγου
αλληλοδραστική αυτή εµπειρία µπορεί να αντιπαρατεθεί προς τη µη
αλληλοδραστική (µονόδροµη) οπτικοακουστική εµπειρία της τηλεθέασης, την
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αλληλοδραστική ακουστική εµπειρία ενός τηλεφωνήµατος και την δυναµική
αλληλοδραστική και πολυαισθητηριακή εµπειρία µιας αυτοπρόσωπης
συνάντησης.
2) Ευελιξία Ταυτότητας και Ανωνυµία:
Η on line επικοινωνία προσφέρει ενδιαφέρουσες εναλλακτικές πρακτικές
για την έκφραση της προσωπικής ταυτότητας. Μέσα στο δίκτυο µπορείς να
είσαι ο εαυτός σου εξ· ολοκλήρου, εν µέρει ή και καθόλου. Ο χρήστης έχει την
δυνατότητα να υιοθετήσει µια διαφορετική ταυτότητα ή και να κινηθεί
αόρατος. Όνοµα, επάγγελµα, φυσικά ή κοινωνικά γνωρίσµατα που
εµφιλοχωρούν σε διαπροσωπικού τύπου επικοινωνία γίνονται στο δίκτυο
ζήτηµα προσωπικής επιλογής. Η «µοναδική υποκειµενικότητα « ενός ατόµου
στην πραγµατική ζωή στηρίζεται κύρια στην ερµηνεία ενός γενικού ρόλου
συµφυούς µε τα αναγνωρίσιµα χαρακτηριστικά του. Στο περιβάλλον του
Internet οι ρόλοι µετασχηµατίζονται, πολλαπλασιάζονται, διαλύονται. Η
µοναδική υποκειµενικότητα αφήνει χώρο για µια εν δυνάµει πολλαπλή
υποκειµενικότητα. Στο Internet µπορείς να είσαι όποιος θέλεις.
3) Εξοµοίωση του Status:
Σε on line περιβάλλοντα όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες αυτοέκφρασης και
συµµετοχής. ∆ιακριτικά γνωρίσµατα του ατόµου όπως όνοµα, κοινωνική θέση,
οικονοµική κατάσταση, φύλο ή φυλή εδώ αγνοούνται εντελώς. Η
αποδυνάµωση παρόµοιων κοινωνικών καθορισµών οδήγησε πολλούς να
µιλήσουν για την έννοια της «κυβερνοδηµοκρατίας» (Net Democracy), µιας και
σε τελική ανάλυση αυτό που καθορίζει την επιρροή πάνω στους άλλους δεν
είναι παρά η επικοινωνιακή δεινότητα, η επιµονή και συχνά η τεχνογνωσία.
4) Μετατόπιση Χωροχρονικών Ορίων:
Η γεωγραφική απόσταση και ο χρόνος δεν είναι παράγοντες που
επηρεάζουν την επικοινωνία στο δίκτυο. Στον «δικτυωµένο κόσµοΣ η έννοια του
«εδώ - και - τώραΣ σχετικοποιείται, όταν ένα µήνυµα µπορεί να κάνει το γύρο
της υφηλίου σε 30 δευτερόλεπτα κι όταν οµάδες ανθρώπων µπορούν να
συγκεντρώνονται για συζήτηση χωρίς να βρίσκονται πραγµατικά µαζί ούτε σε
χώρο, ούτε σε χρόνο (το ονοµαζόµενο φαινόµενο της α-σύγχρονης
αλληλεπίδρασης).
5) ∆υνατότητα Πολλαπλών Σχέσεων:
Ο χρήστης του Internet µπορεί πολύ εύκολα να έρθει «σε επαφή» µε
απεριόριστο αριθµό ανθρώπων οποιουδήποτε τύπου επιθυµεί. Με την
µετάδοση ενός απλού µηνύµατος ο χρήστης µπορεί να επικοινωνήσει µε
ανθρώπους που να συµµερίζονται ακόµη και τα πιο προσωπικά του
ενδιαφέροντα. Η ικανότητα διερεύνησης πολλαπλών επιλογών µε σκοπό την
ανάπτυξη σχέσεων διευρύνει το διαπροσωπικό φαινόµενο µε τρόπο ιδιαίτερα
ενδιαφέροντα. Ο χρήστης ενδέχεται να κινητοποιηθεί τόσο από ασυνείδητες
δυναµικές όσο και από συνειδητές επιλογές ή προτιµήσεις, καθώς διαλέγει µε
ποια άτοµα θα έρθει σε επαφή - φιλική, ερωτική ή και εχθρική. Η ζωτική αυτή
σκηνή του ασυνείδητου µε τις κρυφές προσδοκίες, τις απωθηµένες επιθυµίες
και τους φόβους, δεν µπορεί παρά να διεγείρεται από το απεριόριστο πεδίο
επιλογών που του ανοίγει το κυβερνοδιάστηµα.
6) Μόνιµα Αρχεία:
Οι περισσότερες δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα on line,
συµπεριλαµβανοµένης της Ε mail αλληλογραφίας και των «συζητητικών
συναθροίσεων» (chat sessions) µπορούν να καταγραφούν και να καταχωρηθούν
σε αρχεία υπολογιστών. Ο οποιοσδήποτε µπορεί να κρατήσει ένα µόνιµο
αρχείο του τι ακριβώς ειπώθηκε, σε ποιόν και πότε. ∆εδοµένου του ότι αυτές οι
συναντήσεις επιτελούνται αποκλειστικά µέσω κειµένων, πολλοί κριτικοί έχουν
φθάσει στο σηµείο να ισχυρίζονται ότι αυτά τα κείµενα, αυτά τα ντοκουµέντα,
είναι η ίδια η επικοινωνιακή σχέση, µια σχέση που µπορεί να καταγραφεί µόνιµα
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και στην ολότητά της. Είναι προφανής η χρησιµότητα αυτού του αρχειακού
υλικού τόσο για ερευνητές όσο και για τους ίδιους τους χρήστες, οι οποίοι
ανατρέχοντας σε αυτό µπορούν να επαναβιώσουν ή / και να επαναξιολογήσουν
κάθε πτυχή και λεπτοµέρεια της επικοινωνιακής σχέσης.
Πώς, αλήθεια, αντιδρά ο ψυχισµός του κυβερνο - ταξιδιώτη απέναντι στα
νέα σχεσιακά και επικοινωνιακά δεδοµένα που διανοίγονται στον
κυβερνοχώρο; Με ποιο τρόπο µπορούν αυτά, συνιστώντας ένα νέο πλαίσιο, να
δράσουν σε βάθος στο ατοµικό ασυνείδητο και να ενεργοποιήσουν ψυχικές
διεργασίες;
Οι ψυχολογικές συνιστώσες που έχουν να κάνουν µε την on line
επικοινωνία είναι σύνθετες και πολυεπίπεδες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι
λειτουργούν πάντα σε συνάρτηση προς τον προσωπικό βιωµατικό πυρήνα που
ο κάθε χρήστης κουβαλά. Προσεγγίζοντας το δίκτυο ως ένα ψυχοκοινωνικό
σύστηµα µας είναι δυνατόν να εντοπίσουµε κάποια φαινόµενα ψυχικής
ποιότητας που έχουν ήδη αποτελέσει εστία µελέτης (J. Suler / Rider University,
S. Storm / Pacific Graduate School of Psychology).
Α) Το φαινόµενο της Μεταβίβασης:
Το φαινόµενο της µεταβίβασης ως θεωρία για την Ετερότητα, είναι ένας
από τους ακρογωνιαίους λίθους της ψυχαναλυτικής θεωρίας. «Πάντοτε νόθα η
ετερότητα σε µια σχέση προσδιορίζεται από το ίδιο το υποκείµενο, ως
αποτέλεσµα µιας κατά βάση ασυνείδητης ψυχικής δραστηριότητας κατά την
οποία το υποκείµενο «µεταβιβάζει» τον άλλο, µε την έννοια µιας µετατόπισης
και µιας προβολής (projection), συναισθήµατα, ιδέες, κλπ., που προέρχονται
από πρόσωπα τα οποία άλλοτε υπήρξαν σηµαντικά στη ζωή του (πατέρας,
µητέρα, κα.)... Σαν µέσα µας να µην σβήνει ποτέ το παρελθόν... σαν κάθε φορά
να είναι τώρα αυτό που ήταν τότε». (Κ. Ναυρίδης, 1994, σελ. 71).
Η υπόθεση έχει ως εξής: δεδοµένης της τάσης του ανθρώπου να
ανθρωποποιεί τα στοιχεία του κόσµου που τον περιβάλλει, ο προσηλωµένος
χρήστης του Internet έχει συχνά την τάση να προσωποποιεί ασυνείδητα τον
κόσµο που ανοίγεται στην οθόνη του υπολογιστή του, καθιστώντας τον έτσι
ένα καίριο στόχο µεταβιβαστικών ρευµάτων.
Αυτό που καθιστά τον υπολογιστή ιδιαίτερα «δελεαστικό» στόχο για
µεταβίβαση και προσωπική επένδυση, είναι το ότι δεν έχει ανθρώπινο
χαρακτήρα ενώ αντίθετα είναι προγραµµατισµός για να είναι ότι ο χρήστης
τον θέλει να είναι. Η ψυχαναλυτική πρακτική έχει ανακαλύψει ότι όταν οι
ψυχαναλυτές τηρούν µια στάση ουδετερότητας και αοριστίας απέναντι στους
πελάτες τους, αυτοί οι πελάτες τείνουν να διαµορφώνουν άποψη για τον
αναλυτή τους βάσει εσωτερικών µοντέλων που χρονολογούνται στην παιδική
τους ηλικία. Όταν αντιµετωπίζουµε έναν ακαθόριστο, έναν, κατά τα φαινόµενα,
εύπλαστο Άλλο, τότε (λόγω άγχους και αβεβαιότητας) παλινδροµούµε
ενστικτωδώς προς εκείνα τα αρχαϊκά πρότυπα που στην πρώιµη παιδική ηλικία
µας βοήθησαν να σχηµατοποιήσουµε τους άλλους, τις σχέσεις µας µε αυτούς
και την ίδια µας τη σκέψη. Ατελώς καταπιεσµένα ψυχικά υλικά, τα οποία έχουν
µεν απωθηθεί από τη συνείδηση, ενεργοποιούνται και εκδηλώνονται µε την
αναµόχλευση του ασυνείδητου. Η «ολική αντιστρεψιµότητα» του ασυνείδητου πάντα ζωντανού µέσα στο χρόνο - επενεργεί σε κάθε νέα σχεσιακή µας
περιπέτεια, χρωµατίζοντας σχεδόν αυτόµατα τις αντιλήψεις, εµπειρίες και
ενέργειες µας.
Μελέτες που έχουν διεξαχθεί από τον κλινικό ψυχολόγο Dr. John
Suler, του Πανεπιστηµίου του Rider της Ν. Υόρκης, έχουν φωτίσει πολλαπλές
περιπτώσεις µεταβίβασης σε on line περιβάλλοντα. Το γενικό του συµπέρασµα
ήταν ότι οι χρήστες του Internet βιώνουν απέναντι στον υπολογιστή τους τα
ίδια σχεσιακά µοντέλα και τους ίδιους αµυντικούς µηχανισµούς που κάποτε
βίωσαν ή και εξακολουθούν να βιώνουν απέναντι σε µέλη της οικογένειάς τους,
κυρίως στο γονεϊκό ζεύγος. Ο κυβερνοχώρος έτσι γίνεται µια προέκταση του
ενδοψυχικού κόσµου. Με ψυχαναλυτικούς όρους, θα µπορούσαµε να πούµε ότι
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ο υπολογιστής δηµιουργεί ένα µεταβατικό χώρο - µια ενδιάµεση ζώνη µεταξύ
του Εαυτού και του Αλλού - όπου ταυτίσεις, εξιδανικεύσεις, εσωτερικεύσεις,
προβολές και άµυνες, διαπλέκονται κατά τρόπο σύνθετο.
Ο υπολογιστής ενδέχεται να γίνει ο Άλλος µε την έννοια µιας
γενικευµένης, φαντασιακής θα λέγαµε οντότητας («generalized entity»
Cooley/Mead) την οποία το υποκείµενο χρησιµοποιεί ως σηµείο αναφοράς για
την δική του συµπεριφορά. Έτσι το υποκείµενο παίρνει την στάση του
γενικευµένου Αλλού απέναντι στον εαυτό του (ενδοπροβολή) ή χρησιµοποιεί
το γενικευµένο Άλλο σαν καθρέφτη που αντανακλά τα συναισθηµατικά και
συµπεριφορικά χαρακτηριστικά του εαυτού του (προβολή). Η ανακάλυψη των
προβλητικών διαδικασιών και οι σχετικές µε την προβολή φροϋδικές έρευνες
επέτρεψαν την ανάπτυξη µιας προβολικής θεωρίας της αντίληψης κατά την
οποία: η αντίληψη του εξωτερικού κόσµου βρίσκεται σε µια σχέση διαπλοκής
µε την προβολική διαδικασία, έναν από τους βασικούς µηχανισµούς άµυνας
του Εγώ. Τα υποκείµενα νοηµατοδοτούν την πραγµατικότητα που τους
περιβάλλει επενδύοντας σ· αυτήν και ικανοποιώντας µέσω αυτής τις βαθύτερες
ανάγκες κι επιθυµίες τους. Ας δούµε ένα από τα παραδείγµατα που µελέτησε ο
Dr. John Suler:
«Η µητέρα του Sam ήταν, για να χρησιµοποιήσουµε έναν όχι και τόσo
τεχνικό όρο, «τρελή». Η συµπεριφορά και τα συναισθήµατα της ήταν τελείως
απρόβλεπτα. Την µια στιγµή ήταν τρυφερή και προστατευτική, την άλλη ήταν
κυνική, αυστηρή, τιµωρητική. Μη µπορώντας ποτέ να προβλέψει την επόµενη
διάθεση της µητέρας του, ο Sam έγινε ένα παιδί υπέρ του δέοντος καχύποπτο
και προσεκτικό, µε εµφανείς τάσεις παράνοιας. Ήταν σε µια συνεχή εγρήγορση
προσπαθώντας να εντοπίσει κάποια διαφωτιστικά σηµάδια για την
συµπεριφορά της µητέρας του. Προσπαθούσε να προβλέψει τις κινήσεις της
αλλά συνήθως αποτύγχανε. Βιώνοντας βαθιά απελπισία και οργή σε
καθηµερινή βάση ο Sam άρχισε να σχηµατίζει µια αντίληψη της ζωής ως άκρως
επικίνδυνη, εγκυµονούσα απρόβλεπτους κινδύνους που αυτός αδυνατούσε να
ελέγξει. Ως ενήλικας, ο Sam «ανακουφίζεται» µε την παρέα του υπολογιστή
του. Γι· αυτόν κατέχει τις ιδιότητες που η µητέρα του ποτέ δεν είχε. Είναι
προβλέψιµος, αξιόπιστος, ουδέτερος, δεν τιµωρεί και δεν έχει ανεξήγητες
συναισθηµατικές εκρήξεις. Ο Sam εφαρµόζει τα τεχνικά του προσόντα στο να
αναλύει την λειτουργία του υπολογιστή του ως την έσχατή του λεπτοµέρεια.
Έτσι είναι βέβαιος ότι σχεδόν πάντα θα µπορεί να προβλέπει και να ελέγχει την
συµπεριφορά του. Καµία οικειότητα και τρυφερότητα, δεν χαρακτηρίζει την
στάση του απέναντι στον υπολογιστή του. Είναι δική του επιλογή. Η
οικειότητα και η τρυφερή αγάπη που είχε µε την µητέρα του δεν του είχε βγει
σε καλό. Στην πραγµατικότητα, ο Sam νιώθει µεγάλη απόλαυση κυριαρχώντας
και ελέγχοντας ψυχρά το υποτελές και υπάκουο µηχάνηµά τουΣ.
Στην παραπάνω περίπτωση, ο υπολογιστής ανθρωποποιείται.
Γίνεται για τον ενήλικα χρήστη ένα αντικείµενο προσωπικής επένδυσης και
προβολής, που αναπαριστά µε φαντασιακό και ανεστραµµένο τρόπο την σχέση
παιδιού - µητέρας σε πρότερες εποχές. Οι ψυχικές συνδηλώσεις αυτής της
µεταβίβασης είναι σαφείς. Η φροϋδική θεωρία θα µπορούσε να βρει σ· αυτήν και σε άλλες παρόµοιες περιπτώσεις ένα γόνιµο πεδίο για θεµατικές όπως
φαλλική εξουσία, σύµπλεγµα κατωτερότητας, ταυτίσεις, αποταυτίσεις,
εσωτερίκευση, φόβος, άµυνα του Εγώ. Ο Sam βλέπει τον υπολογιστή του ως
τον γονιό που ποτέ δεν είχε, ως το επιθυµητό alter ego της «απειλητικής»
µητέρας του που θα του επιτρέψει να αποδεσµεύσει την εσωτερικευµένη
επιθετικότητά του, αυτή τη φορά όντας ο κυρίαρχος κι όχι ο υποτελής.
Στην ουσία πρόκειται για ναρκισσιστική επένδυση στο αντικείµενο, που
µας φέρνει στο νου αυτό που ο Jacques Lacan ονοµάζει «το στάδιο του
καθρέπτηΣ στην ψυχολογική ανάπτυξη, δηλαδή τη φάση αυτή της πρώιµης
παιδικής ηλικίας κατά την οποία το παιδί αναγνωρίζει τον εαυτό του στον
καθρέπτη και µια εικόνα του εαυτού του αρχίζει να σχηµατίζεται, κυρίως µέσω
της ταύτισης µε ένα αντικείµενο ή πρόσωπο το οποίο γίνεται µέρος του εαυτού
του αλλά όχι ο εαυτός του, παραµένει πάντα κάτι ξένο. Είναι ενδιαφέρον ότι κι
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ο ίδιος ο Lacan αναφέρεται σε µία αναλογία µεταξύ του «σταδίου του
καθρέπτη» και της σχέσης µε το «αυτόµατα µηχάνηµα», στην οποία ο κόσµος
ενός ατόµου επιζητεί να βρει ολοκλήρωση.
Οι ψυχολογικές έρευνες που έχουν γίνει έχουν αποκαλύψει πολυειδείς
περιπτώσεις όπου ο υπολογιστής γίνεται σεξουαλικοποιηµένο αντικείµενο
επιθυµίας, σύµβολο δύναµης ή ένα επιπλέον Εγώ. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν
και οι περιπτώσεις «εθισµού στον υπολογιστή» (computer addiction). Αν και
αυτός ο τύπος εθισµού δεν υφίσταται ως διαγνωστική κατηγορία ακόµη, από
κλινική σκοπιά, οι περιπτώσεις παθολογικού εθισµού συνήθως έχουν τις ρίζες
τους στην πρώιµη παιδική ηλικία των ατόµων, συνυφασµένη µε σηµαντικές
συγκρουσιακές ή στερητικές καταστάσεις. Πιθανότατα αντιπροσωπεύουν µια
προσπάθεια ελέγχου κατάθλιψης, ενοχής ή άγχους και αντανακλούν βαθιές
ανασφάλειες και αισθήµατα εσωτερικής κενότητας. Όπως ανέφερε στον Dr
Suler ένας µανιώδης χρήστης του Internet : «Οπου κι αν πάω στο Ιντερνέτ,
ανακαλύπτω τον εαυτό µου».
Μεταβιβαστικά ρεύµατα διαπερνούν, ωστόσο, όχι µόνο τη διαδική σχέση
ατόµου-υπολογιστή αλλά και τη σχέση µεταξύ χρηστών που ανήκουν στην ίδια
οµάδα ή συµµετέχουν στο ίδιο αλληλοδραστικό εγχείρηµα. Η ψυχαναλυτική
έννοια της µεταβίβασης είναι γι αυτό το λόγο εξαιρετικά σηµαντική για την
κατανόηση των on-line σχέσεων. ∆εδοµένου του ότι η εµπειρία του άλλου
ατόµου συχνά περιορίζεται σε κείµενα επί της οθόνης, παρατηρείται µια τάση
του χρήστη να προβάλλει επιθυµίες, φαντασιώσεις, απωθηµένα ορµέµφυτα και
φόβους πάνω στην αµφιλεγόµενη φιγούρα που βρίσκεται στην άλλη µεριά της
οθόνης. Η συνεύρεση του νου του ενός µε το νου του άλλου, όπως συχνά
ονοµάζεται η εµπειρία σχέσης στο πλαίσιο του ∆ικτύου, πιθανότατα αντανακλά
αυτή τη διαδικασία µεταβίβασης.
Μια ενδεικτική περίπτωση αναφέρει ο Jim Bumgardner, ερευνητής
ψυχολόγος και δηµιουργός του «The Palace», ενός γραφικού περιβάλλοντος
για συζητητικές συναθροίσεις που αποτελεί και ένα ιδιαίτερα επιτυχηµένο
µοντέλο on-line κοινότητας. Όντας ο εµπνευστής, σχεδιαστής και µόνιµος
παρευρισκόµενος του Palace, ο Bumgardner αναγνωρίζει ότι έχει καθιερωθεί
στα µάτια των περισσοτέρων χρηστών ως µια αυθεντία µε µυστικιστική σχεδόν
αίγλη και απήχηση. Ο ίδιος πιστοποιεί, από την πλευρά του ερευνητήψυχολόγου, ότι πολλοί χρήστες βιώνουν µεταβίβαση απέναντι του. Ο
Bumgardner εµφανίζεται στις οθόνες ως µια εξουσιαστική προσωπικότητα µε
µεγάλο συµβολικό βάρος και είναι πολλοί οι χρήστες που τον εξιδανικεύουν ή
τον θεοποιούν, τον µιµούνται, τον ανταγωνίζονται, αναζητούν την εύνοια ή τον
έπαινο του, τον φοβούνται, τον ζηλεύουν ή τον αµφισβητούν.
Β) ∆ιαχείριση Ταυτότητας.
Ένα δεύτερο σηµείο προβληµατικής σχετικά µε τη ψυχολογία στον
κυβερνοχώρο, αφορά την ταυτότητα και τη διαχείριση της σε on-line
περιβάλλοντα και οµάδες. Στο Internet η ταυτότητα είναι θέµα προσωπικής
επιλογής κι όχι µοναδικό οντολογικό δεδοµένο του χρήστη. Το σώµα δεν
υπάρχει για να υποδηλώσει την ταυτότητα.
Μπορείς να έχεις όποια ηλεκτρονική περσόνα έχεις τη διάθεση να
δηµιουργήσεις, αυθαίρετα µπορείς να διαλέγεις σεξουαλική, θρησκευτική,
ιδεολογική, εθνική ταυτότητα, εντός µιας κοινότητας του κυβερνοχώρου,
χωρίς να είσαι αναγκασµένος να διατηρείς χαρακτηριστικά του αντικειµενικού
κόσµου. Νέες δυνατότητες πολλαπλών κι αντιφατικών ταυτοτήτων και ρόλων,
ατοµικών και συλλογικών, κατασκευασµένων και ψηφιακών, αυτό είναι που
σαγηνεύει του εποικιστές της «νέας ηπείρου». Στο Internet oι χρήστες
βρίσκονται αντιµέτωποι µε πολλούς δυνητικούς κόσµους δράσης και σηµασίας
µε «πολλαπλά εντοπισµένα συστήµατα δραστηριότηταςΣ, όπως θα έλεγε ο
µεγάλος θεωρητικός της αλληλεπίδρασης Ervin Goffman.
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Από ψυχολογική σκοπιά, οι προεκτάσεις µιας τέτοιας ταυτοτικής
κινητικότητας είναι αξιόλογες. Για το άτοµο µπορεί να σηµαίνει απώλεια της
υποκειµενικότητας του ή και όξυνση της. Μπορεί να επιφέρει
συµπτωµατολογία διαταραχών σε σχέση µε την πραγµατικότητα ή να
οδηγήσει το άτοµο σε µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και αυτογνωσία. Οι
επιπτώσεις ποικίλουν από αίσθηµα κατωτερότητας και αυτό-υποτίµησης έως
µοναξιά και ψυχική αποσταθεροποίηση, από ευεργετική απελευθέρωση και
µείωση εγωισµού έως αυτό-καταστροφικότητα και ∆ιάσπαση του Εγώ.
Σε διοµαδικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο κοινοτήτων, το θέµα της
ταυτότητας µπορεί να προκαλέσει περίπλοκες επιπτώσεις. Οι ταυτότητες
υποδηλώνουν κάποιους συγκεκριµένους, συναφείς ρόλους για τα άτοµα που
τις κατέχουν. Όπως µας δείχνει ο Ervin Goffman στο βιβλίο του «Συναντήσεις»,
οι ταυτότητες αποτελούν τον οργανωτικό άξονα µιας οµάδας ή συνάντησης.
Οι ταυτότητες κι οι ρόλοι που αποδίδονται στους µετέχοντες οργανώνουν την
επικοινωνία, κατευθύνουν και «κανονίζουν» τους όρους της αλληλεπίδρασης. Η
διασάλευση ή αµφισβήτηση των ταυτοτήτων συνιστά ένα «διασπαστικό
θόρυβο» που πιθανώς να µεταφέρει πολύτιµες πληροφορίες αλλά και προκαλεί
σύγχυση, αβεβαιότητα, αµηχανία. Αυτό που συµβαίνει είναι µια «ρήξη του
πλαισίου». Οι ρόλοι µετασχηµατίζονται, κανείς δεν είναι βέβαιος για την
ταυτότητα του άλλου, το πλαίσιο της αλληλεπίδρασης διαρρηγνύεται. Από
αυτό προκύπτει και το ότι οι κανόνες της αλληλεπίδρασης σε πληροφοριακά
περιβάλλοντα είναι διαφορετικοί από αυτούς που διέπουν µια οµάδα που
συγκεντρώνεται σε πραγµατικό χώρο και χρόνο. Νέες ψυχικές διεργασίες
παράγονται εντός δικτυακών κοινοτήτων κι ένα ολόκληρο πεδίο ανοίγεται για
την έρευνα τους.
Σαφώς, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η τάση απόκλισης και
«ξεγλιστρήµατος» από εντοπισµένους ρόλους είναι δοµικό συστατικό του
ανθρώπινου ψυχισµού. «Η ατέρµονη επανακάλυψη του εαυτού σε µια σειρά
από σκασιαρχεία από τον επίσηµο κοινωνικοποιηµένο εαυτό». Όµως η εµβέλεια
της ταυτοτικής ρευστότητας στο ∆ίκτυο, καθώς και η τεχνική δοµή του εν
λόγω επικοινωνιακού µέσου, προσφέρει δυνατότητες διερεύνησης νέων ψυχοκοινωνικών ενδεχόµενων.
Η ικανότητα πρόσβασης κι επιλογής σε ταυτότητες, ρόλους, ανθρώπους,
οµάδες και κοινότητες, σε συνάρτηση µε τη διεύρυνση των χωρο-χρονικών
ορίων, έχει ως αποτέλεσµα τη σύσταση ιδιαίτερων οµάδων στο ∆ίκτυο,
οµάδων που ίσως να µην είχαν ποτέ υπάρξει σε πραγµατικό επίπεδο. Αυτές οι
οµάδες, οι οποίες πολλαπλασιάζονται ραγδαία, µπορούν να είναι είτε
ευεργετικού χαρακτήρα (οµάδες αυτο-βοήθειας, οµάδες κοινών
ενδιαφερόντων, οµάδες καταναλωτών, κ.α.), είτε αµφισβητήσιµου ή
παθολογικού χαρακτήρα (οµάδες ρατσιστών, οµάδα παιδοφιλίας, κ.α). Ωστόσο,
ακόµη και οι τελευταίες µπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή πολύτιµων
πληροφοριών για ερευνητές που επιχειρούν να κατανοήσουν και να επέµβουν
θεραπευτικά σε σοβαρά ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήµατα.
Πολυάριθµες οµάδες µε µέγεθος που ποικίλλει από λιγοστά έως
χιλιάδες και εκατοµµύρια µέλη εντός µιας κοινότητας σχηµατίζονται
καθηµερινά. Πολλές από τις κλασσικές κοινωνιο-ψυχολογικές αρχές της
«δυναµικής των οµάδων» µπορούν να εφαρµοστούν για την κατανόηση και
βελτίωση της λειτουργίας αυτών των οµάδων-όπως σε ζητήµατα αναφορικά
µε ηγεσία, σχήµατα επικοινωνίας, όρια οµάδας, συνοχή, συµµαχίες και υποοµάδες. Η ψυχαναλυτική άποψη (Κλινική του Tavistock, Bion, Jacques,
Menzies, Balint) στην ερµηνεία των φαινοµένων των οµάδων µε όρους
ασυνειδήτου, συλλογικού Ιδεώδους Εγώ, οµαδικής φαντασίωσης, µπορεί
επίσης να φωτίσει τη δυναµική λειτουργία των οµάδων. Όµως, φαίνεται ότι οι
on-line οµάδες διαφέρουν σηµαντικά από τις αυτοπρόσωπες οµάδες. Γραπτή
επικοινωνία, εξοµοίωση του στάτους, και η δυνατότητα απόκρυψης ή αλλαγής
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της ταυτότητας είναι ιδιαίτερα γνωρίσµατα που λογικό είναι να επηρεάζουν µε
τρόπο διαφορετικό τις on-line οµάδες. Νέες κοινωνιολογικές και ψυχολογικές
αρχές πιθανότατα θα χρειασθούν για να εξηγήσουν την ιδιαιτερότητα και
δυναµική τους. Ο ίδιος ο σχεδιασµός και η συνεχής βελτίωση των on-line
κοινοτήτων απαιτεί µια δηµιουργική σύµφυση παραδοσιακής και
πρωτοποριακής ψυχολογικής θεωρίας και µεθοδολογίας. Εικάζεται ότι για
πρώτη φορά στην ιστορία, η κοινωνική ψυχολογία θα χρειαστεί να συνεργαστεί
µε την τεχνολογία και την τεχνογνωσία για τους υπολογιστές.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον για τους κλινικούς και κοινωνικούς ψυχολόγους
παρουσιάζουν αυτές οι οµάδες µε θεραπευτικό ή διδακτικό στόχο. Αυτές
µπορεί να περιλαµβάνουν τόσο «επίσηµη» οµαδική θεραπεία καθοδηγούµενοι
από επαγγελµατίες, όσο και οµάδες αυτο-βοήθειας (self-help groups). Οι εν
λόγω οµάδες µπορούν να υπάρχουν είτε µε µορφή καταλόγων αλληλογραφίας
(mailing lists) ή µε τη µορφή οµάδων βάσει κοινών ενδιαφερόντων
(newsgroups), όπου οι συναντήσεις είναι ασύγχρονες, είτε σε περιβάλλοντα
συζήτησης (conference / chat environments), που περιλαµβάνουν συγχρονική
επικοινωνία. Η παραλλαγή στη µορφή αδιαµφισβήτητα διαφοροποιεί και τη
δυναµική των οµάδων. Επαγγελµατίες ψυχικής υγιεινής έχουν ήδη αρχίσει να
πειραµατίζονται µε on-line θεραπευτικές οµάδες ενώ πολλές γνωστές οµάδες
αυτο-βοήθειας έχουν ήδη επεκταθεί σε δικτυωµένα περιβάλλοντα. Ένα από τα
ισχυρά πλεονεκτήµατα των on-line κοινοτήτων, σε σύγκριση µε τον
«πραγµατικό» κόσµο είναι ότι άτοµα µε κοινά ενδιαφέροντα µπορούν εύκολα να
συνευρεθούν και να ανταλλάξουν επικοινωνία. Η γεωγραφική απόσταση δεν
αλλάζει τίποτα. Ακολουθώντας την παράδοση των αυτοπρόσωπων οµάδων
αυτο-βοήθειας, αυτές οι on-line οµάδες είναι ουσιαστικά ένα φαινόµενο καθαρά
«λαικής» φύσης.
Η µελέτη της δικτυωµένης ψυxοθεραπείας εντάσσεται σε αυτό που έως
τώρα έχουµε αποκαλέσει «ψυχολογία των σχέσεων» στον κυβερνοχώρο. Πως
συγκρίνεται αυτή η µορφή θεραπείας µε την αυτοπρόσωπη θεραπεία; Παρόλο
που κυρίως προτιµάται η αυτοπρόσωπη θεραπεία, οι δικτυακές συναντήσεις
έχουν σαφώς κι άλλα πλεονεκτήµατα. Για παράδειγµα, µερικοί άνθρωποι που
διστάζουν να επισκεφθούν αυτοπροσώπως ένα θεραπευτή θα είναι πιο
πρόθυµοι να αναζητήσουν βοήθεια σε on-line περιβάλλοντα χάρη στην
ανωνυµία που προσφέρουν. Επίσης, η on-line θεραπεία ενδέχεται να είναι ένα
σηµαντικό πρώτο βήµα στην καθιέρωση µιας συνεχούς αυτοπρόσωπης
θεραπείας. Από την άλλη µεριά, άτοµα που για σωµατικούς ή γεωγραφικούς
λόγους αδυνατούν να επισκεφθούν ένα ψυχοθεραπευτή µπορούν να στραφούν
προς το ∆ίκτυο. Τέλος, ενώ η δυνατότητα φύλαξης µόνιµων αρχείων των online θεραπευτικών συναντήσεων µπορεί να αποδειχθεί πολύτιµη τόσο για τον
κλινικό όσο και για τον πελάτη.
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5.Οµάδες στον κυβερνοχώρο
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Οµάδες Αυτοβοήθειας (Self Help Groups): Οι οµάδες αυτοβοήθειας στο
∆ίκτυο δεν διαφέρουν ως προς τους σκοπούς δηµιουργίας τους από τις
αυτοπρόσωπες οµάδες αυτοβοήθειας. Κι εδώ τα µέλη χαρακτηρίζονται από
την διάθεση να µοιραστούν µια κοινή κατάσταση, εµπειρίες ή παρατηρήσεις.
Υπάρχουν κι εδώ κάποιες συγκεκριµένες "τελετουργίες" της οµάδας οι οποίες
εφαρµόζονται στο εσωτερικό τους, κάποιοι κώδικες συµπεριφορές και
επικοινωνίας. Για να γίνει κάποιος δεκτός σε µια τέτοια on line οµάδα
αυτοβοήθειας, θα πρέπει να λειτουργήσει το νέο µέλος σαν παρατηρητής για
κάποιο καιρό, παρακολουθώντας την συµπεριφορά των υπολοίπων µελών αλλά
και την συνολικότερη ιδεολογία και τις αρχές της οµάδας. Το συναίσθηµα της
αποδοχής αλλά και η υιοθέτηση αυτών των αρχών, δηµιουργεί τις βασικές
αρχές δέσµευσης αλλά και το συναίσθηµα του "ανήκειν", όπως ακριβώς και στις
οµάδες αυτοβοήθειας στον πραγµατικό χώρο.
Εικονικές Οµάδες Υποστήριξης (Virtual Support Groups): Η λειτουργία
των VSG εστιάζεται σε αµοιβαία αναγνωρισµένες και υπαρκτές ανάγκες για
συναισθηµατική υποστήριξη. Τα µέλη παρέχουν το ένα στο άλλο υποστήριξη
αλλά και αλληλοενθαρύνονται στην προσπάθεια να αντεπεξέλθουν σε ψυχικά
δύσκολες καταστάσεις όπως κατάθλιψη ή χρόνια ιατρικά προβλήµατα υγείας.
Ένας µεγάλος αριθµός µελών VS οµάδων συµµετέχουν και σε αληθινές οµάδες
υποστήριξης. Στις εικονικές οµάδες κυρίως συµµετέχουν µε την προσδοκία να
βρουν ένα ανάλογο υποστηρικτικό περιβάλλον αµοιβαίου ενδιαφέροντος που
να µοιάζει µε αυτό των αληθινών υποστηρικτικών οµάδων. Στις οµάδες αυτές
τα µέλη βασικά ανήκουν ή σε κατηγορίες ψυχοπαθολογικών καταστάσεων
(καταθλιπτικοί, θύµατα κακοποίησης, ανάρρωση από εθισµό, κλπ) ή άτοµα µε
χρόνια ιατρικά προβλήµατα (από καρκίνο µέχρι ωτίτιδα) και τα οποία θέλουν να
επικοινωνούν µε άλλους οι οποίοι έχουν τα ίδια προβλήµατα. Οι οµάδες που
τραβούν περισσότερο την προσοχή είναι αυτές που - κατά την έκφραση "µιλούν δυνατά" και χρησιµοποιούν ανάλογους τίτλους, όπως "Βοήθεια",
"Υπάρχω". Στις οµάδες αυτές η έκκληση για βοήθεια είναι µονίµως υπαρκτή και
εκφράζεται µε έντονο και αγωνιώδη τρόπο.
Οµάδες Ανώνυµων Αλκοολικών: Οι οµάδες αυτές είναι οι πιο ενεργές
στον χώρο του δικτύου. Λειτουργούν και σε επίπεδο on line (δηλαδή µε
απευθείας συνδέσεις ή σε συγκεκριµένα τµήµατα του ∆ικτύου) αλλά και σε
επίπεδο Internet Ε-mail (δηλαδή σε ελεύθερους χώρους του ∆ικτύου µε την
ανταλλαγή µηνυµάτων στις προσωπικές διευθύνσεις των συµµετεχόντων). Οι
on line οµάδες συναντιούνται µια φορά την εβδοµάδα για µια ώρα. Οι
συναντήσεις γίνονται σε ένα ιδιωτικό εικονικό δωµάτιο. Ένα υπολογιστικό
πρόγραµµα υποδεικνύει την ηµέρα και την ώρα που η κάθε οµάδα µπορεί να
χρησιµοποιεί το δωµάτιο. Ο αρχηγός των συναντήσεων "φθάνει" στο δωµάτιο
στην αρχή της ώρας και καλωσορίζει το κάθε µέλος µε το όνοµα που αυτό
χρησιµοποιεί στο ∆ίκτυο και συνήθως κάνοντας µια αρχική δήλωση. Η
παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική και τα µέλη µπορούν όποτε θέλουν να
"µπαίνουν" και να "βγαίνουν" στο δωµάτιο. Έτσι ο αριθµός των µελών ποικίλει
και κατά την διάρκεια των συναντήσεων αλλά και από συνάντηση σε
συνάντηση. Στο τέλος των συναντήσεων ο αρχηγός "διαβάζει" ένα είδος
"προσευχής" (serenity) και τα περισσότερα µέλη χαιρετούν και αποχωρούν ή
µένουν για την επόµενη συνάντηση. Στις on line συναντήσεις Ανώνυµων
Αλκοολικών, ο αριθµός των µελών δεν έχει καµία σηµασία, µιας και ούτε
µπορεί να διαπιστωθεί µε ακρίβεια αλλά ούτε υπάρχει βεβαιότητα σχετικά µε
την ταυτότητα. Πληροφορίες όπως χρώµα, εισόδηµα, κοινωνική θέση, χροιά
φωνής, συµπεριφορά και οικογενειακή κατάσταση δεν είναι εξ' αρχής
διαπιστώσιµα. Οι πληροφορίες αυτές εναπόκεινται στην θέληση των ίδιων των
µελών αν θα αποκαλυφθούν ή όχι. Η δυνατότητα αυτή κάνει την επικοινωνία
πιο άνετη και πιο ελκυστική. Οι οµάδες αυτές είναι κυρίως "οµάδες
συζητήσεων" (discussion groups), όπου τα κύρια θέµατα συζήτησης είναι τα
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χαρακτηριστικά των αλκοολικών αλλά και το πρόβληµα του αλκοολισµού
γενικότερα, χωρίς να αποκλείονται και διάφορα άλλα θέµατα που απασχολούν
τα µέλη. Χρησιµοποιούνται "αναγνώσεις" διαφόρων άλλων κειµένων τα οποία
βοηθούν την ενδυνάµωση της θέλησης στην προσπάθεια απεξάρτησης, όπως η
"Καθηµερινή Επιβεβαίωση των Αλκοολικών", θέµα το οποίο συνήθως αποτελεί
και το έναυσµα όλων των συζητήσεων των on line οµάδων. Οι συναντήσεις
είναι σταθερά δύο φορές το µήνα αλλά και ενδιάµεσα όποτε τα µέλη το
χρειάζονται. Κάθε 1η και 15 του µήνα στέλνονται στα µέλη θέµατα σχετικά µε
τον αλκοολισµό και τα µέλη απαντούν, εκφράζουν συναισθήµατα και
παρατηρήσεις πάνω στα συγκεκριµένα ζητήµατα. Τις συγκεκριµένες
ηµεροµηνίες, οι οµάδες εµφανίζουν την µεγαλύτερη δραστηριότητά τους
αλλά υπάρχει και η δυνατότητα για κατ' ιδίαν συζητήσεις πέρα από τα βασικά
µηνύµατα που υπάρχουν προς συζήτηση. Τα µέλη συνήθως φαίνεται να
ακολουθούν τις συµβουλές και τις παραινέσεις της οµάδας. Οι οµάδες είναι
αρκετά µεγάλες ώστε να εγείρουν ποικίλα θέµατα συζητήσεων αλλά όχι τόσο
µεγάλες ώστε να µην δίνονται τελικά καθαρές και σαφείς απαντήσεις.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΝ LINE ΟΜΑ∆ΩΝ
Η παρουσία και η συµµετοχή στις on line οµάδες δεν είναι δυνατόν να
είναι ούτε υποχρεωτικές αλλά ούτε και ελεγχόµενες. Τα µέλη από καιρό σε
καιρό χάνουν την σύνδεσή τους εγκαταλείποντας το σύστηµα. Αν αυτό συµβεί
σε σχετικά ακατάλληλο χρόνο µπορεί να προκαλέσει στα υπόλοιπα µέλη
αισθήµατα απογοήτευσης και εγκατάλειψης.
Άλλο χαρακτηριστικό των on line οµάδων είναι η ανωνυµία. Για πολλά
µέλη οµάδων, αυτή η δυνατότητα είναι αρκετά ελκυστική γιατί µπορούν κατά
τις αρχικές συναντήσεις να µην συµµετέχουν ή να "κρύβονται"
παρακολουθώντας, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από τους υπόλοιπους. Έτσι,
εµφανίζονται κάνοντας γνωστή την ταυτότητά τους τη στιγµή που θα
αισθανθούν σχετικά ασφαλείς µέσα στο όλο κλίµα της οµάδας.
Υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής ιδιωτικών µηνυµάτων µεταξύ των
µελών και του αρχηγού ή µεταξύ των µελών αλλά και η δυνατότητα πλήρους
καταγραφής των συζητήσεων, για αρχειοθέτηση, ανάλυση ή εκπαίδευση πάνω
στα ζητήµατα των οµάδων.
Ο αριθµός των παρευρισκοµένων στο εικονικό δωµάτιο των συζητήσεων
ουσιαστικά ελέγχεται µέσα από το σύστηµα. Αυτό έχει την ικανότητα να
ειδοποιεί όταν ένα άτοµο "µπαίνει" στο δωµάτιο αλλά και βγαίνει, δίνοντας έτσι
την δυνατότητα στον αρχηγό ή σε όποιον άλλο να τον υποδέχεται ή να τον
αποχαιρετά. Μερικά συστήµατα έχουν την επιπλέον ικανότητα να δείχνουν
στην οθόνη τον αριθµό αλλά και τα ονόµατα των παρευρισκοµένων στη
συνάντηση. Υπάρχει όµως η περίπτωση το σύστηµα να µην έχει την
δυνατότητα ειδοποίησης όταν κάποιος φεύγει από το χώρο της συνάντησης.
Γενικά θεωρείτε "καλή συµπεριφορά" ο αποχωρών να γνωστοποιήσει την έξοδό
του χαιρετώντας τα υπόλοιπα µέλη. Υπάρχουν επίσης και πολλοί που µπαίνουν
στο εικονικό δωµάτιο από απλή περιέργεια ("σταµατάν για να δουν τι γίνεται")
και συνήθως γνωστοποιούν κι αυτοί την αποχώρησή τους, ενώ άλλοι µπαίνουν
και φεύγουν χωρίς να πουν την παραµικρή λέξη.
Τα µέλη τέλος µπορούν να δίνουν εκ των προτέρων τις βιογραφικές
τους πληροφορίες στο σύστηµα, συµπληρώνοντας προαιρετικά µια
συγκεκριµένη φόρµα. Αυτή τη φόρµα έχει την δυνατότητα να τη δει ο καθένας
που θέλει επιπλέον πληροφορίες για κάποιο µέλος της οµάδας. Κατά τη
συµπλήρωση της φόρµας τα µέλη καταγράφουν όση ποσότητα πληροφοριών
τα ίδια επιθυµούν, δηµιουργώντας έτσι ένα ακριβές ή ένα ασαφές profile για
τον εαυτό τους ανάλογα µε την επιθυµία τους.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΝ LINE ΟΜΑ∆ΩΝ
Τα δύο περιβάλλοντα είναι σαφώς διαφορετικά, κάτι το οποίο έχει
σηµειωθεί από τα αρχικά κεφάλαια αυτού του κειµένου. Σε επίπεδο

18

λειτουργίας των δύο ειδών οµάδων µπορούµε να παρατηρήσουµε κάποια
βασικά σηµεία διαφοροποίησης.
Συνήθως στις οµάδες των Ανώνυµων Αλκοολικών το λεκτικό feedback
και η διασταυρούµενη συζήτηση (cross-talking) µεταξύ των µελών δεν
ενθαρρύνεται κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Εάν υπάρχουν τέτοια θέµατα
τα µέλη είναι ελεύθερα να τα συζητήσουν κατ' ιδία αργότερα. Έχει
παρατηρηθεί ότι τέτοια ραντεβού για καφέ, φαγητό ή και τηλεφωνικές
συζητήσεις παρατηρούνται µεταξύ των µελών των οµάδων αυτών, σε µια
προσπάθεια για ανάπτυξη στενότερων σχέσεων. Αυτές οι κατ' ιδία συναντήσεις
εντείνουν τα συναισθήµατα εµπιστοσύνης, την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων
αλλά και την έξοδο από πιθανή αποµόνωση και µοναξιά. Είναι αλήθεια ότι
αυτές οι "συναντήσεις µετά τις συναντήσεις" πραγµατοποιούνται ευκολότερα
στις αυτοπρόσωπες οµάδες των Ανώνυµων Αλκοολικών παρά στις on line, για
τον απλό λόγο του ότι τα µέλη των on line οµάδων δεν βρίσκονται
αναγκαστικά στο ίδιο σηµείο, τον ίδιο χώρο και την ίδια πόλη αλλά είναι πιθανό
να βρίσκονται σε τεράστιες αποστάσεις µεταξύ τους. Πάντως κατ' ιδίαν
ανταλλαγή µηνυµάτων γίνεται και στα on line groups και τίποτε δεν εµποδίζει
δύο µέλη αν το επιθυµούν να βρεθούν και αυτοπροσώπως κάπου.
Η συµµετοχή και η παρακολούθηση µιας αυτοπρόσωπης οµάδας µπορεί
να είναι ιδιαίτερα δύσκολη κατά την πρώτη συνάντηση. Σε αυτή
δηµιουργούνται στο άτοµο διάφορες αναστολές και σκέψεις όπως "εγώ δεν
ανήκω σ' αυτή την κατηγορία - δεν έχω πρόβληµα" κλπ. αλλά και αισθήµατα
προδοσίας προς τους δικούς του ανθρώπους στην σκέψη ότι τους έχει
απογοητεύσει και η παρουσία του εκεί αποδεικνύει το "σφάλµα" το οποίο
διέπραξε. Μια άλλη πιθανή σκέψη είναι ότι πρόκειται να συναντήσει µια οµάδα
άγνωστων και ξένων ατόµων µε τους οποίους πιθανό να "αναγκαστεί" να
συζητήσει κάποιο προσωπικό σκοτεινό µυστικό. Τέτοιες σκέψεις και
συναισθήµατα είναι αρκετά να τον αποτρέψουν από το να µην παραστεί στις
πρώτες συναντήσεις οι οποίες συνήθως παίζουν και καθοριστικό ρόλο για το
κάθε µέλος. Στις on line συναντήσεις αυτά τα αρχικά στάδια
πραγµατοποιούνται πολύ πιο εύκολα, µε αποτέλεσµα αυτές να αποτελούν κι
ένα γενικά καλό πρώτο βήµα για κάποιο άτοµο που έχει άγχος και επιφυλάξεις
για τις αυτοπρόσωπες συναντήσεις οµάδων, γιατί έτσι θα του επιτρέψει να έρθει
σε επαφή και να αισθανθεί άνετα µε την βασική φόρµα ψυχοθεραπείας και
νοοτροπίας των συναντήσεων αυτών.
Στις on line συναντήσεις εµπόδια όπως χώρος, χρόνος, κοινωνική
κατάσταση, εξωτερική εικόνα (από µορφή και χαρακτηριστικά προσώπου µέχρι
ντύσιµο) αλλά και επικοινωνιακές δυσλειτουργίες δεν αποτελούν προβλήµατα.
Τα µέλη µπορούν να επικοινωνούν ακόµη κι αν είναι άρρωστοι, ταξιδεύουν ή
βρίσκονται σε διακοπές µιας και το µόνο που απαιτείται είναι ένα φορητό
computer, ένα modem και πρόσβαση σε τηλεφωνική γραµµή. ∆εν υπάρχει
λόγος ανησυχίας για τις ώρες που θα λείπουν από το σπίτι για την συµµετοχή
τους στις οµάδες µιας και ούτως ή άλλως θα βρίσκονται µέσα στον χώρο που
αυτοί θα επιθυµούν.
Έχει παρατηρηθεί ότι σε on line συναντήσεις πολλοί άνθρωποι οι οποίοι
έχουν αναστολές στις αυτοπρόσωπες συναντήσεις να συζητούν προσωπικά,
ευαίσθητα ή και θέµατα-taboo µε τον θεραπευτή και να ζητούν συµβουλές απ'
αυτόν, αισθάνονται πολύ πιο άνετα κυρίως διατηρώντας την ανωνυµία τους. Η
ανωνυµία αυτή (για την οποία θα µιλήσουµε διεξοδικότερα και πιο κάτω
συγκεκριµένα για τις οµάδες), δίνει την αίσθηση στο µέλος ότι µπορεί να
κρύψει λιγότερα έτσι ώστε να νιώθει πιο ελεύθερος στο να εκφράσει τις
απόψεις και τα συναισθήµατα του µε µεγαλύτερη ειλικρίνεια.
Φυσικά εδώ δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι παραµένουν ανοιχτά βασικά
ερωτήµατα όπως το αν είναι δυνατό να εκφράζονται και να µεταφέρονται µε
πληρότητα συναισθήµατα µέσω υπολογιστή και το αν είναι δυνατό να
δηµιουργηθεί έντονο συναίσθηµα του ανήκειν σε κάποια on line οµάδα, µε
τρόπο ώστε να επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην ζωή του ατόµου. Πάνω απ'
όλα όµως πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι το γεγονός του τεχνικού
εξοπλισµού που απαιτείται για την συµµετοχή σε on line οµάδες είναι
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παράγοντας βασικά αποτρεπτικός - τουλάχιστον µέχρι στιγµής. Στοιχεία που
υπάρχουν για το χώρο των ΗΠΑ, δείχνουν ότι µόνο το 1/3 των αµερικανών
διαθέτουν computer σπίτι τους και πολλοί λιγότεροι είναι αυτοί που διαθέτουν
σύνδεση µε το ∆ίκτυο. Το πρόβληµα προφανώς οφείλεται στον οικονοµικό
παράγοντα. Παρ' όλο που ο εξοπλισµός που απαιτείται δεν φθάνει σε
απαγορευτικά ποσά, είναι βέβαιο πως δεν είναι προσιτός σε όλες τις
οικονοµικές τάξεις. Οι µη προνοµιούχοι αφενός δεν µπορούν να έχουν
πρόσβαση στο ∆ίκτυο και οι ηλικιωµένοι αφετέρου είναι πολύ πιο δύσκολο ακόµη κι αν έχουν πρόσβαση - να εξοικειωθούν µε τη χρήση του Internet. Με
την ραγδαία όµως εξέλιξη της τεχνολογίας είναι εύκολο και ασφαλές να
προβλεφθεί ότι στο άµεσο µέλλον και οικονοµικά δυνατό σχεδόν στους πάντες
θα είναι το να συµµετέχουν στο ∆ίκτυο αλλά και πολύ περισσότερο
απλοποιηµένο στο χειρισµό του (κατάργηση πληκτρολογίου, φωνητικές
οδηγίες στον υπολογιστή, οθόνες επαφής, κλπ).
Τέλος, το πρόβληµα της ανωνυµίας (που αποτελεί και την πιο
αµφιλεγόµενη δυνατότητα στο ∆ίκτυο), είναι σίγουρο πως µπορεί να
λειτουργήσει ως µειονέκτηµα µιας και ποτέ δεν µπορείς να είσαι ουσιαστικά
σίγουρος για το ποιος είναι πραγµατικά αυτός µε τον οποίο µιλάς.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΝ LINE ΟΜΑ∆ΕΣ
Οι τύποι ανωνυµίας στο ∆ίκτυο είναι ουσιασιαστικά δύο: ο ένας είναι η
φαινοµενική ανωνυµία, όπου το σύστηµα έχει την ικανότητα να γνωρίζει όλους
τους χρήστες και την αληθινή ταυτότητά τους (όπως συµβαίνει µε τις
περισσότερες on line υπηρεσίες) και ο άλλος είναι η αληθινή ανωνυµία, όπου
κανείς δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει την πραγµατική ταυτότητα του
ανθρώπου που στέλνει ή λαµβάνει µηνύµατα.
Η ιδέα της Ανωνυµίας αποτελεί και την µεγαλύτερη πρόκληση για την
συµµετοχή στις on line οµάδες και συναντήσεις. Ουσιαστικά είναι και η
προσωπική εγγύηση της αίσθησης ότι δεν ρισκάρουν πολλά για τον εαυτό
τους. Μπορούν να "κρύβονται" µέσα στην οµάδα και να µένουν σιωπηλοί όσο
χρονικό διάστηµα χρειάζονται για να αισθανθούν άνετα, οπότε και να µπορούν
να αρχίσουν την σύνθεση των δικών τους µηνυµάτων, έχοντας όλο το χρόνο
για να το σκεφθούν όσο χρειάζονται. Αν κάποιος στιγµατιστεί ή απορριφθεί από
την υπόλοιπη οµάδα έχει την δυνατότητα να δηµιουργήσει νέα ταυτότητα και
να ξαναδοκιµάσει. Είναι προφανές ότι αυτά τα δύο αποτελούν πολυτέλειες οι
οποίες δεν υπάρχουν στην αυτοπρόσωπη επικοινωνία.
Παρ· όλο που η ανωνυµία µπορεί να οδηγήσει ευκολότερα σε
ανάρµοστες συµπεριφορές, οι οµάδες δεν απορρίπτουν, ούτε αποβάλλουν
αυτοµάτως τα συγκεκριµένα µέλη, όπως ίσως θα περίµενε κανείς. Αντίθετα τα
υπόλοιπα µέλη αισθάνονται ότι το µέλος που δείχνει δείγµατα ανάρµοστης
συµπεριφοράς, έχει αρχίσει να ανοίγεται και να εµπιστεύεται την οµάδα, έτσι
ώστε οι ίδιοι µπορούν να αισθάνονται προνοµιούχοι. Συνήθως τα µέλη που
επιδεικνύουν στοιχεία ανάρµοστης συµπεριφοράς επιβραβεύονται µε επιπλέον
υποστήριξη για να βοηθηθούν να ξεπεράσουν το πρόβληµά τους. Πολλά µέλη
όµως δεν είναι πραγµατικά διατεθειµένα να διορθώσουν αυτή τη συµπεριφορά,
συνεχίζοντας να αλλάζουν το όνοµά τους στην οθόνη, µη αναλαµβάνοντας την
παραµικρή υπευθυνότητα σχετικά µε τη συµπεριφορά τους. Πέρα απ' αυτό,
µπορεί κάποιος να στέλνει λανθασµένα, προσβλητικά και συκοφαντικά
µηνύµατα κάτω από το όνοµα άλλου, πράγµα που µπορεί να προκαλέσει ζηµιά
στην φήµη του ονόµατος του "αθώου".
Στην προσπάθεια να περιοριστούν το δυνατό περισσότερο αυτά τα
αρνητικά στοιχεία που προκύπτουν εξαιτίας της ανωνυµίας, έχουν
κυκλοφορήσει διάφοροι "οδηγοί καλής συµπεριφοράς" για την επικοινωνία στο
∆ίκτυο. Ένας απ' αυτούς είναι το "Netiquette" της Virginia Sheais, στον οποίο η
γενική κατεύθυνση που προτείνεται είναι ότι η συµπεριφορά στο δίκτυο θα
πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια όπως στην αυτοπρόσωπη επικοινωνία.
Συγκεκριµένα οι βασικοί κανόνες που παραθέτονται είναι οι εξής: 1) Ο χρήστης
πάντα να θυµάται ότι έχει να κάνει µε άλλο άνθρωπο. 2) Η συµπεριφορά µας
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πρέπει να είναι η ίδια όπως και στην πραγµατική ζωή. 3) Ο χρήστης να σέβεται
πάντα το χρόνο των άλλων ανθρώπων. 4) Η δυνατότητα της ανωνυµίας να
χρησιµοποιείται σαν πλεονέκτηµα, ώστε ο κάθε χρήστης να κάνει τον εαυτό
του το δυνατόν πιο ευπαρουσίαστο µιας και δεν πρόκειται να κριθεί ούτε από
το χρώµα του δέρµατός του, ούτε από την ηλικία, ούτε από τα ρούχα, ούτε
από το κοινωνικό του status. 5) Οι χρήστες να µοιράζονται τις γνώσεις του,
µιας κι αυτή ήταν και η βασική ιδέα δηµιουργίας του ∆ικτύου. 6) Να υπάρχει
σεβασµός στην ιδιωτική ζωή των άλλων και σεβασµός της προσωπικής τους
αλληλογραφίας. 7) Οι χρήστες να µην κάνουν κατάχρηση της δύναµής τους,
ούτε κατάχρηση των πληροφοριών που έχουν στα χέρια τους και 8) Οι
χρήστες να είναι πάντα σε θέση να συγχωρούν τα λάθη των άλλων χρηστών.
Είναι γεγονός ότι όλες αυτές οι οδηγίες έχουν περισσότερο το
χαρακτήρα ευχολογίου, αφού η τελική δυνατότητα ανήκει πάντα προσωπικά
στον κάθε χρήστη. Η Ανωνυµία είναι µια δυνατότητα τόσο προκλητική και
δελεαστική στη χρήση της, που όταν αφήνεται ελεύθερα στα χέρια των
ανθρώπων κανείς µάλλον δεν είναι σε θέση να κάνει ακριβείς και σαφείς
προβλέψεις για το πού µπορεί να οδηγηθεί η όλη κατάσταση.
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6.Σχεδιασµός και υλοποίησης της παρέµβασης µας
Η µέθοδος και ο τύπος της έρευνας
Το σκεπτικό ουσιαστικά είναι το ίδιο που εφαρµόστηκε κατά την
διαδικασία δηµιουργίας του Συµβουλευτικού Κέντρου για τους φοιτητές του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων το Νοέµβριο του 1988 από την οµάδα των Ναυρίδη
Κ., ∆ραγώνα Θ., Μιλιαρίνι Μπ., και ∆αµ ίγου ∆., µε την µόνη διαφορά ότι το
µέσο ήταν διαφορετικό. ∆ηλαδή η διαδικασία δεν είχε επιτόπιο χαρακτήρα
αλλά on line, µέσω του ∆ικτύου Internet και των εγκαταστάσεων του Τµήµατος
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Για την διερεύνηση της ψυχικής κατάστασης του φοιτητικού πληθυσµού
στην Κρήτη χρησιµοποιήθηκε το ίδιο ερωτηµατολόγιο, το οποίο βασίζεται στις
Κλίµακες Langner και C. Ε. S. -D, οι οποίες είναι δοκιµασµένες και σταθµισµένες
στον ελληνικό χώρο από τις έρευνες του Μ. Μαδιανού (Ναυρίδης Κ. και
συνεργάτες, 1990, σελ.20). Φυσικά έχουν γίνει τροποποιήσεις σε σηµεία που
κάτι τέτοιο απαιτούνταν για να προσαρµοστούν οι ερωτήσεις ως προς το χώρο
της Κρήτης αλλά χωρίς να επέλθουν αλλαγές ουσίας στο συνολικό σώµα του
ερωτηµατολογίου.
Η µόνη διαφοροποίηση ως προς την έρευνα του Συµβουλευτικού
Κέντρου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, είναι ότι εδώ προστέθηκε η
δυνατότητα να δοθούν και προσωπικές συνεντεύξεις απ· όσους το επιθυµούν.
Οι συνεντεύξεις αυτές θα είναι επίσης on line και θα γίνονται κατόπιν
διακανονισµού των ενδιαφεροµένων µε την ερευνητική οµάδα. Ο τύπος που θα
ακολουθείται θα είναι αυτός της «µη-παρεµβατικής ερευνητικής συνέντευξης»,
στηριζόµενος κυρίως στην άποψη του Carl Rogers για τον όρο που προτείνει
την κατεύθυνση της «καλοπροαίρετης ουδετερότητας του ερευνητήΣ (όπως
αναφέρεται στο Ναυρίδης Κλ, 1994, σελ. 85).
Η λογική της πρόσθεσης των συνεντεύξεων, ήταν διπλή: αφ· ενός θα
προσφέρουν επιπλέον ποιοτικά στοιχεία τα οποία σε συνδυασµό µε τα
ποσοτικά του ερωτηµατολογίου θα βοηθήσουν περισσότερο στην σε βάθος
κατανόηση και την αποτύπωση των προβληµάτων και των αιτηµάτων της
φοιτητικής κοινότητας στην Κρήτη και αφ· ετέρου θα αποτελέσουν µια πρώτη
δοκιµή λειτουργίας των on line µη-παρεµβατικών ερευνητικών συνεντεύξεων,
στον ελληνικό χώρο. Με βάση αυτή την πιλοτική προσπάθεια, θα µπορούν να
εξαχθούν συµπεράσµατα για την βελτίωση και το επίπεδο λειτουργικότητας
αυτών των ερευνητικών «εργαλείων», όπως αυτά θα λειτουργούν στο χώρο
του ∆ικτύου.
Πέρα απ· αυτά, οι on line συνεντεύξεις θα αποτελούν και την πρώτη
διερεύνηση των δυνατοτήτων της όλης εγκατάστασης και τις πιθανότητες
µελλοντικής λειτουργίας ενός επιµέρους on line Συµβουλευτικού Κέντρου που
να αφορά τον ευρύτερο χώρο όλων των ελληνικών Πανεπιστηµίων. Οι
συνεντεύξεις θα είναι και η ουσιαστική φόρµα επικοινωνίας όλων των
ενδιαφεροµένων µε την κεντρική διεύθυνση του Συµβουλευτικού Κέντρου.
Υλοποίηση
Για την υλοποίηση µιας τέτοιου είδους έρευνας, αυτό που χρειάζεται
είναι η δηµοσιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων µέσα στο Internet. Τα
στοιχεία αυτά αποτελούν δεδοµένα πληροφόρησης πάνω στο περιεχόµενο και
τη πορεία αυτής της έρευνας. Αυτό το σκοπό εξυπηρέτησε η δηµιουργία µιας
φόρµας ερωτηµατολογίου, µέσω της οποίας γίνεται η συλλογή των στοιχείων,
και επικοινωνιακών δεδοµένων.
Στο πρώτο στάδιο, δηµιουργήσαµε ένα WWW site, το οποίο και
τοποθετήσαµε γεωγραφικά στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Η επιλογή αυτή έγινε
διότι ήταν η πιο άµεσα πραγµατοποιήσιµη. Επιτρέποντας µας να απευθυνθούµε
άµεσα σε ένα πανεπιστηµιακό κύκλο, όπου η χρήση και οι εφαρµογές των
ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Internet βρίσκονται σε ευρεία πρακτική.
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Από την άλλη, η χρήση υπολογιστών απ· όλες τις σχολές που βρίσκονται στο
Ηράκλειο, αλλά και από τις περισσότερες απ· αυτές που βρίσκονται στο
Ρέθυµνο, µας δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθούµε σε όλο τον φοιτητικό
πληθυσµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Ας δούµε τώρα πιο διεξοδικά µερικά σηµεία της διαδικασίας δηµιουργίας
της παρουσίασης στο WWW. Πρόκειται για µια απλή µορφή παρουσίασης που
χρησιµοποιεί µόνο κείµενο. Η επιλογή αυτή έγινε για να µην
αποπροσανατολίζει η παρουσίαση από το στόχο της, που συνιστά η συλλογή
προσωπικών δεδοµένων για επιστηµονική επεξεργασία. Επίσης το υλικό, γύρω
από την έρευνα, που παρέχουµε στους επισκέπτες είναι σκόπιµα περιορισµένο.
Αυτό γίνεται γιατί στόχος µας είναι να τους ενηµερώσουµε ώστε να θελήσουν
να µας «συναντήσουν» µέσα στο δίκτυο και να συνεργαστούν µε εµάς
απαντώντας αρχικά στο προς διάθεση ερωτηµατολόγιο. Το να φέρουµε τους
επισκέπτες σε κατάσταση αµηχανίας, σύγχυσης ή φόβου αποθαρρύνοντας
τους από το να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο θα ήταν κάτι ανεπιθύµητο.
Η πλοήγηση (navigation) µέσα στην παρουσίαση είναι πλήρης και απλή, ενώ
σκοπεύουµε να εµπλουτίσουµε την παρουσίαση µας µε δείκτες (links) πρός
άλλες παρουσιάσεις σχετικές µε το θέµα της έρευνας µας. Η παρουσία αυτών
των δεικτών στις σελίδες µας, αποτελούν τις επιστηµονικές αναφορές µας στο
θέµα, αλλά και παρέχουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες µας να έχουν άµεση
πρόσβαση σε ένα µεγαλύτερο όγκο από σχετικές πληροφορίες. Το
ερωτηµατολόγιο είναι µια αλληλεπιδρούσα φόρµα (interactive form) συλλογής
στοιχείων, όπου όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής, και το µόνο που
ζητιέται από την επισκέπτη να συµπληρώσει, είναι η ηλεκτρονική του
διεύθυνση στη περίπτωση που θα ήθελε να συµµετάσχει και στον κύκλο των
συνεντεύξεων, ή να προσθέσει και οποιοδήποτε σχόλιο. Είναι σχεδιασµένο έτσι
ώστε να απαιτεί τον ελάχιστο χρόνο συµπλήρωσης, κάτι που πετυχαίνουµε µε
την ξεκάθαρη παρουσίαση ερωτήσεων και απαντήσεων, ενώ είναι
προγραµµατισµένο έτσι ώστε να δέχεται µια µόνο απάντηση σε κάθε ερώτηση.
Οι ερωτήσεις δηµογραφικού περιεχοµένου είναι προαιρετικές, ενώ στις
ερωτήσεις για τη φοιτητική ζωή είναι υποχρεωτική η απάντηση για να µετέχει
το ερωτηµατολόγιο στην έρευνα. Αυτό διασφαλίζεται και αυτόµατα από τη
φόρµα, η οποία αν δεν έχει απάντηση σε κάποια υποχρεωτικής απάντησης
ερώτηση, το θυµίζει στον χρήστη και του ζητάει τη συµπλήρωση της.
Πρόκειται για ένα «έξυπνο» ερωτηµατολόγιο που λύνει αρκετά από τα
προβλήµατα των κλασικών ερωτηµατολογίων (όπως, ελλιπής συµπλήρωση,
περισσότερες από µια απαντήσεις σε κάθε ερώτηση, κλπ) ενώ ταυτόχρονα µας
παρέχει την δυνατότητα να έχουµε το κάθε συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο
στη διάθεση µας για επεξεργασία, αµέσως µετά από τη συµπλήρωση του.
Συλλογή στοιχείων
Η συλλογή των στοιχείων γίνεται αυτόµατα. Με τη συµπλήρωση του
κάθε ερωτηµατολογίου δηµιουργούνται, τα απαραίτητα για την αποθήκευση
των απαντήσεων αρχεία στον υπολογιστή. Κάθε ένα από τα συµπληρωµένα
ερωτηµατολόγια για καταχωρείται και επεξεργάζεται αυτόµατα. Έχουµε
δηµιουργήσει το απαραίτητο λογισµικό που µπορεί να µας δώσει οποιαδήποτε
στατιστικά ή άλλα στοιχεία, που µπορεί να προκύψουν από επεξεργασία των
ερωτηµατολογίων, σε πραγµατικό χρόνο. Έχουµε δηλαδή τη δυνατότητα να
βλέπουµε τα τρέχοντα στατιστικά αποτελέσµατα οποιαδήποτε στιγµή το
θελήσουµε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Επιπλέον, κάθε επεξεργασία ή
µορφή παρουσίασης που µπορεί να θελήσουµε για αυτά τα στοιχεία είναι
προσιτή, γιατί έχουµε τα δεδοµένα ψηφιοποιηµένα και έτοιµα να ενταχτούν σε
οποιοδήποτε λογισµικό χρειαστεί.
Οι συνεντεύξεις µπορούν να δίνονται ανώνυµα ή και επώνυµα, ανάλογα
µε τις απαιτήσεις της κάθε έρευνας. Στη δική µας περίπτωση έχουµε επιλέξει
την ανωνυµία και για αυτό το κύκλο της έρευνας µας. Από τους υποψήφιους
για συνέντευξη ζητάτε να βρίσκονται σε ένα προκαθορισµένο εικονικό
δωµάτιο (chat room) κάποιου χώρου κειµενικών συζητήσεων (on-line chat) µια
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συγκεκριµένη ώρα. Εκεί βρισκόµαστε και εµείς, και πραγµατοποιούµε τη
συνέντευξη ανταλλάσσοντας κείµενα µε τη µορφή διαλόγων. Ένα παράδειγµα
διαλόγου σε έναν τέτοιο χώρο (το Palace, έναν πολύ διαδεδοµένο χώρο)
ακολουθεί. Ο διάλογος αυτός πραγµατοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου το µεσηµέρι,
και αν και δεν αποτελεί συνέντευξη για την εργασία µας, πιστεύουµε ότι είναι
ένας αρκετά ενδιαφέρον διάλογος που µας βοηθά να κατανοήσουµε
πληρέστερα τις διαστάσεις του θέµατος που µελετάµε.
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
:nek:
:nek:
{Meredith}:
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
:nek:
:nek:
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
{Meredith}:
{Meredith}:
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
{Meredith}:
:nek:
{Meredith}:
{Meredith}:

hi nek
hi meredith..
where are you from nek?
Greece..
cool
you..??
Virginia
oh! nice place virginia..
i think..
yeah...it gets boring though! :)
how old are you?
27..??
everyone's so old :)
you..?? how old..??
14
oh! that‹s great...
heh :Ρ
a beautifull age..
yeah
Ι guess :)
so you are in hischool..??
nope
you work..??
nope..as a result of me going to JK,
Ι am in 8th grade,
JK..??
Junior Kindergarten :)
oΗ! i see...
its before Kindergarten...but after nursery
school :)
oh!
and how do you like this place..??
Ι love it!
come here a lot..??
well,
Ι love it here...but Ι only come here some
Ι go to the romeo and juliet thing and also
the castle thing
thats where my friends are :)
oh! you chat a lot through the net..!!
yeah!
and you have a lot of net friends i guess..
well, Ι should go...
yep!
go where..??
places to go..people to meet!
to the castle place..Ι gotta meet some
friends :)
right now..??
yeah
sorry..bye!
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:nek:
ok.
{Meredith}:
!hugs
:nek:
thanks for your time..
{Meredith}:
you too! :)
Στο παραπάνω παράδειγµα χρησιµοποιείται η αγγλική γλώσσα, για
προφανείς λόγους, ενώ στις συνεντεύξεις που εµείς παίρνουµε
χρησιµοποιούµε µια διάλεκτο που είναι ευρέως διαδεδοµένη στο δίκτυο για
την επικοινωνία στα ελληνικά χρησιµοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες.
Με αυτό το τρόπο έχουµε τις συνεντεύξεις έτοιµες για την περαιτέρω
επεξεργασία και ανάλυση τους.
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7.Συµπεράσµατα - Επίλογος
Οι δυνατότητες της τεχνολογίας προσφέρουν σαφώς νέες λύσεις και
νέους δρόµους στον τοµέα της επικοινωνίας και της ψυχολογίας. Οι λύσεις
αυτές µέχρι στιγµής προτείνονται και λειτουργούν σαν εναλλακτικές και όχι
σαν πλήρεις αντικαταστάσεις των υπαρχόντων τεχνικών και µεθόδων - κι αυτό
είναι κάτι το οποίο σε καµία στιγµή δεν πρέπει να µας διαφεύγει. Θα πρέπει
όλος ο νέος τοµέας της Κυβερνοψυχολογίας να αντιµετωπίζεται κάτω από
αυτή την οπτική γωνία, σαν ένας νέος χώρος, σαν µια επιπλέον δυνατότητα.
Κανείς δεν µιλά αυτή τη στιγµή ούτε για µια νέα «ανακάλυψη», ούτε για τη νέα
«χρυσή» µέθοδο που δίνει απαντήσεις στα πάντα. Απλά είναι µια περιοχή όπου
η τεχνολογία και οι επιστήµες του ανθρώπου και της επικοινωνίας
αλληλοσυµπληρώνονται λειτουργικά στην προσπάθεια να εξερευνήσουν
κυρίως ένα νέο έδαφος, αυτό της σχέσης ανθρώπου - υπολογιστή και της
σχέσης των ανθρώπων µέσω των υπολογιστών.
Οι ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις σε κοινότητες και τα συµβουλευτικά
κέντρα είναι δυνατό να υπάρξουν και να λειτουργήσουν µέσα στον χώρο του
∆ικτύου. Οι δυνατότητες µπορεί να µοιάζουν περιορισµένες σε σχέση µε αυτές
των ίδιων ενεργειών σε πραγµατικό επίπεδο αλλά µια τέτοια κρίση µάλλον
αδικεί τα λειτουργικά πλεονεκτήµατα των εφαρµογών της on line ψυχολογίας.
Οι δυνατότητες απλά είναι διαφορετικές και άλλου τύπου. ∆ιαθέτουν το βασικό
και ουσιαστικό πλεονέκτηµα του ότι µπορούν να πραγµατοποιηθούν από µια
κεντρική διεύθυνση και να αφορούν κοινότητες που βρίσκονται εκατοντάδες
χιλιόµετρα µακριά προσφέροντας λύσεις και υποστήριξη εκεί που ίσως θα ήταν
αδύνατο µε τις επιτόπιες µεθόδους. Από µόνο του αυτό το πλεονέκτηµα
αλλάζει και τα δεδοµένα κρίσης των αποτελεσµάτων.
Η συγκεκριµένη προσπάθεια παρέµβασης και έρευνας - αν και χωρίς την
συλλογή των δεδοµένων, λόγω στενότητας χρονικών περιθωρίων - µπορεί να
θεωρηθεί από πλευράς εγκατάστασης και δυνατοτήτων λειτουργίας απόλυτα
επιτυχηµένη. Εγκατεστηµένο σε ένα χώρο όπου οι φοιτητές έχουν καθηµερινή
σχεδόν επαφή µε τους computers, «πλησιάζονται» κατά κάποιο τρόπο στο
οικείο περιβάλλον τους και χωρίς να τους ζητούνται πολλά, µπορούν να
παρέχουν ουσιαστικά στοιχεία σχετικά µε τις ανάγκες και τα αιτήµατά τους. Η
ίδια βάση µπορεί να λειτουργήσει και ως µόνιµος επικοινωνιακός δίαυλος για
παροχή συµβουλών αλλά και υποστήριξης σε περιπτώσεις που αυτό ζητείται.
Μπορεί να εξυπηρετήσει οµαδικές on line συναντήσεις ή και κατ· ιδίαν επαφές
µε τους υπεύθυνους λειτουργίας του Συµβουλευτικού Κέντρου.
Σε ένα επίπεδο κειµενικής ανταλλαγής µηνυµάτων, οι φοιτητές µπορούν
να έχουν µια εναλλακτική δυνατότητα επικοινωνίας για συζήτηση και
αντιµετώπιση ψυχολογικών θεµάτων τα οποία τους απασχολούν. Μέχρι του
σηµείου που οι τεχνικές προδιαγραφές του ∆ικτύου το επιτρέπουν, τα θετικά
αποτελέσµατα µπορούν να φανούν, όπως για παράδειγµα η έξοδος από την
προσωπική αποµόνωση, η διοχέτευση του άγχους, και η διαχείριση
αγχογώνων καταστάσεων. Εκτός των υπολοίπων, φυσικά µπορεί να
αποτελέσει και ένα πρώτο βήµα για µια αυτοπρόσωπη επαφή µεταξύ µελών
οµάδων που θα λειτουργούν στο on line Κέντρο, και τη δηµιουργία σχέσεων
µεταξύ ατόµων που γεωγραφικά θα βρίσκονται στο ίδιο χώρο.
Σε ελάχιστο χρόνο από την έναρξη της κανονικής λειτουργίας της
εγκατάστασης αλλά και του µελλοντικού Συµβουλευτικού Κέντρου, θα είµαστε
σε θέση να εκτιµήσουµε τα πρώτα αποτελέσµατα, υποστηριζόµενοι και από τα
στοιχεία που θα µας παρέχονται αυτόµατα από τα εγκατεστηµένα
προγράµµατα επεξεργασίας στατιστικών δεδοµένων.
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