
 

 

facebook, η ψηφιακή εκδοχή της επιθυμητής 
ζωής μας 

Τξσ Τ. Μπάομπα 
 
Η λένη «facebook» απξςελεί ίρχπ ρήμεοα μία από ςιπ ρσυμό-

ςεοα υοηριμξπξιξύμεμεπ λένειπ ρςιπ καθημεοιμέπ ρσζηςήρειπ ςχμ 
αμθοώπχμ αμάμερα ρε άςξμα κάθε ηλικίαπ, κξιμχμικήπ ςάνηπ 
και μξοτχςικξύ επιπέδξσ. Είμαι ξ μέξπ, ρύγυοξμξπ κώδικαπ ε-
πικξιμχμίαπ για έμαμ φητιακό κόρμξ πξσ μεςοά ήδη 
400.000.000 καςξίκξσπ. Ο παοαςηοξύμεμξπ εμθξσριαρμόπ δεμ 
είμαι ςσυαίξπ ξύςε πεοιρςαριακόπ. Η ζχή εκεί ταίμεςαι όςι είμαι -
επιςέλξσπ- απξλύςχπ ρςα υέοια ςχμ φητιακώμ καςξίκχμ ςξσ. 
Τα πάμςα μπξοξύμ μα ρσμβξύμ και όλα είμαι πιθαμά...  

Τξ facebook αμςιγοάτει ςη ζχή. Η επιςσυία ςξσ ξτείλεςαι 
κσοίχπ ρ' ασςήμ ςη ρςοαςηγική και δξμική ςξσ επιλξγή: ρςημ 
κξιμχμικόςηςά ςξσ. Ο φητιακόπ ςξσ κόρμξπ είμαι παοάλληλξπ 
και αμαλξγικά παοόμξιξπ με ςξμ ποαγμαςικό. Έυει ςξσπ όοξσπ, 
ςη λειςξσογία και ςα ανιξλξγικά υαοακςηοιρςικά ςηπ καθημεοι-
μόςηςάπ μαπ. Ωρςόρξ, με μια «μικοή» διατξοά: ελπιδξτόοα και, 
με φσυξλξγικξύπ όοξσπ, λσςοχςική. Και ασςό γιαςί η ρσγκοόςη-
ρη ςηπ φητιακήπ ςασςόςηςαπ και ςηπ κξιμχμικόςηςαπ ςξσ κάθε 
υοήρςη ρςξ facebook δεμ είμαι απαοαίςηςα απόλσςα ςασςόρημη 
με ςα υαοακςηοιρςικά και ςιπ ρσμθήκεπ ςηπ ποαγμαςικήπ ςξσ 
ζχήπ. Ο καθέμαπ εκεί έυει ςη δσμαςόςηςα μα ναμαρυεδιάρει ή και 
μα επιμξήρει, με φητιακά μέρα και με (εμςσπχριακή πξλλέπ 
τξοέπ) ρκημξθεςική επιμέλεια, ςξ παοελθόμ και ςξ παοόμ ςξσ, 
ςη δημόρια εικόμα ςξσ. Να ναμαξοίρει κσοιξλεκςικά ή μα βελ-
ςιώρει ρημαμςικέπ (και κοίριμεπ) λεπςξμέοειεπ για ςξμ εασςό ςξσ 
και ςη ζχή ςξσ από ςημ αουή. Να ναμαγεμμηθεί. Να γίμει επιςέ-
λξσπ ασςόπ πξσ πάμςα ήθελε, ασςόπ πξσ μξμίζει όςι ςξσ ανίζει μα 
είμαι ή και ασςόπ πξσ νέοει όςι πιθαμόμ δεμ θα μπξοέρει μα γίμει 
πξςέ.  

Η ζχή ρςξμ φητιακό πλαμήςη μξιάζει μα είμαι ρπάμια βαοε-
ςή. Σε αμςίθερη με ςημ ποαγμαςικόςηςα, όπξσ η δύρκξλη για 
ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ καθημεοιμόςηςα λειςξσογεί καςαπιερςικά 
και πεοιξοιρςικά ρςιπ επιθσμίεπ και ρςα πξικίλα όμειοά ςξσπ, η 
φητιακή καθημεοιμόςηςα ςξσ facebook αρτσκςιά από ζχή. Εδώ, 
η διάθερη για επικξιμχμία και η εσοημαςική με κάθε ςοόπξ αλ-
ληλεπίδοαρη μεςανύ ςχμ υοηρςώμ ταίμεςαι μα πεοιρρεύξσμ. Οι 
ίδιξι άμθοχπξι πξσ ρςημ ποαγμαςική ςξσπ ζχή πιθαμώπ μα δσ-
ρκξλεύξμςαι μα μιλήρξσμ για ςξμ εασςό ςξσπ, μα απξκαλύφξσμ 
ποξρχπικέπ ςξσπ ρςιγμέπ ή μα τλεοςάοξσμ με ξπξιξμδήπξςε 
ςοόπξ, ρςξμ κόρμξ ςξσ facebook μεςαμξοτώμξμςαι κσοιξλεκςι-
κά ρε εμ δσμάμει αρςέοεπ.  

Τξ ποόβλημα με ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ υοήρςεπ ςξσ facebook 
είμαι η άγμξια ςξσ ςοόπξσ λειςξσογίαπ ςξσ, ςχμ δξμώμ ςξσ και 
ςχμ ρσμβάρεχμ πξσ υοηριμξπξιεί. Η έλλειφη ασςήπ ςηπ γμώρηπ 
ρςη γοαμμαςική και λειςξσογία ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ μέρξσ είμαι ξ 
ποώςξπ βαρικόπ λόγξπ πξσ ξδηγεί ρςη μη ξοθξλξγική ςξσ υοή-
ρη. Ο δεύςεοξπ, και ίρχπ ξ πιξ καθξοιρςικόπ, είμαι όςι ςξ 
facebook ποξρτέοει ρε όλξσπ (όρξι αιρθάμξμςαι ρσμειδηςά ή 
αρσμείδηςα έςρι) ςη δσμαςόςηςα μα επαμαδιαποαγμαςεσθξύμ ςημ 
απξσρία ςηπ επιθσμηςήπ ζχήπ ςξσπ από ςημ καθημεοιμόςηςά 
ςξσπ.  

Σήμεοα, παοά ςιπ εμρςάρειπ για ςα ρσρςήμαςα αρταλείαπ ςξσ  

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Τξ facebook αμςιγοάτει 
ςη ζχή. Η επιςσυία ςξσ ξτεί-
λεςαι κσοίχπ ρ' ασςήμ ςη 
ρςοαςηγική και δξμική ςξσ 
επιλξγή: ρςημ κξιμχμικόςηςά 
ςξσ. Ο φητιακόπ ςξσ κόρμξπ 
είμαι παοάλληλξπ και αμαλξ-
γικά παοόμξιξπ με ςξμ ποαγ-
μαςικό. 

Ο καθέμαπ εκεί έυει ςη 
δσμαςόςηςα μα ναμαγεμμηθεί. 
Να γίμει επιςέλξσπ ασςόπ πξσ 
πάμςα ήθελε, ασςόπ πξσ μξμί-
ζει όςι ςξσ ανίζει μα είμαι ή 
και ασςόπ πξσ νέοει όςι πιθα-
μόμ δεμ θα μπξοέρει μα γίμει 
πξςέ.  

Η ζχή ρςξμ φητιακό πλα-
μήςη μξιάζει μα είμαι ρπάμια 
βαοεςή. Σε αμςίθερη με ςημ 
ποαγμαςικόςηςα, όπξσ η δύ-
ρκξλη για ςξσπ πεοιρρόςε-
οξσπ καθημεοιμόςηςα λει-
ςξσογεί καςαπιερςικά και πε-
οιξοιρςικά ρςιπ επιθσμίεπ και 
ρςα πξικίλα όμειοά ςξσπ, η 
φητιακή καθημεοιμόςηςα ςξσ 
facebook αρτσκςιά από ζχή. 

Οι ίδιξι άμθοχπξι πξσ 
ρςημ ποαγμαςική ςξσπ ζχή 
πιθαμώπ μα δσρκξλεύξμςαι μα 
μιλήρξσμ για ςξμ εασςό ςξσπ, 
μα απξκαλύφξσμ ποξρχπικέπ 
ςξσπ ρςιγμέπ, ρςξμ κόρμξ ςξσ 
facebook μεςαμξοτώμξμςαι 
κσοιξλεκςικά. 

Τξ ποόβλημα με ςξσπ πεοιρ-

ρόςεοξσπ υοήρςεπ ςξσ 

facebook είμαι η άγμξια ςξσ 

ςοόπξσ λειςξσογίαπ ςξσ, ςχμ 

δξμώμ ςξσ και ςχμ ρσμβάρε-

χμ πξσ υοηριμξπξιεί. 

 



 

 

και ςη μη απξςελερμαςική ποξρςαρία ςχμ υοηρςώμ ςξσ από ςοί-
ςξσπ, ξι ξπξίεπ πληθαίμξσμ ρσμευώπ, ςξ facebook ρσμευίζει μα 
πάλλεςαι ρςξ κσμήγι ςηπ ασςξποξβξλήπ και μα ασνάμει ςξμ πα-
γκόρμιξ πληθσρμό ςξσ και ςη υοημαςιρςηοιακή ςξσ ανία. Τη 
ρςιγμή πξσ ξι ιδοσςέπ ςξσ πλξσςαίμξσμ από ςημ εκμεςάλλεσρη 
ασςξύ ςξσ υχοίπ ποξηγξύμεμξ reality, ςξ ξπξίξ ρςηοίζξσμ και 
ποξχθξύμ έμμερα με πξικίλξσπ ςοόπξσπ, η πλειξμόςηςα ςχμ 
ταμαςικώμ υοηρςώμ ςξσ, λόγχ άγμξιαπ ή σπεοβξλικξύ εμθξσρι-
αρμξύ, δεμ δίμει καμιά ρημαρία ρε αμςιοοήρειπ πξσ είμαι υαμη-
λόςεοηπ ανίαπ ρσγκοιςικά με ςη ρσμαοπαρςική ρσμειρτξοά ςξσ 
facebook ρςη ζχή ςξσπ.  

Ο κσοίαουξπ ςοόπξπ ανιξπξίηρηπ ςξσ facebook είμαι η ςελεσ-
ςαία και πιξ υαοακςηοιρςική έμδεινη ςξσ πόρξ ατόοηςη έυει γί-
μει ρςξσπ πεοιρρόςεοξσπ η καθημεοιμόςηςά ςξσπ. Απξοοίπςξμςαπ 
ξ καθέμαπ μα είμαι ή μα γίμει ξ ρσμαοπαρςικόςεοξπ εασςόπ ςξσ, 
μα ρυεδιάρει ςη ζχή ςξσ με ςα δικά ςξσ μέςοα και μα διεκδικήρει 
ρε ποαγμαςικξύπ υοόμξσπ ςημ επικξιμχμία ςξσ με γεύρη, υοώμα 
και ατή, επιλέγει μα ζήρει μέρα ρε έμα φητιακό όμειοξ. Και ασ-
ςό επειδή ςίπξςα γύοχ ςξσ δεμ ςξσ σπεμθσμίζει πλέξμ όςι μόμξ η 
ποαγμαςική ζχή και ξ ποαγμαςικόπ ςξσ εασςόπ μπξοξύμ μα είμαι 
η πιξ ρσμαοπαρςική, αποόρμεμη και μαγική αλληλεπίδοαρη... 
Ωρςόρξ, ασςό ςξ τσρικό «αποόρμεμξ» ςηπ ζχήπ ταίμεςαι μα α-
μηρσυεί ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ και μα μημ ςξσπ πείθει με ςξ οίρκξ 
ςξσ, ςη ρςιγμή πξσ σπάουξσμ λξγιρμικά «πακέςα» πξσ σπόρυξ-
μςαι ρίγξσοη κξιμχμική αμαγμώοιρη και εσςσυία. Και ασςό δεμ 
είμαι παοά ακόμα μια ρύγυοξμη πλάμη πξσ λειςξσογεί χπ πασ-
ρίλσπξ ςηπ ρύγυοξμηπ ζχήπ μαπ.  

Από ςημ ετημεοίδα «Ελεσθεοξςσπία», 22/7/2010 
 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 100 λένειπ. 
2. Να γοάφεςε ςα ρσμώμσμα ςχμ παοακάςχ λένεχμ: παοόμξιξπ, ρσγκοόςηρη, αρτσκςιά, 

εμρςάρειπ, αποόρμεμη. 
3. Με πξια μέθξδξ αμαπςύρρει ξ ρσγγοατέαπ ςημ 4η παοάγοατξ; 
4. Πξια η ρσλλξγιρςική πξοεία πξσ ακξλξσθεί ξ ρσγγοατέαπ ρςημ 3η παοάγοατξ; (Να δι-

καιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ) 
5. Να αμαπςύνεςε ςημ παοακάςχ ποόςαρη ρε παοάγοατξ 90 πεοίπξσ λένεχμ με ςη μέθξδξ 

ςηπ αιςιξλόγηρηπ: «Όλξ και πεοιρρόςεοξι μέξι παγιδεύξμςαι ρςξ δίκςσξ υοηριμξπξιώ-
μςαπ ςιπ ρελίδεπ κξιμχμικήπ δικςύχρηπ».  

6. «Ωρςόρξ, ασςό ςξ τσρικό «αποόρμεμξ» ςηπ ζχήπ ταίμεςαι μα αμηρσυεί ςξσπ πεοιρρόςε-
οξσπ και μα μημ ςξσπ πείθει με ςξ οίρκξ ςξσ, ςη ρςιγμή πξσ σπάουξσμ λξγιρμικά «πακέ-
ςα» πξσ σπόρυξμςαι ρίγξσοη κξιμχμική αμαγμώοιρη και εσςσυία. Και ασςό δεμ είμαι πα-
οά ακόμα μια ρύγυοξμη πλάμη πξσ λειςξσογεί χπ πασρίλσπξ ςηπ ρύγυοξμηπ ζχήπ μαπ». 
Έυξμςαπ χπ ατεςηοία ςη θέρη ασςή μα παοξσριάρεςε ρε έμα κείμεμξ 600 λένεχμ ςιπ α-
πόφειπ ραπ για ςξσπ λόγξσπ, ξι ξπξίξι ξδηγξύμ ρςημ εκςεςαμέμη υοήρη ςχμ ρελίδχμ 
κξιμχμικήπ δικςύχρηπ και ςξσπ κιμδύμξσπ πξσ πιθαμόμ μα ποξκύπςξσμ από ασςή. 

 

Η έλλειφη ασςήπ ςηπ γμώ-
ρηπ είμαι ξ ποώςξπ βαρικόπ 
λόγξπ πξσ ξδηγεί ρςη μη ξο-
θξλξγική ςξσ υοήρη. Ο δεύ-
ςεοξπ είμαι όςι ποξρτέοει ρε 
όλξσπ ςη δσμαςόςηςα μα επα-
μαδιαποαγμαςεσθξύμ ςημ α-
πξσρία ςηπ επιθσμηςήπ ζχήπ 
ςξσπ από ςημ καθημεοιμόςηςά 
ςξσπ.  

Σήμεοα, ςξ facebook ρσ-
μευίζει μα πάλλεςαι ρςξ κσμή-
γι ςηπ ασςξποξβξλήπ και μα 
ασνάμει ςξμ παγκόρμιξ πλη-
θσρμό ςξσ και ςη υοημαςι-
ρςηοιακή ςξσ ανία. 

Ο κσοίαουξπ ςοόπξπ ανιξ-
πξίηρηπ ςξσ facebook είμαι η 
ςελεσςαία και πιξ υαοακςηοι-
ρςική έμδεινη ςξσ πόρξ ατό-
οηςη έυει γίμει ρςξσπ πεοιρ-
ρόςεοξσπ η καθημεοιμόςηςά 
ςξσπ. 

 


