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Λέμε συνεχώς πως η κοινωνία καταστρέφεται. Μα εμείς είμαστε η 

κοινωνία. Καταστρεφόμαστε εμείς, καταστρέφεται η κοινωνία. Ας 

πιάσουμε όμως αυτό το κουβάρι της ιστορίας της 

κοινωνικοποίησης του ανθρώπου από την αρχή. 

Κάποτε όλα ήταν άσπρο-μαύρο. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν 

ξεκάθαρα νοήματα για να εκφραστούν, η διάθεση για σαρκασμό ή 

σάτιρα ήταν φανερή, ο λόγος πυκνός και ουσιαστικός. Τώρα οι 

περισσότερες συζητήσεις γίνονται με πρόφαση κάποιο ασήμαντο 

ζήτημα για κουτσομπολιό, και οι συμμετέχοντες έχουν την τάση να 

αποδίδουν διάφορους τίτλους στους ανθρώπους.  

Στα πλαίσια της οικογένειας, γνωρίσαμε, και μετά από πολλές 

ερωτήσεις, μάθαμε κάποιες λέξεις, συνοδευόμενες με την έννοιά 

τους. Αργότερα , όταν φτάσαμε στην ηλικία των έξι ετών, πήγαμε, 

δειλά-δειλά στην αρχή, κρατώντας το χέρι των γονιών μας, στο 

σχολείο. Μία νέα εποχή άρχιζε για ‘μας.  Η εποχή της 

κοινωνικοποίησης. Η εποχή στην οποία νέες φιλίες σχηματίζονταν. 

Και κανείς δεν ήθελε να είναι στην απ’έξω, κι ας δυσκολευόταν να 

κάνει φίλους, γιατί ζήλευε ή τον μείωναν οι συμμαθητές του, 

παρέα με τους νέους τους φίλους. Μα ο φίλος δεν είναι ιδιοκτησία 

και κανείς δεν είναι «πλουσιότερος» αν έχει περισσότερους από 

δαύτους.  

Τότε παίζαμε παιχνίδια, που τώρα αν κοιτάξουμε πίσω μπορεί να 

μας φαντάζουν σαχλά, τα αγοράκια πείραζαν τα κοριτσάκια, ή και 

αντίστροφα, αθώα πειράγματα, οι ομάδες για ποδόσφαιρο 



 

 

χωρίζονταν και «παίζαμε» με τις λέξεις, γιατί όπως είναι φυσικό σε 

όλους αρέσει να παίζουν με τις λέξεις. Άλλοτε μαλώναμε για το 

ποιος υπερ-ήρωας είναι πιο ικανός ή ποια Winx είναι η 

ομορφότερη και άλλοτε συμφωνούσαμε να παίξουμε κυνηγητό. 

Όλοι όμως καταφέραμε να επινοήσουμε μία λέξη, ένα 

ψευδώνυμο, ένα παρατσούκλι για εκείνο το παιδί της τάξης που 

κατά τη γνώμη μας διέφερε από εμάς και τους φίλους και 

συμμαθητές μας. 

Αργότερα κάναμε ‘το άλμα’. Τα αγοράκια έγιναν αγόρια, τα 

κοριτσάκια κορίτσια, και άρχισαν να ανησυχούν για το ντύσιμό 

τους. Πάψαμε να ακολουθούμε τις στιλιστικές συμβουλές των 

μαμάδων μας και γνωρίσαμε άλλα άτομα, άλλοι διατηρήσαμε την 

παρέα που είχαμε, άλλοι αλλάξαμε παρέες. Σε αυτή την ηλικία 

ήταν που μάθαμε όλοι, λίγο έως πολύ, τι εστί Facebook. Νιώσαμε 

λες και είχαμε ανακαλύψει έναν κόσμο μαγικό, το άγνωστο είναι 

αυτό που μας έλκυε περισσότερο.  

Κάναμε λοιπόν έναν λογαριασμό, οι περισσότεροι χωρίς την άδεια 

των γονιών μας, και ορίσαμε διαφορετικό έτος γέννησης από το 

πραγματικό, διατηρώντας την ημερομηνία γέννησής μας, 

νομίζοντας ότι ξεγελάσαμε το σύστημα. Τα πειράγματα έγιναν πιο 

έντονα και οι πρώτοι μεγάλοι έρωτες γεννήθηκαν και 

πολυσυζητηθήκαν.  Σε εκείνο το στάδιο, άρχισαν να μας 

ενδιαφέρουν περισσότερο οι «τίτλοι» που μας απέδιδαν οι 

συμμαθητές μας. Κάποιοι τίτλοι, ίσως να πονούσαν περισσότερο.  

Η είσοδός μας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης μας έκανε 

περισσότερο ανταγωνιστικούς. Ίσως και εχθρικούς προς τα άτομα 

που δεν αποτελούσαν μέλη του στενού κύκλου που ονομάζουμε 

παρέα. Μας κατέλαβε η μνησικακία και αρχίσαμε να 

αμφισβητούμε τους ανθρώπους που είχαμε γύρω μας, αυτούς που 

αποκαλούσαμε ως τώρα φίλους μας. Είχαμε μάθει πλέον να 



 

 

κατηγοριοποιούμε τους συμμαθητές μας. Ο ‘γόης της τάξης’, το 

‘φυτό, το ‘σπασικλάκι’, η ‘δημοφιλής’ ή η ‘ασήμαντη’. 

Αυτό, σε μεγαλύτερη έκταση, συνεχίζεται και στο Λύκειο. 

Γινόμαστε όλο και πιο ευρηματικοί με τα παρατσούκλια 

πληγώνοντας άτομα που δεν γνωρίζουμε ουσιαστικά, 

αδιαφορώντας για τις σκέψεις, τις λέξεις, τα συναισθήματα και τα 

όριά τους. Είτε τα σχόλια αυτά γίνονται λεκτικά και μεταδίδονται 

από στόμα σε στόμα, είτε αναγράφονται σε προσωπική συνομιλία 

ή κάποια δημοσίευση, παραμένουν ανεξίτηλα στην μνήμη του 

ατόμου που αφορούν. Και αυτό το άτομο, που μπορεί από μέσα 

του να υποφέρει, οφείλει να προσποιείται πως όλα είναι εντάξει, 

να δίνει ερμηνείες άξιες για βραβείο Όσκαρ καθημερινά.   

Οι σχέσεις αναμεταξύ μας γίνονται υποκριτικές, κι εμείς οι 

σκληρότεροι κριτές των άλλων. Γινόμαστε μικροπρεπείς και 

αναίσθητοι. Βγάζουμε τόση πικρία προς τους άλλους, προς άτομα 

που δεν ευθύνονται για τίποτα. Ο Πλάτωνας κάποτε είπε: Οι 

μεγάλοι άνθρωποι μιλούν για ιδέες. Οι μεσαίοι άνθρωποι μιλούν 

για γεγονότα. Οι μικροί άνθρωποι μιλούν για τους άλλους.» Τι 

πήγε στραβά; Μήπως τελικά τα Social Media αποτελούν «αγκάθι» 

για τις διαπροσωπικές μας σχέσεις;  Ή μήπως έχει χαθεί η 

ουσιαστική επικοινωνία; 

 Μπορεί η ανταγωνιστικότητα να είναι στη φύση του ανθρώπου, 

μα υπάρχει μόνο για την αυτοβελτίωσή του, όπως υπάρχει και η 

ανάγκη για κοινωνικοποίηση. Αυτό που καθυστερεί να διδαχθεί ο 

άνθρωπος είναι η συλλογικότητα και η συνεργασία για τη 

βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο κοινωνικοποιείται. Τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρειάζονται μια αλλαγή που μόνο 

εμείς οι ίδιοι μπορούμε να επιφέρουμε, αρχικά ο καθένας 

ξεχωριστά με την προσπάθεια για συμφιλίωση τους συνομηλίκους. 

Η ένδειξη σεβασμού απαντάται με σεβασμό και η καλοσύνη 

εκτιμάται περισσότερο από τα κακόβουλα σχόλια. Τα Social Media 



 

 

δεν είναι εχθροί μας, όταν δεν φερόμαστε με εχθρότητα προς τους 

άλλους μέσω αυτών. Γιατί στην τελική τι προτιμάμε να είμαστε; 

Φίλοι ή εχθροί;  

 

Βλάχου Καλλίστη 

Μάιος 2019 


