
Φίλοι ή εχθροί; 

Λζμε ςυνεχϊσ πωσ θ κοινωνία καταςτρζφεται. Μα εμείσ είμαςτε θ 

κοινωνία. Καταςτρεφόμαςτε εμείσ, καταςτρζφεται θ κοινωνία. Ασ 

πιάςουμε όμωσ αυτό το κουβάρι τθσ ιςτορίασ τθσ 

κοινωνικοποίθςθσ του ανκρϊπου από τθν αρχι. 

Κάποτε όλα ιταν άςπρο-μαφρο. Οι άνκρωποι χρθςιμοποιοφςαν 

ξεκάκαρα νοιματα για να εκφραςτοφν, θ διάκεςθ για ςαρκαςμό ι 

ςάτιρα ιταν φανερι, ο λόγοσ πυκνόσ και ουςιαςτικόσ. Τϊρα οι 

περιςςότερεσ ςυηθτιςεισ γίνονται με πρόφαςθ κάποιο αςιμαντο 

ηιτθμα για κουτςομπολιό, και οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τθν τάςθ να 

αποδίδουν διάφορουσ τίτλουσ ςτουσ ανκρϊπουσ.  

Στα πλαίςια τθσ οικογζνειασ, γνωρίςαμε, και μετά από πολλζσ 

ερωτιςεισ, μάκαμε κάποιεσ λζξεισ, ςυνοδευόμενεσ με τθν ζννοιά 

τουσ. Αργότερα , όταν φτάςαμε ςτθν θλικία των ζξι ετϊν, πιγαμε, 

δειλά-δειλά ςτθν αρχι, κρατϊντασ το χζρι των γονιϊν μασ, ςτο 

ςχολείο. Μία νζα εποχι άρχιηε για ‘μασ.  Η εποχι τθσ 

κοινωνικοποίθςθσ. Η εποχι ςτθν οποία νζεσ φιλίεσ ςχθματίηονταν. 

Και κανείσ δεν ικελε να είναι ςτθν απ’ζξω, κι ασ δυςκολευόταν να 

κάνει φίλουσ, γιατί ηιλευε ι τον μείωναν οι ςυμμακθτζσ του, 

παρζα με τουσ νζουσ τουσ φίλουσ. Μα ο φίλοσ δεν είναι ιδιοκτθςία 

και κανείσ δεν είναι «πλουςιότεροσ» αν ζχει περιςςότερουσ από 

δαφτουσ.  

Τότε παίηαμε παιχνίδια, που τϊρα αν κοιτάξουμε πίςω μπορεί να 

μασ φαντάηουν ςαχλά, τα αγοράκια πείραηαν τα κοριτςάκια, ι και 

αντίςτροφα, ακϊα πειράγματα, οι ομάδεσ για ποδόςφαιρο 

χωρίηονταν και «παίηαμε» με τισ λζξεισ, γιατί όπωσ είναι φυςικό ςε 

όλουσ αρζςει να παίηουν με τισ λζξεισ. Άλλοτε μαλϊναμε για το 

ποιοσ υπερ-ιρωασ είναι πιο ικανόσ ι ποια Winx είναι θ 

ομορφότερθ και άλλοτε ςυμφωνοφςαμε να παίξουμε κυνθγθτό. 

Όλοι όμωσ καταφζραμε να επινοιςουμε μία λζξθ, ζνα 

ψευδϊνυμο, ζνα παρατςοφκλι για εκείνο το παιδί τθσ τάξθσ που 



κατά τθ γνϊμθ μασ διζφερε από εμάσ και τουσ φίλουσ και 

ςυμμακθτζσ μασ. 

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

κοριτςάκια κορίτςια, και άρχιςαν να ανθςυχοφν για το ντφςιμό 

τουσ. Πάψαμε να ακολουκοφμε τισ ςτιλιςτικζσ ςυμβουλζσ των 

μαμάδων μασ και γνωρίςαμε άλλα άτομα, άλλοι διατθριςαμε τθν 

παρζα που είχαμε, άλλοι αλλάξαμε παρζεσ. Σε αυτι τθν θλικία 

ιταν που μάκαμε όλοι, λίγο ζωσ πολφ, τι εςτί Facebook. Νιϊςαμε 

λεσ και είχαμε ανακαλφψει ζναν κόςμο μαγικό, το άγνωςτο είναι 

αυτό που μασ ζλκυε περιςςότερο.  

Κάναμε λοιπόν ζναν λογαριαςμό, οι περιςςότεροι χωρίσ τθν άδεια 

των γονιϊν μασ, και ορίςαμε διαφορετικό ζτοσ γζννθςθσ από το 

πραγματικό, διατθρϊντασ τθν θμερομθνία γζννθςισ μασ, 

νομίηοντασ ότι ξεγελάςαμε το ςφςτθμα. Τα πειράγματα ζγιναν πιο 

ζντονα και οι πρϊτοι μεγάλοι ζρωτεσ γεννικθκαν και 

πολυςυηθτθκικαν.  Σε εκείνο το ςτάδιο, άρχιςαν να μασ 

ενδιαφζρουν περιςςότερο οι «τίτλοι» που μασ απζδιδαν οι 

ςυμμακθτζσ μασ. Κάποιοι τίτλοι, ίςωσ να πονοφςαν περιςςότερο.  

Η είςοδόσ μασ ςτα κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ μασ ζκανε 

περιςςότερο ανταγωνιςτικοφσ. Ίςωσ και εχκρικοφσ προσ τα άτομα 

που δεν αποτελοφςαν μζλθ του ςτενοφ κφκλου που ονομάηουμε 

παρζα. Μασ κατζλαβε θ μνθςικακία και αρχίςαμε να 

αμφιςβθτοφμε τουσ ανκρϊπουσ που είχαμε γφρω μασ, αυτοφσ που 

αποκαλοφςαμε ωσ τϊρα φίλουσ μασ. Είχαμε μάκει πλζον να 

κατθγοριοποιοφμε τουσ ςυμμακθτζσ μασ. Ο ‘γόθσ τθσ τάξθσ’, το 

‘φυτό, το ‘ςπαςικλάκι’, θ ‘δθμοφιλισ’ ι θ ‘αςιμαντθ’. 

Αυτό, ςε μεγαλφτερθ ζκταςθ, ςυνεχίηεται και ςτο Λφκειο. 

Γινόμαςτε όλο και πιο ευρθματικοί με τα παρατςοφκλια 

πλθγϊνοντασ άτομα που δεν γνωρίηουμε ουςιαςτικά, 

αδιαφορϊντασ για τισ ςκζψεισ, τισ λζξεισ, τα ςυναιςκιματα και τα 

όριά τουσ. Είτε τα ςχόλια αυτά γίνονται λεκτικά και μεταδίδονται 



από ςτόμα ςε ςτόμα, είτε αναγράφονται ςε προςωπικι ςυνομιλία 

ι κάποια δθμοςίευςθ, παραμζνουν ανεξίτθλα ςτθν μνιμθ του 

ατόμου που αφοροφν. Και αυτό το άτομο, που μπορεί από μζςα 

του να υποφζρει, οφείλει να προςποιείται πωσ όλα είναι εντάξει, 

να δίνει ερμθνείεσ άξιεσ για βραβείο Όςκαρ κακθμερινά.   

Οι ςχζςεισ αναμεταξφ μασ γίνονται υποκριτικζσ, κι εμείσ οι 

ςκλθρότεροι κριτζσ των άλλων. Γινόμαςτε μικροπρεπείσ και 

αναίςκθτοι. Βγάηουμε τόςθ πικρία προσ τουσ άλλουσ, προσ άτομα 

που δεν ευκφνονται για τίποτα. Ο Πλάτωνασ κάποτε είπε: Οι 

μεγάλοι άνκρωποι μιλοφν για ιδζεσ. Οι μεςαίοι άνκρωποι μιλοφν 

για γεγονότα. Οι μικροί άνκρωποι μιλοφν για τουσ άλλουσ.» Τι 

πιγε ςτραβά; Μιπωσ τελικά τα Social Media αποτελοφν «αγκάκι» 

για τισ διαπροςωπικζσ μασ ςχζςεισ;  Ή μιπωσ ζχει χακεί θ 

ουςιαςτικι επικοινωνία; 

 Μπορεί θ ανταγωνιςτικότθτα να είναι ςτθ φφςθ του ανκρϊπου, 

μα υπάρχει μόνο για τθν αυτοβελτίωςι του, όπωσ υπάρχει και θ 

ανάγκθ για κοινωνικοποίθςθ. Αυτό που κακυςτερεί να διδαχκεί ο 

άνκρωποσ είναι θ ςυλλογικότθτα και θ ςυνεργαςία για τθ 

βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο κοινωνικοποιείται. Τα 

μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ χρειάηονται μια αλλαγι που μόνο 

εμείσ οι ίδιοι μποροφμε να επιφζρουμε, αρχικά ο κακζνασ 

ξεχωριςτά με τθν προςπάκεια για ςυμφιλίωςθ τουσ ςυνομθλίκουσ. 

Η ζνδειξθ ςεβαςμοφ απαντάται με ςεβαςμό και θ καλοςφνθ 

εκτιμάται περιςςότερο από τα κακόβουλα ςχόλια. Τα Social Media 

δεν είναι εχκροί μασ, όταν δεν φερόμαςτε με εχκρότθτα προσ τουσ 

άλλουσ μζςω αυτϊν. Γιατί ςτθν τελικι τι προτιμάμε να είμαςτε; 

Φίλοι ι εχκροί;  


