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Κείμενο  

 

[Φιλικές σχέσεις στους ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης] 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων 

έχει προκαλέσει σημαντικές επιδράσεις τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε 

επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας. Η ανάπτυξη των νέων μέσων 

επικοινωνίας δημιούργησε νέες μορφές δράσης και αλληλεπίδρασης και κατά 

συνέπεια νέα είδη κοινωνικών σχέσεων, μεταβάλλοντας έτσι την παραδοσιακή 

δομή των σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων αναπόφευκτα και των φιλικών.  

Ιδιαίτερα έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει η εμφάνιση του 

κοινωνικού ιστοχώρου, γνωστού ως Facebook, που αποτελεί νέα μορφή 

«κοινωνικής αλληλεπίδρασης» και αριθμεί σήμερα πάνω από εκατό εκατομμύρια 

ενεργούς χρήστες. Ο προβληματισμός αναφέρεται στις ανθρώπινες σχέσεις και 

τους συσχετισμούς που δημιουργεί, ιδιαίτερα σε άτομα νεαρής ηλικίας, η 

υπερβολική χρήση του όρου «φίλος» για οποιαδήποτε «επαφή» διατηρεί κανείς 

στο Facebook.  

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι ποικίλα. Σε μια εποχή, στην οποία η 

χρήση του διαδικτύου αποτελεί καθημερινή πρακτική επικοινωνίας, ειδικότερα 

για τους έφηβους, σε συνάρτηση με τις λιγοστές διαπροσωπικές επαφές λόγω 

έλλειψης χρόνου, τι αλλάζει στις αντιλήψεις των νέων ανθρώπων σχετικά με τις 

φιλικές τους σχέσεις; Σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, στο οποίο το «ρίσκο» της 

«πρόσωπο με πρόσωπο» επαφής εξαφανίζεται απλώς με το πάτημα ενός 

κουμπιού, οι βασικές αισθήσεις απουσιάζουν και ο εαυτός που προβάλλεται είναι 

φιλτραρισμένος από τον ίδιο τον χρήστη, τι είδους φιλικές σχέσεις μπορούν να 

αναπτυχθούν και να διατηρηθούν; Μπορούν τελικά τα κοινωνικά δίκτυα, και 

ειδικά το Facebook, να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των φιλικών 



σχέσεων ή η διαρκής ενασχόληση με τους δικτυακούς «φίλους» οδηγεί στην 

απομάκρυνση από τους πραγματικούς, στην αδυναμία σύναψης νέων 

ουσιαστικών σχέσεων και τελικά στην απομόνωση;  

Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθεί το νόημα της φιλίας και 

οι πιθανές μεταβολές του από τη στιγμή που εμφανίστηκαν οι ιστοχώροι 

κοινωνικής δικτύωσης. Είναι, δηλαδή, απαραίτητο να διευκρινιστεί τι ακριβώς 

σημαίνει «φιλία» και «φιλικές σχέσεις» στα νέα αυτά περιβάλλοντα, στα οποία οι 

όροι χρησιμοποιούνται αδιακρίτως, για να χαρακτηρίσουν κάθε είδους ανθρώπινη 

σχέση. Τέλος, πρέπει να επισημανθούν οι συνέπειες που μπορεί να έχει το 

γεγονός αυτό στην αντίληψή μας περί φιλίας. 

Μ. Σαβράμη (2008). Αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και στη 

διαδικτυακή ζωή: Η περίπτωση του FaceBook. Μεταπτυχιακή έρευνα. 

Πανεπιστήμιο Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

(διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο. (80-100 λέξεις) 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 30) 

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος 

(Λ) δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 

α) Οι νέες τεχνολογίες δεν επέφεραν αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

β) Τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνυπάρχουν με τις παλαιότερες μεθόδους. 

γ) Σήμερα γίνεται κατάχρηση του όρου «φίλος» από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

δ) Οι νέοι έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο για διαπροσωπικές σχέσεις. 

ε) Υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα από τη χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

(μονάδες 5) 

Β2. Να βρείτε: α) τη δομή, β) και τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου 

«Η εισαγωγή…και των φιλικών».  

(μονάδες 10) 



Β3. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη (Ιδιαίτερα έντονο … στο 

Facebook) και την τελευταία παράγραφο (Επομένως,…περί φιλίας) του κειμένου. 

(μονάδες 10) 

 

Β4. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ζωή, 

προκαλέσει, μορφή, ενίσχυση, μεταβολές. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 50) 

Γ.  Σε άρθρο που πρόκειται να δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σας να 

αναφερθείτε στις θετικές και αρνητικές πτυχές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Στη συνέχεια, να προτείνετε τρόπους για την καλύτερη αξιοποίησή τους. (350-400 

λέξεις) 

(μονάδες 50) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


