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Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ  

& οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ 

 

 

 

Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν – Τι είναι  

Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο  πξσηνεκθαλίζηεθαλ  ζηηο αξρέο  ηεο 

δεθαεηίαο  ηνπ 90. ηηο κέξεο καο απνηεινχλ ηε λέα κεγάιε κφδα ηνπ 

δηαδηθηχνπ, καο  βνεζνχλ  ζην λα επηθνηλσλνχκε  κε  άιινπο θαη πξνζθέξνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο-κέιε ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζσπηθά 

πξνθίι, φπνπ κπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ πιεξνθνξίεο, ζχληνκα βηνγξαθηθά, 

αιιά θαη θσηνγξαθίεο ηνπο. Οη ρξήζηεο έρνπλ έηζη ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαδεηήζνπλ παιηνχο γλψξηκνπο ή ζπκκαζεηέο απ’ ην ζρνιείν ή θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαηλνχξηεο θηιίεο. Μπνξνχλ αθφκα λα αλεβάζνπλ θαη λα 

αληαιιάμνπλ κε άιινπο ρξήζηεο θσηνγξαθίεο, κνπζηθή θαη βίληεν. Πνιινί 

παξνκνηάδνπλ ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ειεθηξνληθέο παηδηθέο 

ραξέο ή θαη κε ειεθηξνληθά ιεπθψκαηα.  

Οη πην δηαδεδνκέλεο ζειίδεο ζηνλ θφζκν είλαη ην myspace, MSN 

Messenger, Facebook (ην νπνίν είλαη ζηελ θνξπθή σο ην πην 
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πνιπζπδεηεκέλν), Skype,  Skyvock, Twitter, Fleck, Tagged, Glixster, Hi5, 

Classmates, Immem, Badoo, Grienbster, Haboo  θαη  Ovcyt . 

Η δηαζεκφηεξε ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην Facebook,  

δεκηνπξγήζεθε ζηηο 4 Φεβξνπάξηνπ ηνπ 2004 ζηε Μαζαρνπζέηε ησλ ΗΠΑ 

απφ έλαλ 20ρξφλν Ακεξηθάλν θνηηεηή, ηνλ Mark Zuckerberg, σο έλα κέζν 

επηθνηλσλίαο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Harvard. ηα ηέιε ηνπ 2007 έθηαζε λα αξηζκεί πεξί ηα 60 εθαηνκκχξηα 

ρξήζηεο, νη 400.000 απφ ηνπο νπνίνπο βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα, θαη λα είλαη 

έλαο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο δηθηπαθνχο ηφπνπο παγθνζκίσο καδί κε ην 

Google, ην Yahoo θαη ην E-bay. Σν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη πξνθίι ζην facebook αλέξρεηαη, ζηα κέζα ηνπ 2008, ζην 37,7% 

ζηηο ΗΠΑ, 9,5% ζηε Μ.Βξεηαλία, 6,2% ζηνλ Καλαδά θαη 2,9% ζηελ Σνπξθία.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππνινγίδεηαη φηη ην MySpace ζηηο αξρέο ηνπ 2008 

δηέζεηε πάλσ απφ 110 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο παγθνζκίσο, κε ηα 73 

εθαηνκκχξηα λα πξνέξρνληαη απφ ηηο ΗΠΑ. Αληίζηνηρα θνηηεηηθά δίθηπα έρνπλ 

ήδε δεκηνπξγεζεί ζηελ Διιάδα (zuni.gr), ηε Γεξκαλία (studivz.net), ηε Ρσζία 

(vkontakte.ru) θαη ηελ Κίλα (xiaonei.com).        

 

Πυρ διαδόθηκαν 

Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο δηαδφζεθαλ απφ κέξα ζε κέξα φιν θαη πην 

πνιχ. 

Σύνολο Ενεπγών Χπηζηών Παγκοζμίυρ 

Ηκεξνκελία Υξήζηεο Ηκέξεο  αξγφηεξα Μεληαία  Αχμεζε 

26 Απγνχζηνπ 2008 100 εθαη. 1665 178,38% 

8 Απξηιίνπ 2009 200 εθαη. 225 13,33% 

15 επηεκβξίνπ 2009 300 εθαη. 160 9,38% 

5 Φεβξνπαξίνπ 2010 400 εθαη. 143 6,99% 

21 Ινπιίνπ 2010  500 εθαη. 166 4,52% 

5 Ιαλνπαξίνπ 2011 600 εθαη. 168 3,57% 

   ----------------------- 700 εθαη. ---------------- ---------------- 

22 επηεκβξίνπ 2011 800 εθαη. 260 1,65% 

Πεγή: εηαηξία  Nielsen 

 



 3 

Έπεςνα πος ππαγμαηοποιήθηκε μεηαξύ μαθηηών ηηρ  Γ’ λςκείος 

ζσεηικά με  ηη σπήζη ηος Facebook  είσε ηα εξήρ αποηελέζμαηα : 

 

Έηορ Ποζοζηό σπηζηών ζηην Ελλάδα 

2005 12,5% 

2007 12,5% 

2008 25% 

2009 37,5% 

 

Από πού επηπεάζηηκαν για να ξεκινήζοςν ηη σπήζη ηος Facebook: 

 

Απφ  θίινπο  42,85% 

Απφ ζπγγελείο 42,85% 

Απφ  πεξηέξγεηα 14,3% 

 

Η  άποτη ηυν επυηηθένηυν για ηο Facebook: 

 

απιή  εθαξκνγή  25% 

επηθίλδπλν 25% 

βαξεηφ 25% 

ρξήζηκν  25% 

χκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ έγηλε κεηαμχ 25.000 λέσλ ζε 25 επξσπατθέο 

ρψξεο θαη δεκνζηεχηεθε ζηηο Βξπμέιιεο, ην 38% ησλ παηδηψλ 9-12 εηψλ 

έρνπλ θηηάμεη πξνθίι ζε ηζηφηνπν  θνηλσληθήο  δηθηχσζεο. Όκσο νη θίλδπλνη 

είλαη αθφκε κεγαιχηεξνη φζν κηθξφηεξα  είλαη ηα παηδηά. Αλ θαη ην 78% ησλ 

παηδηψλ ειηθίαο 15–16 εηψλ ιέλε πσο γλσξίδνπλ πψο λα ηξνπνπνηνχλ ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα ηδησηηθά 

δεδνκέλα ηνπο, ην ίδην δελ ηζρχεη παξά κφλν γηα ηα κηζά (56%) παηδηά ειηθίαο 

11-12 εηψλ. 
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Πιζηεύεηε όηι η σπήζη ηος 

πεπικλείει κινδύνοςρ για ηην 

αζθάλεια ηυν σπηζηών;  

 

ΗΛΙΚ

ΙΑ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

15-25 23,2

% 

76,8

% 

26-36 43,4

% 

56,6

% 

37-47 25% 75

% 

 

Έσεηε ζςνανηήζει ποηέ 

κάποιον πος γνυπίζαηε από ηο 

Facebook, παπά ηοςρ όποιοςρ 

κινδύνοςρ;  

ΝΑΙ ΟΧΙ 

70,4% 29,6% 
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Πεπιγπαθή και λειηοςπγία ηηρ ζελίδαρ ηος Facebook 

 

 

ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ facebook 

ππάξρνπλ δχν θελά ηα νπνία πξέπεη 

λα ζπκπιεξσζνχλ. ην πξψην θελφ 

πξέπεη λα γξάςεηο ην email κε ην 

νπνίν ζα έξρεζαη ζε επηθνηλσλία κε 

ηα άιια κέιε, ελψ ζην δεχηεξν 

πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηο ηνλ 

θσδηθφ ζνπ. Οη ππεξεζίεο ηνπ 

facebook δηαηίζεληαη δσξεάλ. Όηαλ 

ινηπφλ εηζέιζεηο ζηε ζειίδα ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ζνπ κπνξείο άκεζα λα 

έξζεηο ζε «επαθή» κε ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο ππεξεζίαο.  

Γηα λα γίλεηο ρξήζηεο ηνπ facebook πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηο ηα εμήο 

ζηνηρεία: φλνκα, επψλπκν, email, θσδηθφ πξφζβαζεο, θχιν θαη εκεξνκελία 

γέλλεζεο. Αθφκα κπνξείο λα δειψζεηο (φρη ππνρξεσηηθά) ηφπν, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ρφκπη, εθπαίδεπζε θαη αγαπεκέλεο ζπλήζεηεο. ηε ζπλέρεηα θάζε 
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θνξά πνπ ζα ζέιεηο λα κπεηο ζηελ ππεξεζία ηνπ facebook ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλεηο κφλν ηνλ θσδηθφ θαη ην email ζνπ. Αθφκε κπνξείο λα αλεβάζεηο 

ζην πξνθίι ζνπ κηα θσηνγξαθία ζνπ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλίαο 

κε ηα άιια κέιε ηεο ππεξεζίαο. Γηα  λα γίλεηο θίινο  κε έλα άιιν κέινο πξέπεη 

ην άιιν κέινο  δερηεί,  ηφηε ην κέινο εληάζζεηαη ζηε ιίζηα ησλ θίισλ ζνπ. 

 

 

Οη αξηζκνί κε καχξν ρξψκα ζηελ παξαπάλσ εηθφλα αληηζηνηρνχλ ζηα εμήο:  

1 = εηδνπνηήζεηο   9 = εθαξκνγέο (παηρλίδηα θ.η.ι.) 

2 = κελχκαηα 10 = φλνκα θίινπ  

3 = αηηήκαηα θηιίαο 11 = ζχλδεζκνο (θνηλνπνίεζε) 

4 = εηθφλα πξνθίι 12 = πξνηάζεηο facebook γηα θίινπο  

5 = ελεκεξψζεηο 13 = ν αξηζκφο ησλ κειψλ  

6 = κελχκαηα 14 = αλαδήηεζε νκάδαο  

7 = εθδειψζεηο πνπ είζηε 

πξνζθεθιεκέλνη 

15 = αξρηθή ζειίδα (βιέπνπκε θνηλνπνηήζεηο θίισλ) 
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8 = νκάδεο πνπ είζηε 

κέινο  

16 = ην γλσζηφ σο «like» πνπ ην παηάκε γηα   

ζπλδέζκνπο πνπ έρνπλ αλεβάζεη νη θίινη καο θαη καο 

αξέζνπλ.  

Θεηικέρ επιδπάζειρ ηυν ζελίδυν κοινυνικήρ δικηύυζηρ 

 

Η ελαζρφιεζε ησλ αλζξψπσλ θαη εηδηθά ησλ λέσλ κε ηηο ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην facebook θαη ην twitter, είλαη έλα απφ ηα πην 

έληνλα θαη ραξαθηεξηζηηθά θαηλφκελα ηεο επνρήο καο. Οη ηζηφηνπνη 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ πνιιέο ζεηηθέο, αιιά θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο 

ζηα κέιε ηνπο. Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δεζκψλ κε πνιινχο 

αλζξψπνπο, αθνχ ζπγθεληξψλνπλ κεγάιν αξηζκφ κειψλ απφ φιν ηνλ θφζκν. 

Σν δηαδίθηπν, νχησο ή άιισο, θαηαξγεί ηηο απνζηάζεηο θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα επηθνηλσλνχλ online, παξφιν πνπ 

βξίζθνληαη ζε κεγάιε γεσγξαθηθή απφζηαζε ν έλαο απφ ηνλ άιιν.  

 

Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα κεγάιεο πνηθηιίαο θνηλσληθψλ δεζκψλ, 

εθφζνλ ζην δηαδίθηπν ζπξξένπλ άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, θνηλσλίεο, 

πνιηηηζκνχο, θνπιηνχξεο, κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά. 

Αθφκα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα έξζεη ην άηνκν ζε επαθή κε δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο θαη έηζη λα δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηνπο πλεπκαηηθνχο ηνπ 

νξίδνληεο. Ο άλζξσπνο δξαζηεξηνπνηείηαη  θαη  ζπκπξάηηεη γηα θνηλνχο 

ζθνπνχο κε άηνκα πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη  νπνπδήπνηε ζηε γε θαη 
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επνκέλσο εληζρχεη έλαλ θνηλφ ζθνπφ. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

εχθνιεο  πξφζβαζεο ζε ςπραγσγηθφ πεξηερφκελν απφ ην ζπίηη κέζσ π.ρ. ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηξαγνπδηψλ, βίληεν, βίληεν θιηπ θαη κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο 

κε εθαξκνγέο ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα φπσο ηα παηρλίδηα. 

ηελ εξψηεζε «πψο ηα θνηλσληθά δίθηπα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ εκάο ηα 

παηδηά;» o Larry Rosen, θαζεγεηήο  ςπρνινγίαο, απάληεζε  γηα ηηο πηζαλέο 

ζεηηθέο επηπηψζεηο φπσο:  

 Οη λεαξνί ελήιηθεο  πνπ μνδεχνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην facebook 

έρνπλ ζεκάδηα «εηθνληθήο ελζπλαίζζεζεο» γηα ηνπο online θίινπο ηνπο. 

 Μπνξεί λα κάζνπλ ζηνπο εζσζηξεθείο εθήβνπο πψο λα 

θνηλσληθνπνηεζνχλ πίζσ απφ ηελ αζθάιεηα ηεο νζφλεο ηνπο, είηε 

πξφθεηηαη γηα laptop, είηε αθφκα θαη γηα smartphone. 

 Μπνξεί λα πεξηέρεη εξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία.  

 

ην facebook πνιινί είλαη απηνί πνπ εθθξάδνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα 

πνπ δελ ζα ηνικνχζαλ λα απνθαιχςνπλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή, είηε γηαηί δελ 

είλαη ηφζν εμσζηξεθείο θαη θνηλσληθνί, είηε επεηδή ληξέπνληαη, είηε επεηδή 

θαλείο ίζσο δελ ελδηαθέξζεθε λα ηνπο αθνχζεη. Μέζσ ησλ ζειίδσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε άηνκα θαη θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

καο θάλνπλ πην «αλνηρηνχο», λα καο βνεζήζνπλ λα εμσηεξηθεχζνπκε απηά 

πνπ ληψζνπκε θαη λα εθθξαζηνχκε θαιχηεξα, επεηδή αθξηβψο ν άιινο δελ καο 

βιέπεη, ίζσο νχηε θαλ καο γλσξίδεη εμ’ φςεσο. Δπίζεο, κπνξνχκε λα έξζνπκε 

ζε επαθή κε πξφζσπα πνπ έρνπκε θαηξφ λα ζπλαληήζνπκε ή λα κηιήζνπκε, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη απηά ηα άηνκα έρνπλ ινγαξηαζκφ ζε κηα παξφκνηα 

ζειίδα. Μέζσ ησλ ζειίδσλ απηψλ κπνξνχκε λα κνηξαζηνχκε κε ηνπο θίινπο 

καο θάηη πξνζσπηθφ ή θάηη πνπ καο ζπλέβε ή θσηνγξαθίεο. 

Παξάιιεια, κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε θαηά πνιχ ηελ θαζεκεξηλφηεηά 

καο. Μπνξνχκε λα βξνχκε αληηθείκελα ζε αζπλαγψληζηεο ηηκέο απφ απηέο ηεο 

αγνξάο θαη λα ελεκεξσλφκαζηε γηα ηηο εμειίμεηο (φπνηεο θαη αλ είλαη απηέο π.ρ. 

αζιεηηθέο, πνιηηηθέο θηι.) ζε φιν ηνλ θφζκν. 
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χκθσλα κε κηα κεγάιε ηξηεηή έξεπλα ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο 

πεξηζζφηεξνη απφ 800 έθεβνη θαη γνλείο, έρνπκε ηα εμήο εληππσζηαθά 

απνηειέζκαηα:  

« Οη λένη αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο ζηνπο ππνινγηζηέο, νη νπνίεο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία », αλαθέξεη ε ζπγγξαθέαο ηεο έθζεζεο, 

Γξ. Μίκη Ίην θαη ζπλερίδεη: « …καζαίλνπλ κεηαμχ άιισλ πψο λα επηθνηλσλνχλ 

κέζσ δηαδηθηχνπ θαη λα δεκηνπξγνχλ ηζηνζειίδεο. Όια απηά πνπ πξηλ ηα 

ζεσξνχζακε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, γηα ηνπο λένπο πιένλ είλαη δεδνκέλα… ». 

Οη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ λεαξνχο ρξήζηεο ππνινγηζηψλ γηα πάλσ απφ 

5.000 ψξεο θαη ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ κία « εζλνγξαθηθή νπηηθή γηα ην 

πψο νη λένη ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο γηα λα θνηλσληθνπνηεζνχλ, λα 

κάζνπλ, λα ραιαξψζνπλ ». 

ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο έξεπλαο εληάζζνληαη νη ππεξεζίεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο φπσο ηα MySpace θαη Facebook, ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηα 

επξήκαηα, έρνπλ πιένλ θαζηεξσζεί σο ρψξνη ζπλάληεζεο ησλ λέσλ, 

αληίζηνηρνη κε ηα πάξθα, ηα εκπνξηθά θέληξα θαη ηηο πιαηείεο. 

Δπίζεο θαηά ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, νη λένη έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, κέζσ chat rooms, νη 

λεαξνί ιάηξεηο ησλ ηαπσληθψλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ, αληαιιάζζνληαο απφςεηο, 

έκαζαλ πξάγκαηα γηα ηελ ηαπσληθή γιψζζα θαη απέθηεζαλ γλψζεηο γχξσ απφ 

ην animation. 

«Η δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο πιένλ έρεη απνθηήζεη νκαδηθφ ραξαθηήξα θαη 

είλαη ζεκαληηθφ λα ην ιάβνπκε απηφ ππφςε φηαλ θαληαδφκαζηε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηνλ 21ν αηψλα» 

Δπίζεο κε ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξνχκε εχθνια λα 

επηιχζνπκε πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ξσηψληαο άηνκα πνπ έρνπλ 

επίγλσζε ησλ ζεκάησλ πνπ καο απαζρνινχλ. 

Αθφκα άλζξσπνη πνπ είλαη άλεξγνη κπνξνχλ λα βξνπλ δνπιεηά βιέπνληαο 

θάπνηα δηαθήκηζε ζηηο ζειίδεο απηέο. ην facebook κπνξείο γηα παξάδεηγκα λα 

δηαθεκίζεηο ηελ εηαηξία ζνπ, ή ηε δνπιεηά ζνπ (π.ρ. θσηνγξάθνη, 

αξρηηέθηνλεο, δηαθνζκεηέο θ.η.ι.), ή ην θαηάζηεκά ζνπ ή λα δεηήζεηο λα βξεηο 

δνπιεηά ή λα δεηήζεηο ππάιιειν. 
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Όζνλ   αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ην facebook  απνδεηθλχεηαη πνιχ 

εμππεξεηηθφ κέζν. Πην αλαιπηηθά, έλαο επηρεηξεκαηίαο  ν νπνίνο  δηαρεηξίδεηαη 

έλα λπρηεξηλφ θέληξν δηαζθέδαζεο πξνζθαιεί θάπνηνλ  γλσζηφ  ηξαγνπδηζηή  

γηα κηα εκθάληζε. Ο ζπγθεθξηκέλνο επηρεηξεκαηίαο ινγηθά ζα ζέιεη λα 

δηαθεκίζεη  απηήλ ηελ εκθάληζε κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν θφζηνο. Δάλ  

ινηπφλ  ρξεζηκνπνηήζεη ην facebook γηα λα δηαθεκίζεη απηήλ  ηελ εκθάληζε, 

κέζα απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ θέληξνπ ηνπ, θαη ζα ελεκεξψζεη φινπο ηνπο 

θίινπο θαη πειάηεο ηνπ άκεζα θαη γξήγνξα θαη πάλσ απ’ φια δσξεάλ (ρσξίο 

έμνδα γηα αθίζεο, δηαθεκίζεηο θ.ι.π.). Σν παξαπάλσ  είλαη κφλν έλα απιφ, 

θαζεκεξηλφ παξάδεηγκα ηεο ρξεζηκφηεηαο  ηνπ facebook θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

ηνκέα. Γεληθφηεξα, ην facebook ζήκεξα αμηνπνηείηαη αθφκα θαη απφ κεγάιεο   

εηαηξίεο κε ζθνπφ ηε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο ινγαξηαζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ κεγάιεο 

πνιπεζληθέο εηαηξίεο φπσο ε coca cola θαη ε Pepsi cola ζην ρψξν ησλ 

αλαςπθηηθψλ θαη ε Vodafone ζην ρψξν ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Φπζηθά, 

κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ, νη κεγάιεο απηέο εηαηξίεο δελ έρνπλ 

άκεζν θέξδνο. Παξφια απηά φκσο ρξεζηκνπνηνχλ απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο 

ψζηε λα παξνπζηάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ ηνπο κε ζθνπφ λα 

πξνζειθχζνπλ ηνλ θφζκν γηα λα επελδχζνπλ ζε απηέο. Άξα, έρνπκε αθφκα 

έλα ζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ facebook γηα ηελ νηθνλνκία.   

 

ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ππάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ δηαθεκίζεηο νη 

νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηνπο ρξήζηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Γηαθεκίδνληαη  
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πξντφληα κε πξνζηηέο ηηκέο, κε απνηέιεζκα ηελ απνθπγή θαηαλάισζεο  

άιισλ αθξηβφηεξσλ πξντφλησλ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ. 

Αθφκε, ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε θαη 

ινγαξηαζκνχο θαθεηεξηψλ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ. Απηέο νη επηρεηξήζεηο κε 

απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο πξνζδνθνχλ λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε 

δεκνηηθφηεηα, πεξηζζφηεξνπο εηθνληθνχο θίινπο θαη λα γίλνπλ πην γλψζηεο 

ψζηε λα απμεζεί θαη ε πξαγκαηηθή πειαηεία ηνπο. 

Με απηέο ηηο ζειίδεο κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα επηθνηλσλνχλ κε θίινπο, κε 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, αλ βξίζθεηαη καθξηά, αθφκα θαη κε αλζξψπνπο πνπ δελ 

ηνπο είραλ γλσξίζεη ζην παξειζφλ, κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θηιίεο ή αθφκα 

θαη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο. Αθφκα αλ έρεη θάπνηνο άλζξσπνο ζπγθεθξηκέλν 

ρφκπη ή ελδηαθέξνλ είλαη πάξα πνιχ εχθνιν λα «ζπλαληήζεη» δηαδηθηπαθά θαη 

λα επηθνηλσλήζεη κε αλζξψπνπο πνπ κνηξάδνληαη ηα ίδηα ελδηαθέξνληα. Δπίζεο 

κέζα απφ ηε  ζπλνκηιία κε άιινπο αλζξψπνπο, απφ άιιεο ρψξεο  κπνξεί 

θαλείο λα κάζεη λέα γιψζζα, λέεο θνπιηνχξεο, λένπο πνιηηηζκνχο.  

 

Απνηηικέρ επιδπάζειρ ηυν ζελίδυν κοινυνικήρ δικηύυζηρ 

 

Δθηφο φκσο απφ ηα ζεκαληηθά νθέιε, ππάξρνπλ θαη ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ online θνηλσληθή δηθηχσζε. Οη έθεβνη  πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ην Facebook δείρλνπλ ζπρλά ηάζεηο λαξθηζζηζκνχ, ελψ νη λεαξνί ελήιηθεο 

εκθαλίδνπλ ζεκάδηα ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, καλίαο θαζψο θαη επηζεηηθέο 

ηάζεηο. Αθφκα, έρεη επίδξαζε ζηελ πγεία φισλ ησλ εθήβσλ, αθνχ ηνπο 

θαζηζηά επηξξεπείο ζην άγρνο, ηελ θαηάζιηςε θαη άιιεο ςπρνινγηθέο 

δηαηαξαρέο θαη πην επηξξεπείο ζε κειινληηθά πξνβιήκαηα πγείαο. Δπίζεο, 

κπνξεί λα απνζπά ηελ πξνζνρή θαη κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε κάζεζε. 

Μηα έξεπλα απνδεηθλχεη φηη καζεηέο γπκλαζίνπ, ιπθείνπ αιιά θαη θνηηεηέο 

ειέγρνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπο ζην Facebook αλά δεθαπέληε ιεπηά. Σα παηδηά 

πνπ θάζνληαη πνιιέο ψξεο κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή, είλαη πηζαλφ λα 

παξνπζηάζνπλ έληνλν άγρνο, πνπ κπνξεί λα γίλεη παζνινγηθφ, λα 

εγθαηαιείςνπλ ηα καζήκαηά ηνπο, λα ράζνπλ ηελ επαθή κε ηελ  νηθνγέλεηά 
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ηνπο θαη λα απνκνλσζνχλ, επηζεκαίλεη ε ςπρνιφγνο θπξία Αιεμάλδξα  

Καππάηνπ.  

 

Σν Facebook θαη νη άιινη δηθηπαθνί ηφπνη, κπνξεί λα θαίλνληαη εθ πξψηεο 

φςεσο αζψνη, αιιά φηαλ μεπεξλάεη ε ρξήζε ηνπο ηα θπζηνινγηθά φξηα, ηφηε 

κηιάκε γηα εζηζκφ. Η επηκνλή απηή ηνπ παηδηνχ λα απαζρνιείηαη, άζθνπα ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζε ηέηνηεο ζειίδεο, κπνξεί λα ππνδειψζεη ηελ έληνλε 

αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα απνκφλσζε, γηα απνθπγή δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

θαη επαθψλ. Οη παξάγνληεο νη νπνίνη νδεγνχλ ζηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ κπνξεί λα είλαη ε θαηάζιηςε, ην άγρνο, νη δηαηαξαρέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, αιιά θαη ε θνηλσληθή θνβία.  

 

          

 

 

 

Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ε αηηία πνπ ην 50% θαη άλσ ησλ 

αλζξψπσλ ληψζνπλ κνλαμηά θαη αο κελ ην παξαδέρνληαη αθνχ απηέο νη 

ζειίδεο ηνπο δεκηνπξγνχλ κηα κεγάιε απηαπάηε, φηη έρνπλ πνιινχο θίινπο, 

ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα άηνκα είλαη άγλσζηα  

κεηαμχ ηνπο, έρνπλ γλσξηζηεί κέζσ θάπνησλ ιέμεσλ, ραξαθηήξσλ, θαη 

ζπκβφισλ. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη άλζξσπνη ιφγσ κνλαμηάο 

ζπλδένληαη ζε ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο π.ρ. ην facebook ή ην twitter θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν  ειεθηξνληθήο ζχλδεζεο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ 

αλζξψπνπο λα ζπδεηήζνπλ καδί ηνπο ,δηάθνξα ζέκαηα, λα γειάζνπλ, λα 

βξνπλ  θαηλνχξγηνπο θίινπο. Έζησ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηεο ειεθηξνληθήο 
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ζπδήηεζεο θαηαθέξλνπλ λα κε ληψζνπλ κφλνη ηνπο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα 

πνπ έθαλε ην βξεηαληθφ ηλζηηηνχην ςπρηθήο πγείαο, ην 60%  ησλ λεαξψλ 

αηφκσλ ειηθίαο 18-34 εηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα παξαδέρηεθαλ φηη 

ληψζνπλ κνλαμηά. Σν 31% ηεο έξεπλαο παξαδέρηεθαλ φηη θαηαλαιψλνπλ 

ππεξβνιηθά πνιχ ρξφλν επηθνηλσλψληαο «ςεθηαθά» νκνινγνχλ φηη αλ ην 

δηαδίθηπν απνηειεί πεγή κνλαμηάο ζίγνπξα επηδεηλψλεη ην πξφβιεκα ησλ 

αλζξψπσλ πνπ βηψλνπλ ηε κνλαμηά θαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. 

 

 

 

Γελ είλαη άγλσζην φηη νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο κφιηο 

επηζηξέθνπλ ζπίηη θάζνληαη 

ακέζσο ζηνλ ππνινγηζηή γηα λα 

δνπλ ηα κελχκαηα, ηηο 

δεκνζηεχζεηο θαη ηα ιεγφκελα 

«Likes» αθνζηψλνληαο ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζην πσο ζα 

καζαίλνπλ ηα λέα ησλ άιισλ 

ρξεζηψλ, μερλψληαο ην παηρλίδη κε 

ηα παηδηά ζηελ γεηηνληά. Γελ είλαη 

δεδνκέλν  φηη ην Facebook θαη 

άιιεο ηέηνηεο ζειίδεο 

θαηαζηξέθνπλ πξνζσπηθφηεηεο, 

απιά ζπλήζσο γίλεηαη  θαθή ρξήζε 

θαη θαηάρξεζε απηψλ ησλ ζειίδσλ, 

θαη γίλνληαη ζπλήζσο ε αηηία γηα 

ηελ απνκφλσζε ησλ ρξεζηψλ ζην 

ζπίηη ηνπο. 

Έπεηηα ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη γεληθφηεξα ησλ ηφπσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ειινρεχνπλ δηάθνξνπο θηλδχλνπο, αθνχ ην παηδί κπνξεί λα έιζεη 

ζε επαθή κε δηάθνξα άηνκα, ηα νπνία κπνξνχλ λα θξπθηνχλ πίζσ απφ ηελ 

αλσλπκία ηνπο θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ παηδηθή αθέιεηα θαη πεξηέξγεηα. Ο 
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θάζε άλζξσπνο, απφ ηε θχζε ηνπ έρεη ηελ ηάζε λα έιθεηαη απφ ην δηαδίθηπν 

θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πνιχσξε απαζρφιεζή ηνπ κε απηφ. 

Δπηπιένλ θίλδπλνη νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη φιν θαη πην ζπρλά είλαη ην 

αθαηάιιειν πνξλνγξαθηθφ, βίαην, ξαηζηζηηθφ ή θαη επηθίλδπλν, παξάλνκν, 

πιηθφ. Αθφκα ρεηξφηεξα, νη άλζξσπνη πνπ ην θαηαζθεπάδνπλ ή αζρνινχληαη κε 

απηφ, νη νπνίνη θξχβνληαη πίζσ απφ ηελ αλσλπκία ηνπ facebook θαη απφ ην 

γεγνλφο πσο ζε απηέο ηηο ζειίδεο “φηη δειψζεηο είζαη”. Μηα πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ δπζηπρψο ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο κπνξεί πνιχ εχθνια λα ζε παξαζχξεη, 

λα ζε μεγειάζεη, λα ζε εθκεηαιιεπηεί, αθφκα θη αλ είλαη δεθάδεο ρηιηφκεηξα 

καθξηά ζνπ, αθφκα θη αλ δελ ηνλ έρεηο δεη πνηέ μαλά. Δμάιινπ πνηέ δε μέξεηο, 

αλ θάπνηνλ δελ ηνλ γλσξίδεηο πξνζσπηθά, αλ ν θάζε «θίινο» πθίζηαηαη, αλ 

ιέεη ην αιεζηλφ ηνπ φλνκα, ηελ αιεζηλή ηνπ απαζρφιεζε, ή αλ βιέπεηο ζην 

πξνθίι ηνπ ηελ αιεζηλή ηνπ εηθφλα. Η επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ν εθθνβηζκφο, 

ε απεηιή, νη χβξεηο, ν εμεπηειηζκφο, είλαη θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζπρλά ζε ηέηνηεο ζειίδεο θαη δελ πξέπεη λα παίξλνπκε ην ζέκα απηφ 

αςήθηζηα.  

Οη επαθέο κε αγλψζηνπο 

ειινρεχνπλ ηνλ θίλδπλν 

παξελφριεζεο, απνπιάλεζεο, 

εμαπάηεζεο, παξαβίαζεο ή 

δεκνζίεπζεο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. νβαξφο θαη 

αλακελφκελνο θίλδπλνο πνπ κπνξεί 

λα αληηκεησπίζεη ν θάζε λεαξφο, 

“εχπηζηνο”, ρξήζηεο είλαη ε 

εκπηζηνζχλε πνπ δείρλεη ζηηο 

ηζηνζειίδεο απηέο, παξέρνληαο ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, ρσξίο 

θαλέλα δηζηαγκφ θαη θακία ζθέςε.  
 

 

Δπηπιένλ, φηαλ ν ρξήζηεο μνδεχεη ηφζν ρξφλν ζηελ “εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα”, επέξρεηαη ε παξακέιεζε ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη ησλ 
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πξαγκαηηθψλ θίισλ ηνπ. Η πνιχσξε ρξήζε θάλεη ην ρξήζηε λα ληψζεη θελφο, 

ζιηκκέλνο, αιιά θαη νμχζπκνο, φηαλ δε βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν. Σαπηφρξνλα 

απηή ε θαηάζηαζε ηνλ νδεγεί λα ιέεη ςέκαηα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο 

ηνπ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, κε ζέινληαο λα παξαδερηεί ηνλ εζηζκφ ηνπ. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη φζνλ αθνξά ηε δνπιεηά ή ην ζρνιείν ηνπ. Βιέπνπκε 

ινηπφλ πσο νη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο είλαη πνιιέο θαη ζεκαληηθφηαηεο. 

Παξάιιεια, εκθαλίδνληαη θαη ζσκαηηθέο επηπηψζεηο. Οη δηαηξνθηθέο 

δηαηαξαρέο είλαη κηα επίδξαζε πνπ επεξεάδεη αλζξψπνπο πνπ είλαη 

πξνζθνιιεκέλνη κε ηηο ψξεο ζην δηαδίθηπν . Αθφκα, νη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ 

αιιά θαη ε αιιαγή ζπλεζεηψλ χπλνπ. Οη πνιιέο ψξεο ζηνλ ππνινγηζηή γεληθά, 

θαζηζκέλνη ζε κία θαξέθια, δεκηνπξγνχλ κπνζθειεηηθέο παζήζεηο, φπσο π.ρ  

ζθνιίσζε αιιά θαη μεξά κάηηα, πνπ έπεηηα νδεγνχλ ζε πξνβιήκαηα φξαζεο 

ίζσο θαη κπσπία. Ο εθλεπξηζκφο θαη ε δηαηαξαρή ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη ζηηο ζειίδεο απηέο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

εκηθξαλίεο, δαιάδεο θαη ηάζε πξνο εκεηφ, αθνχ πνιινί είλαη απηνί πνπ 

μελπρηάλε, δηφηη κπαίλνπλ ζε ηέηνηεο ζειίδεο απφ ην πξσί ηεο κηαο εκέξαο θαη 

ηειεηψλνπλ ηελ επφκελε κέξα, άξα ράλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ.  

 

Δπηπιένλ, ηα καληψδε κέιε ηέηνησλ ζειίδσλ, παξακεινχλ ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο πγηεηλή, φπσο επίζεο παξνπζηάδνπλ κεησκέλε ή ζρεδφλ αλχπαξθηε 

αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, δηφηη ππάξρεη έιιεηςε ρξφλνπ αιιά θαη δηάζεζεο γηα 

άζθεζε. πκπεξαζκαηηθά, ηα παηδηά, νη έθεβνη, αιιά θαη νη ελήιηθεο 

παξακεινχλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, ζχκθσλα κε 

πξφζθαηε έξεπλα παλεπηζηεκίνπ ζηελ Καιηθφξληα, ηα παηδηά πνπ πεξλνχλ 

πνιιέο ψξεο κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, ζην Facebook γίλνληαη πην 

αληηθνηλσληθά, αλαπηχζζνπλ λαξθηζζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη πην 

επηξξεπή  ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο.  
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Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο εχξεζεο εξγαζίαο, κπνξεί φπσο είπακε 

παξαπάλσ λα βνεζνχλ νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φκσο φζν εχθνιν 

είλαη λα  βξεηο  δνπιεηά κέζσ ηνπ facebook ηφζν εχθνιν είλαη θαη λα ηε 

ράζεηο. Απηφ κπνξεί  λα ην ζπκπεξάλεη θαλείο αλ αλαινγηζηεί δηάθνξα 

θαζεκεξηλά πεξηζηαηηθά ζηηο  ζειίδεο ηνπ facebook. ε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηζηαηηθφ, έλαο ππάιιεινο κηαο εηαηξίαο έηπρε λα εθθξάζεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ 

πεπνηζήζεηο ζηνπο θίινπο ηνπ ζην facebook. Αλάκεζα ζηνπο θίινπο ηνπ φκσο 

ππήξρε θαη ην αθεληηθφ ηνπ ζηελ επηρείξεζε πνπ εξγαδφηαλ. Δπεηδή ινηπφλ ην 

αθεληηθφ ηνπ είρε  δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο απφςεηο, απηφ ζηάζεθε ζαλ αθνξκή 

γηα λα ηνλ απνιχζεη. Άξα  θαηαιαβαίλνπκε  φηη ην facebook  ιεηηνπξγεί  θαη 

αξλεηηθά  ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο.  

 

 

«Πξηλ απφ ιίγν θαηξφ  είρα πξνγξακκαηηζκέλε ζπλέληεπμε ζε κεγάιε  

πνιπεζληθή εηαηξία. Αθνχ έιεγμαλ ην βηνγξαθηθφ κνπ θαη κνπ έθαλαλ 

δηάθνξεο  εξσηήζεηο ζην  αληηθείκελν  πνπ έρσ ζπνπδάζεη, κνπ αλαθνίλσζαλ  

ηελ πξφζιεςή κνπ. Λίγν πξηλ ζεθσζψ απφ ηελ θαξέθια, ν ππεχζπλνο κε 

θηιηθφ χθνο  κε ξψηεζε αλ ήκνπλ ζην facebook. Απάληεζα απζφξκεηα “ λαη “ 

θαη κνπ δήηεζε λα γίλνπκε “θίινη”, κηαο θαη ζα ζπλεξγαδφκαζηαλ. Σν ζεψξεζα  

κηα θηιηθή θίλεζε θαη δελ θαληάζηεθα πνηέ  φηη ζα κνπ ζηνίρηδε  ηελ 

πξφζιεςή κνπ», αλαθέξεη ν 32ρξνλνο Γεκήηξεο Κ. Όπσο ιέεη, πνιχ 

αξγφηεξα  έκαζε φηη ε εηαηξία έθαλε «θχιιν θαη θηεξφ» ηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 
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«Ύζηεξα απφ κέξεο κνπ αλαθνίλσζαλ φηη δελ ζπλάδεη ην πξνθίι ηεο εηαηξίαο 

κε ην δηθφ κνπ. Κνηηψληαο -κεηά ην ζνθ ηεο απφξξηςεο- πξνζεθηηθά ηελ 

ζειίδα κνπ ζην facebook δηαπίζησζα φηη είρα θάπνηεο παιηέο θσηνγξαθίεο 

απφ ξνθ ζπλαπιίεο κε αλάινγε ακθίεζε θαη ζπκκεηείρα ζε γθξνππ κε 

ειιεληθά θαη μέλα ξνθ ζπγθξνηήκαηα, θαζψο θαη ζε γθξνππ θαηά ηεο θξαηηθήο 

βίαο. Σειηθά, έκαζα φηη δελ ηνπο άξεζαλ νη δξαζηεξηφηεηεο κνπ. 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ 

     ηηο κέξεο καο, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απμάλεηαη κε ξαγδαίνπο 

ξπζκνχο. Έλαο ηνκέαο ηνπ πνπ έρεη γλσξίζεη θαη ζπλερίδεη λα γλσξίδεη 

ηδηαίηεξε άλζηζε είλαη ε θνηλσληθή δηθηχσζε. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

θάζε ρξφλν εκπιέθνληαη  ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία,  άιινηε ζην facebook,  

άιινηε ζην Skype θ.α. 

     Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο φκσο θαη νη ήδε ππάξρνπζεο 

ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο αλακέλεηαη λα κεηεμειηρζνχλ ζε πην άκεζνπο 

ηξφπνπο επαθήο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ηέηνηνπο πνπ ζήκεξα θαίλνληαη 

αδηαλφεηνη. Θα ζπλδπάδεηαη γηα παξάδεηγκα, ε επηθνηλσλία θαη ε ςπραγσγία 

κε ην marketing, ηελ παξνρή ελδερνκέλσο ηαηξηθήο βνήζεηαο, ηελ ηειεξγαζία, 

ηελ εμ  απνζηάζεσο δηδαζθαιία θ.α. 

    Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ζην κέιινλ ην marketing ζα ζηεξίδεηαη ζηελ 

θνηλσληθή δηθηχσζε ελψ παξάιιεια εθηηκάηαη φηη θαη πνιιέο άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζα αλαπηχζζνληαη κέζσ απηψλ ησλ δηαχισλ. Απηφ ζα 

απινπνηήζεη πξνθαλψο ηε δσή ησλ αλζξψπσλ, σζηφζν ειινρεχεη ν θίλδπλνο 

ηνπ εζηζκνχ ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο αιιά θαη ηεο αμηνπηζηίαο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε δηδαζθαιία εμ 

απνζηάζεσο, θαηά ηελ νπνία ειιείπεη ε άκεζε επαθή, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην 

λα γίλεηαη κηα ηππηθή κεηαθνξά γλψζεσλ, κε απνηέιεζκα ν δάζθαινο λα 

κεηαηξέπεηαη  ζε κηα κεραλή παξαγσγήο πιεξνθνξηψλ θαη θάζε άλζξσπνο λα 

απνμελψλεηαη απφ ηνπο άιινπο. 

      Όια απηά φκσο απνηεινχλ εηθαζίεο θαη πξφρεηξεο εθηηκήζεηο δηφηη ε 

γξήγνξε ηερλνινγηθή εμέιημε θαη νη θνηλσληθέο αιιαγέο καο νδεγνχλ πνιιέο 

θνξέο ζε απξφβιεπηα απνηειέζκαηα. 
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Σςμπεπάζμαηα 

Σν facebook  είλαη ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ηελ νπνία αζρνιείηαη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιαλήηε θαη καο βνεζάεη, ζηελ νπζία, λα 

επηθνηλσλνχκε κε άιινπο αλζξψπνπο απφ άιια κέξε. Απηή ε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία κε άιινπο αλζξψπνπο έρεη θαη αξλεηηθά ζηνηρεία φπσο ηελ 

έιιεηςε πξνζσπηθήο επαθήο, ζπλαλαζηξνθήο θαη αιεζηλήο ζπδήηεζεο, αιιά 

θάπνηεο θνξέο είλαη θαη απαξαίηεηε, αλ δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο. 

Καιφ ζα ήηαλ λα γίλεηαη ζσζηή θαη πξνζερηηθή ρξήζε. Όζν γηα ηα άηνκα 

πνπ ληψζνπλ κνλαμηά ζα ήηαλ θαιχηεξα λα ειαηηψζνπλ ηελ ρξήζε ηνπ 

internet κηαο θαη εθεί δελ ππάξρεη επαθή, νκηιία θαη θίλεζε, απιά 

απνηππψλνληαη ζθέςεηο. 

Δπίζεο, αληί νη λένη λα απνκνλψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζα πξέπεη λα θαιιηεξγνχλ ηνλ εγθέθαιφ ηνπο ,λα 

γπκλάδνπλ ην ζψκα ηνπο, λα θαιιηεξγνχλ ην πλεχκα ηνπο, λα αλαγλσξίδνπλ 

θαη λα εμειίζζνπλ ηηο θπζηθέο ηνπο θιίζεηο θαη ηα ηαιέληα ηνπο. Έηζη κπνξνχλ 

λα αληηκεησπίζνπλ ηε κνλαμηά πνπ δελ έρεη επηπηψζεηο κφλν ζηελ ςπρηθή 

πγεία.  

     Παξφια απηά ε λενιαία δελ ζα πξέπεη λα εζίδεηαη θαη λα εμαξηεηνπνηείηαη 

κε ην facebook αιιά λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ζε άιινπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δάλ ηεξείηαη απηή ε πξνυπφζεζε ηφηε ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ην facebook θαη γεληθφηεξα νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο  

ιεηηνπξγνχλ επεξγεηηθά γηα  ηνλ θάζε άλζξσπν σο πξνο ηελ θνηλσληθνπνίεζε 

ηνπ.  

     Όπσο δεθάδεο εθεπξέζεηο πξηλ απφ απηφ, έηζη θαη ην facebook δηράδεη. 

Τπάξρνπλ αξθεηνί  άλζξσπνη πνπ πξνζπαζνχλ λα πξνπαγαλδίζνπλ ηηο ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ζθνπφ λα ζπληειέζνπλ ζηελ θαηάξγεζή ηνπο απφ 

ηηο δσέο καο. Απφ  ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ θαη απηνί νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ, είηε κε αθξαίεο  απφςεηο (θαλαηηζκφο), είηε φρη, απηέο ηηο 

ζειίδεο. 

 


