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[Οι διαδικησακές επαθές ζηο περιβάλλον ηοσ Facebook]
Τν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπλ εξεπλεηηθέο κειέηεο γηα ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο
θηιίαο ζηελ πξαγκαηηθή θαη ηε δηαδηθηπαθή δσή είλαη όηη δελ κπνξνύκε λα κηιάκε γηα θηιία, όηαλ
αλαθεξόκαζηε ζηα κοινωνικά δίκησα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Facebook. Οη αλαπαξαζηάζεηο ηεο
θηιίαο ζηελ θαζεκεξηλή καο πξαγκαηηθόηεηα δηαθέξνπλ νπζησδώο από ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο
«θηιίαο» ζην Facebook. Οη ιόγνη πνπ νδεγνύλ ζ’ απηό ην ζπκπέξαζκα αλαιύνληαη παξαθάησ.
Σπγθεθξηκέλα, από ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην Facebook απνπζηάδνπλ ηα βαζηθά
ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ ηηο θηιηθέο ζρέζεηο ζηελ εθηόο δηθηύνπ πξαγκαηηθόηεηα. Τν πξώην βαζηθό
ζηνηρείν είλαη ε αποσζία νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο. Η επηθνηλσλία πνπ αλαπηύζζεηαη ζην
πεξηβάιινλ ηνπ Facebook ραξαθηεξίδεηαη σο «ζρνιηαζκόο» θαη «ζπκπιήξσκα ηεο εθηόο δηθηύνπ
επηθνηλσλίαο». Επίζεο, νη ζρέζεηο απηέο ταρακηηρίζονηαι από ηελ έιιεηςε νηθεηόηεηαο,
εκπηζηνζύλεο, ζπλαηζζήκαηνο, ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη ακνηβαηόηεηαο, ζηνηρείσλ ηα νπνία
είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο θηιηθέο ζρέζεηο εθηόο δηθηύνπ. Τν Facebook απνηειεί έλα απρόζωπο
περιβάλλον, όπνπ ε έθθξαζε βαθύτερων ζπλαηζζεκάησλ θαζίζηαηαη αδύλαηε, θαζώο νηηδήπνηε
δηαηππώλεηαη βξίζθεηαη δεκόζηα εθηεζεηκέλν. Επηπιένλ, ε ακθηβνιία κεηαμύ πξνζώπνπ ή
πξνζσπείνπ, δειαδή ε αμυιβολία γηα ηελ πξαγκαηηθή ηαπηόηεηα ησλ ρξεζηώλ, δελ αθήλεη
πεξηζώξηα, γηα λα έξζνπλ δύν άλζξσπνη πην θνληά θαη λα κπνξέζνπλ λα αλαπηύμνπλ κηα
νπζηαζηηθή, θηιηθή ζρέζε.
Μία αθόκε αηηία πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηε ρξήζε ηνπ όξνπ «θηιία» ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλόο
όηη νη πεξηζζόηεξνη παξάγνληεο πνπ ζεσξνύληαη βαζηθνί γηα ηε δηακόξθσζε θηιηθώλ ζρέζεσλ είλαη
απόληεο από ην Facebook. Ο α-ηνπηθόο ραξαθηήξαο ησλ δηαδηθηπαθώλ θνηλνηήησλ δελ επηηξέπεη ηε
θπζηθή εγγύτητα, ε νπνία θαηά γεληθή νκνινγία είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε κηαο
θηιηθήο ζρέζεο. Αθόκα θαη αλ κηα θηιία είλαη δπλαηό λα δηαηεξεζεί εμ απνζηάζεσο, απηό
προϋποθέηει όηη ε θπζηθή ζπλάληεζε ησλ αηόκσλ έρεη πξνϋπάξμεη ηεο απνκάθξπλζεο θαη ππάξρεη
πάληα ε πξνζδνθία ηεο επηζηξνθήο. Τν Facebook, όπσο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθηπαθή
θνηλόηεηα, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πξόζσπν κε πξόζσπν επαθή.
Απηό πνπ κπνξεί λα θάλεη είλαη λα ππνθαηαζηήζεη σο κέζν επηθνηλσλίαο ηε υυσική απνπζία ηνπ
άιινπ θαη απηό είλαη ίζσο κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ, ηδηαίηεξα αλ ιεθζνύλ
ππόςε νη γξήγνξνη ξπζκνί ηνπ ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο.

Μπνξνύκε, επνκέλσο, λα ηζρπξηζηνύκε όηη ην Facebook δελ είλαη έλα πεξηβάιινλ πνπ
πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε θηιηθώλ ζρέζεσλ, κε ηελ έλλνηα πνπ έσο ηώξα ηνπο απνδίδακε ζηελ
εθηόο δηαδηθηύνπ δσή. Είλαη έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν κέζσ ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο κπνξεί
απιώο λα αλαπιεξώζεη ηελ αίζζεζε ηεο θνηλόηεηαο, αίζζεζε πνπ ηείλεη λα εμαθαληζηεί κέζα ζηελ
αλσλπκία ησλ ζύγρξνλσλ κεγαινππόιεσλ.
Μ. Σαβξάκε (2008). Αλαπαξαζηάζεηο ηεο θηιίαο ζηελ πξαγκαηηθή θαη ζηε δηαδηθηπαθή δσή: Η
πεξίπησζε ηνπ FaceBook. Μεηαπηπρηαθή έξεπλα. Παλεπηζηήκην Αζήλαο: Τκήκα Επηθνηλσλίαο θαη
Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο (δηαζθεπή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 80 – 100 ιέμεηο.
μονάδες 20
B1. Γηα πνηνπο ιόγνπο ε εξεπλήηξηα ζεσξεί όηη νη δηαδηθηπαθέο επαθέο δηαθέξνπλ νπζησδώο από
ηηο θπζηθέο επαθέο; Να γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζε κία παξάγξαθν (60 – 80 ιέμεηο).
μονάδες 10
B2α. Να δείμεηε κε πνηεο ιέμεηο/θξάζεηο επηηπγράλεηαη ε λνεκαηηθή ζπλνρή αλάκεζα ζηε ζεκαηηθή
πεξίνδν θαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δεύηεξεο παξαγξάθνπ (Σπγθεθξηκέλα… θηιηθή ζρέζε) ηνπ
θεηκέλνπ.
β.Να επηζεκάλεηε ηα δνκηθά κέξε θαη ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ (Μία αθόκε
αηηία…ηξόπνπ δσήο) ηνπ θεηκέλνπ.
μονάδες 5
Γ1. Να γξάςεηε κία παξάγξαθν 50-60 ιέμεσλ κε ζέκα ηηο δηαδηθηπαθέο επαθέο, ρξεζηκνπνηώληαο
κε όπνηα ζεηξά επηζπκείηε ηηο αθόινπζεο ιέμεηο/θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ (επηζεκαίλνληαη θαη ζην
θείκελν κε έληνλε γξαθή): κοινωνικά δίκηυα, απουζία, χαρακηηρίζονηαι, απρόζωπο περιβάλλον,
προϋποθέηει (κπνξείηε λα δηαθνξνπνηήζεηε ηνλ γξακκαηηθό ηύπν, δειαδή ηελ πηώζε, ηνλ αξηζκό,
ην γέλνο θ.ιπ.).
μονάδες 10
Γ2α. Να εμεγήζεηε γηαηί ε ζπγγξαθέαο ηνπνζεηεί ζε εηζαγσγηθά ηε θξάζε «ζπκπιήξσκα ηεο
εθηόο δηθηύνπ επηθνηλσλίαο» ζηε δεύηεξε παξάγξαθν (Σπγθεθξηκέλα… θηιηθή ζρέζε) ηνπ
θεηκέλνπ.
Γ2β.Να εληνπίζεηε ζην θείκελν πέληε ιέμεηο/θξάζεηο πνπ πηζηνπνηνύλ ηνλ επηζηεκνληθό ηνπ
ραξαθηήξα.
μονάδες 5
ΕΚΘΕΣΗ:
Σε κηα νκηιία ζαο (400-500 ιέμεηο) ζηα πιαίζηα κηαο ζρνιηθήο ζπδήηεζεο κε ζέκα ην δηαδίθηπν λα
αλαθεξζείηε ζηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ νη λένη ζε ειηθία ρξήζηεο θαη λα πξνηείλεηε ηξόπνπο
νξζήο δηαρείξηζεο θαη γόληκεο αμηνπνίεζεο εθ κέξνπο ηνπο ηνπ δηαδηθηύνπ σο ζύγρξνλνπ
παηδεπηηθνύ θαη επηθνηλσληαθνύ κέζνπ.
μονάδες 50

