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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ  
 

Το Facebook δίνει μια νέα διάσταση στην έννοια της φιλίας! 

http://www.tsemperlidou.gr/i-social/technology/to-facebook-dini-mia-nea-diastasi-stin-

ennia-tis-filias-2 

 Όταν ήμασταν παιδάκια και παίζαμε όλη μέρα στους δρόμους ξέραμε πολύ 

καλά ποιοι ήταν οι φίλοι μας και ποιοι οι «εχθροί» μας! Οι κανόνες ήταν απλοί. Με τους 

φίλους παίζεις μπάλα και με τους εχθρούς «ξύλο»! Τα παιδιά της διπλανής γειτονιάς 

ήθελαν πάντα το κακό σου και όποιος τους πολυμιλούσε ήταν προδότης. Τώρα όμως που 

η κοινωνία μας έχει εξελιχθεί, τα πράγματα έχουν γίνει πιο πολύπλοκα. Μετά την έκρηξη 

των SocialMedia,η λέξη φίλος έχει αρχίσει να παίρνει μία εντελώς διαφορετική 

διάσταση. Αν το καλοσκεφτείτε, έχετε μερικές εκατοντάδες επαφές στο Facebook και 

άλλους τόσους που κάνετε follow στο Twitter. 

Πώς όμως αποκαλείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους, που πολλούς από αυτούς δεν τους έχετε 

συναντήσει ποτέ στη ζωή σας; Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τους ονομάζετε… ΦΙΛΟΥΣ!!! 

Σίγουρα δεν μπαίνουν στην ίδια κατηγορία με τους κολλητούς σας!Δεν θα πιείτε ποτέ μαζί 

μπύρες βλέπονταςChampionsLeague! Δεν θα σας δανείσουν ούτε δεκάρα αν σας κάτσει καμιά 

στραβή! Δεν θα σας φτιάξουν μια ζεστή σούπα αν αρρωστήσετε… αλλά ξέρετε κάτι; Μπορεί 

να σας πουν καμιά ωραία συνταγή ή ένα καλό γιατροσόφι!!! Να σας προτείνουν μία τράπεζα 

που δίνει χαμηλό επιτόκιο δανεισμού! Να πουν ένα καλό αστείο για την αποτυχημένη σας 

ομάδα! 

Μπορεί λοιπόν οι κολλητοί σας να είναι αναντικατάστατοι (και μετρημένοι στα δάχτυλα του 

ενός χεριού) αλλά και αυτοί οι ιντερνετικοί φίλοι είναι χρήσιμοι! Γιατί τα SocialMedia σας 

συνδέουν με ένα μεγάλο δίκτυο ανθρώπων που ζουν σε διαφορετικούς «ψηφιακούς θύλακες» 

σε όλο τον κόσμο! Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξεπερνούν τα όρια του Facebook και έχουν τη 

δυνατότητα να επηρεάσουν την αληθινή σας ζωή όπως ακριβώς κάνουν και οι κολλητοί σας. 

Αν δεν ξέρετε από κινητά και θέλετε κάποιες γνώμες, ρίξτε μια ερώτηση στοFacebook! Αν 

θέλετε να πάτε μια εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και δεν έχετε ιδέα από ξενοδοχεία στείλτε 
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ένα tweet και είμαι σίγουρος ότι οι προτάσεις θα πέσουν βροχή! Αυτή είναι η δύναμη των νέων 

σας φίλων! 

Η εποχή λοιπόν που είχαμε μόνο φίλους με τους οποίους επικοινωνούσαμε πρόσωπο με 

πρόσωπο, ανταλλάσσαμε δώρα και πηγαίναμε για καφέ έχει περάσει ανεπιστρεπτί! Τώρα έχετε 

και φίλους που αναδημοσιεύουν τα tweets σας αν είναι έξυπνα, κάνουν like και σχολιάζουν 

τα videos που ανεβάζετε στο YouTube, που περιμένουν με ανυπομονησία το επόμενό 

σας post! Και όλα αυτά συμβαίνουν ανάμεσα σε ανθρώπους που ίσως δεν έχουν συναντηθεί 

ποτέ στη ζωή τους πρόσωπο με πρόσωπο. 

Οι κοινωνιολόγοι λένε ότι ίσως αυτός είναι και ο λόγος που το internet ευνοεί τις φιλίες. Η 

φυσική απόσταση που προσφέρουν τα social media, λειτουργεί σαν ένα ψηφιακό δίχτυ 

ασφαλείας που κάνει τους ανθρώπους πιο χαλαρούςστο να δημιουργούν νέες φιλίες/επαφές 

χωρίς να γνωρίζουν τον άλλο και πολύ καλά. “Δηλαδή τι έγινε αν κάνω κάποιον άγνωστο φίλο 

μου; Δεν θα πάθω και τίποτα αφού είναι χιλιόμετρα μακριά. Κι αν δεν μου αρέσει θα 

καταργήσω αυτή τη φιλία. Μήπως θα βρεθούμε και ποτέ!” Επίσης αυτή η απόσταση, σας κάνει 

και λίγο πιο θαρραλέους και τολμηρούς. Έχετε το θάρρος να ρωτήσετε κάτι με ένα μήνυμα, 

να ζητήσετε μια χάρη από κάποιον που ποτέ δεν θα σηκώνατε το τηλέφωνο να του μιλήσετε. 

Το πολύ-πολύ να μην σας απαντήσει! 

Όλα αυτά λοιπόν έχουν αλλάξει ριζικά την έννοια της φιλίας. Υπάρχουν αυτοί οι 5-10 

κολλητοί που είναι το στήριγμά σας στα εύκολα και στα δύσκολα της ζωής, με τους οποίους 

μοιράζεστε τα πάντα και υπάρχουν και οι online φίλοι σας που έχουν τη δύναμη να κάνουν τη 

ζωή σας πιο πλούσια, πιο ενδιαφέρουσα και πιο διασκεδαστική! Αυτά που κάνουν οι φίλοι σας 

δηλαδή αλλά με ένα νέο, διαδραστικό τρόπο! 

Φωτό από: www.freedigitalphotos.net 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freedigitalphotos.net/
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

1. Ποιο είναι το είδος του κειμένου; Δώστε δύο χαρακτηριστικά αυτού 

του είδους.  

2. Να δώσετε ένα διαφορετικό τίτλο για το κείμενο.  

3. Ποια διάσταση στη φιλία δίνει το facebook σύμφωνα με το κείμενο; 

4. Nα αναφέρετε δύο θετικά της ηλεκτρονικής φιλίας. 

5. Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου.  

6. Να δώσετε ένα πλαγιότιτλο για την Πέμπτη παράγραφο.  

7. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα με τα ρήματα  

 ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΡΟΝΟΣ  ΦΩΝΗ  ΑΝΤΙΘΕΤΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΝΤΙΘΕΤΗ 

ΦΩΝΗ 

αποκαλείτε      

Θα πιείτε       

Επικοινωνούσαμε      
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Έχουν 

συναντηθεί 

     

Μοιράζεστε       

 


