
Το facebook στην ζωη μας 



   Ελπίδες και ανησυχίες εγείρονται σε σχέση με την 
λειτουργία της επικοινωνίας σε διάφορες σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης (π.χ 
facebook,twitter,instagram).   



 Το διαδίκτυο εξασφαλίζει ,με μικρό σχετικά 
κόστος ,τη δυνατότητα πληρέστερης ,αμεσότερης 
και οικονομικότερης επαφής ,αλλά την ίδια στιγμή 
αποξενώνει τους ανθρώπους και περιορίζει την 
κατά πρόσωπο επικοινωνία. 



 Όσο ,λοιπόν ,αναπτύσσεται η διαδικτυακή επαφή 
,τόσο περιορίζεται η γνήσια επικοινωνία και από 
τον περιορισμό αυτόν προκύπτει η νωθρότητα ,η 
παθητικότητα και η μοναξιά. 



Το facebook 

 Το Facebook είναι δημοφιλής ιστοχώρος 
κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε στις 4 
Φεβρουαρίου του 2004. Οι χρήστες μπορούν να 
επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων με τις επαφές 
τους και να τους ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τις 
προσωπικές πληροφορίες τους. Όλοι έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση στο να συμμετάσχουν σε 
δίκτυα που σχετίζονται μέσω πανεπιστημίου, 
θέσεων απασχόλησης ή γεωγραφικών περιοχών.  



 το Facebook είναι ένα από τα δημοφιλέστερα sites 
για ανέβασμα φωτογραφιών με πάνω από 14 
εκατομμύρια φωτογραφίες καθημερινά. Με 
αφορμή τη δημοτικότητά του, το Facebook έχει 
υποστεί κριτική και κατηγορηθεί σε θέματα που 
αφορούν τα προσωπικά δεδομένα και τις πολιτικές 
απόψεις των ιδρυτών του. Ωστόσο η 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα παραμένει η πιο διάσημη 
κοινωνική περιοχή δικτύωσης σε πολλές 
αγγλόφωνες χώρες.  



 Το Facebook είναι ένας καλός τρόπος δικτύωσης 
με φίλους και γνωστούς. Παρά το ότι ενέχει 
κινδύνους (κυρίως για παραβίαση προσωπικών 
δεδομένων), ο προσεκτικός χρήστης δεν έχει 
πρόβλημα. Το Facebook ακόμα παρέχει παιχνίδια 
και υπάρχει η δυνατότητα ανεβάσματος 
φωτογραφιών και βίντεο.  



 Παρόλα αυτά όμως έχουν παρατηρηθεί 
κάποιες αρνητικές μεταβολές στην 
ψυχολογική κατάσταση των χρηστών του 
Facebook. Σε μια έρευνα που έγινε με 
ερευνητές του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν 
μελετώντας για 2 εβδομάδες 82 νεαρούς 
ενήλικες χρήστες και με ποιόν τρόπο 
σχετιζόταν η χρήση του κοινωνικού 
δικτύου με τα αισθήματα ψυχικής 
ικανοποίησης κάθε χρήστη. Τελικά οι 
ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως 
όσο περισσότερο οι νέοι χρησιμοποιούσαν 
το Facebook, τόσο χειρότερα ένιωθαν στη 
συνέχεια και τόσο περισσότερο το επίπεδο 
ικανοποίησής τους από τη ζωή έπεφτε.  



 Τελικά οι ερευνητές κατέληξαν στο 
συμπέρασμα πως όσο περισσότερο οι νέοι 
χρησιμοποιούσαν το Facebook, τόσο 
χειρότερα ένιωθαν στη συνέχεια και τόσο 
περισσότερο το επίπεδο ικανοποίησής τους 
από τη ζωή έπεφτε.  

 



 Τελικά οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα 
πως όσο περισσότερο οι νέοι χρησιμοποιούσαν το 
Facebook, τόσο χειρότερα ένιωθαν στη συνέχεια 
και τόσο περισσότερο το επίπεδο ικανοποίησής 
τους από τη ζωή έπεφτε.  
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