
 

 

«Μεηά από έρεσνα ζηο Νομό Αηηικής, ενηοπίζαμε ηοσς 

πιο δραζηήριοσς θορείς ηης κοινωνίας ηων πολιηών, 

ζσμπεριλαμβανομένης και ηης δική ζας οργάνωζης» 
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rcoming the Multiple Impacts of the European Crisis - 

Διάζπαζη και Αποκλειζμός: Καηανοώνηας και 

Υπερβαίνονηας ηις Πολύπλεσρες Επιπηώζεις ηης 

Κρίζης) 

 

 

Η κρίςη ζχει δημιουργήςει διαδικαςίεσ διάςπαςησ 
και αποκλειςμοφ τόςο ςτο εςωτερικό των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών όςο και μεταξφ τουσ, ςε διαφορετικά 



επίπεδα: ςε υλικό επίπεδο, καθώσ τα αυξανόμενα 
επίπεδα ανεργίασ και φτώχειασ οδηγοφν ανθρώπουσ 
«εκτόσ των τειχών» τησ κοινωνικήσ προςταςίασ και ςε 
επίπεδο ιδεών, όπου διαμορφώνεται ζνα χάςμα ςε 
επίπεδο «λόγου» και κουλτοφρασ, μεταξφ των νζων 
(αλλά και παλαιών) μελών τησ κοινωνίασ που 
βρίςκονται «εκτόσ των τειχών» και εκείνων «εντόσ των 
τειχών». Επιπλζον, η κρίςη ζχει δημιουργήςει και ζνα 
νζο επίπεδο διάςπαςησ και αποκλειςμοφ. Ένα χάςμα 
δημιουργείται μεταξφ των κοινωνιών των χωρών του 
Βορρά, οι οποίεσ καλοφνται να βοηθήςουν τισ χώρεσ τησ 
ευρωπαϊκήσ περιφζρειασ που ζχουν πληγεί από την 
κρίςη, και τισ κοινωνίεσ των χωρών αυτών, οι οποίεσ 
αντιδροφν ςτισ προχποθζςεισ πολιτικήσ που 
ςυνοδεφουν την βοήθεια αυτή.  

Στο πλαίςιο του ζργου FRAGMEX θα εξεταςτοφν 
ειδικότερα οι αυθόρμητεσ πρωτοβουλίεσ τησ κοινωνίασ 
των πολιτών που ςτοχεφουν ςτην αντιμετώπιςη τησ 
διάςπαςησ, τησ φτώχειασ  και του κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ, ενώ θα αναπτυχθεί διαδικτυακή 
πλατφόρμα, η οποία θα παρζχει υπηρεςίεσ κοινωνικήσ 
δικτφωςησ και διαςφνδεςησ των φορζων αυτών. 
Ευρφτεροσ ςτόχοσ του ζργου είναι η μελζτη 
φαινομζνων διάςπαςησ τόςο ςτο εςωτερικό των 
ευρωπαϊκών χωρών όςο και ανάμεςα ςτισ ευρωπαϊκζσ 
χώρεσ ωσ αποτελζςματα τησ οικονομικήσ κρίςησ: από τη 
μιά μασ αφοροφν χώρεσ οι οποίεσ καλοφνται να 
«βοηθήςουν» και από την άλλη οι χώρεσ, οι οποίεσ 
δζχονται την οικονομική βοήθεια αλλά αντιδροφν ςτισ 
προχποθζςεισ πολιτικήσ με την οποία αυτή ςυνδζεται.  

Στο ζργο αυτό εκτόσ από το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιςτήμιο (Εργαςτήριο Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ και 
Εκπαιδευτικήσ Μεθοδολογίασ -ΕΕΥΕΜ) και το 
Παρατηρητήριο για την Κρίςη, ςυμμετζχουν επίςησ και 
τα Πανεπιςτήμια Ντοφιςμπουργκ-Έςςεν και Βόννησ τησ 



Γερμανίασ. Το ζργο χρηματοδοτείται από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνασ και Τεχνολογίασ (ΓΓΕΤ).  

Μεηά από έξεπλα ζηο Νομό Αηηικής, ενηοπίζαμε 

ηοσς πιο δραζηήριοσς θορείς ηης κοινωνίας ηων 

πολιηών, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηθή ζαο 

νξγάλσζεο. Σαο θαινύκε ινηπόλ λα ζπκκεηάζρεηε 

ελεξγά ζε απηή ηελ έξεπλα κέζσ ζπλέληεπμεο πνπ 

ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε ηνπ ξόινπ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο. Εηδηθόηεξα καο 

ελδηαθέξεη λα δηεξεπλήζνπκε θαη λα απνηππώζνπκε ηηο 

απόςεηο ηεο νξγάλσζήο ζαο ζρεηηθά κε ηε δξάζε ζαο, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε, αιιά θαη ηελ 

πξνζθνξά ζαο. Σε έλα δεύηεξν ζηάδην ζαο θαινύκε λα 

εγγξαθείηε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ζπλεξγαζηώλ ζαο 

θαη ηελ αλάδεημε ησλ ππεξεζηώλ ζαο.          

Η ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα όζν θαη ζηε δηα-

κόξθσζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ηόζν γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ, αιιά θπξίσο 

γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό ζρεδηαζκό ηεο πιαηθόξκαο, ε 

νπνία πηζηεύνπκε όηη ζα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ 

πξναγσγή ηνπ έξγνπ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ ζηελ 

πεξηνρή καο αιιά θαη επξύηεξα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θάζεηο πινπνίεζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο έρνπλ σο αθνινύζσο : 

 Σρεκαηηζκόο ησλ νκάδσλ ηειηθώλ ρξεζηώλ 

ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο: Σε απηό ην ζηάδην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζα ζπκβάιιεηε 

ζηελ αλάιπζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθόξκαο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζα ζπλεηζθέξεηε ζηε 

δηακόξθσζε βέιηηζησλ πξαθηηθώλ θαη ζηε δηάρπζε 

εκπεηξηώλ.  

 Αλάπηπμε ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο: Η πιαηθόξκα ζα πξνζθέξεη 

πνηθίιεο ππεξεζίεο ζηελ θνηλσλία ησλ ρξεζηώλ, όπσο 



παξνπζηάζεηο κειεηώλ πεξίπησζεο θαη ζρεηηθώλ 

εθζέζεσλ, αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη βέιηηζησλ 

πξαθηηθώλ, δηθηύσζε, ππνζηήξημε δεκόζησλ 

ζπδεηήζεσλ, ηειεδηαζθέςεηο. Επίζεο, ζηνπο ρξήζηεο 

ηεο πιαηθόξκαο ζα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα 

εγγξαθήο, bookmarking, tagging, θαζώο θαη ε 

δηακόξθσζε «πξνζσπηθώλ» ζειίδσλ. Η θαηαζθεπή 

ηεο ελ ιόγσ πιαηθόξκαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ην 

Ειιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην (ΕΑΠ), ην νπνίν 

έρεη καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε 

παξόκνησλ έξγσλ.  

 Εθπαίδεπζε: Απώηεξνο ζηόρνο καο είλαη ε 

παξνρή εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζηνπο ρξήζηεο 

ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο, ώζηε απηή λα 

εδξαησζεί σο εξγαιείν ελδπλάκσζεο ησλ πνιηηώλ 

ελ κέζσ θξίζεο. Σθνπόο καο είλαη λα 

ππνζηεξίδνληαη δηάθνξεο κνξθέο εθπαίδεπζεο, 

όπσο άηππε εθπαίδεπζε ζε κνξθή ζεκηλαξίσλ θαη 

δηαδηθηπαθώλ δηαιέμεσλ, θαζώο θαη κάζεζε κέζσ 

ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηώλ θαη βέιηηζησλ 

πξαθηηθώλ κεηαμύ ησλ πνιηηώλ.  

Για περαιηέρω πληροθορίες για ηην έρεσνα πεδίοσ 

ζηο νομό Αηηικής καθώς και ηην ηλεκηρονική 

πλαηθόρμα, επικοινωνήζηε με ηο ηηλ. 6977404571. 

(Κοσλούρης Γεράζιμος) 

Ιζηοζελίδα ηοσ έργοσ: www. fragmex.eu 
 


