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Σύντομη Περιγραφή
Το διαδίκτυο ήρθε να διευκολύνει αφάνταστα τη ζωή μας, αλλά και για να την
ανατρέψει! Και μάλιστα κατά πολλαπλασιαστικό τρόπο και για τούτο λίαν
αποτελεσματικό.

Περιγραφή
Το διαδίκτυο ήρθε να διευκολύνει αφάνταστα τη ζωή μας, αλλά και για να την
ανατρέψει! Και μάλιστα κατά πολλαπλασιαστικό τρόπο και για τούτο λίαν
αποτελεσματικό. Εξαρτάται πως το χρησιμοποιούμε. Και ποιο είναι το όραμά
μας γι’ αυτό!
Στα «χέρια» του όλα δοκιμάζονται κι όλα επανακαθορίζονται στη δική του βάση.
Ακόμη κι αυτές οι διαπροσωπικές μας σχέσεις. Να όπως η φιλία…
Φίλος πλέον δεν είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύεσαι, που αγαπάς και σέβεσαι,
ούτε και ο άλλος σου εαυτός, αλλ’ ένας αριθμός στην ιστοσελίδα σου! Κι όσο
μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο λαοφιλής φαίνεται ότι είσαι!
Όπως και να το κάνουμε οι ηλεκτρονικές φιλίες, ως εικονικές που είναι,
εκκολάπτονται στην απομόνωση και τροφοδοτούνται απ’ την μοναξιά. Κι ενώ
στην πραγματική ζωή περισσότερους φίλους έχει ένας κοινωνικός και ανοιχτός
άνθρωπος, στην εικονική συμβαίνει το αντίθετο. Αυτούς πλέον τους έχει ο

μοναχικός, ο κλειστός και ο απομονωμένος!!
Και τι παράξενο! Παρ’ όλους τους ηλεκτρονικούς μας φίλους νοιώθουμε όλο και
πιο μόνοι, παρά τις τόσες γνωριμίες μας δεν έχουμε ούτε έναν πλάι μας, παρά
τα τόσα ανοιχτά παράθυρα ζούμε όλο και πιο πολύ σε σκοτεινά δωμάτια!
Αλλά τι ακριβώς συμβαίνει; Με τεκμηριωμένο, σύντομο και πειστικό τρόπο το
βιβλίο αυτό επιχειρεί να δώσει την απάντηση…

Περιεχόμενα
Πρόλογος
1. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΙΑ…
2. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ…
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΦΙΛΙΑ…
α. Διενεργείται κυρίως απ’ τους νέους…
β. Με ποιους τρόπους;
γ. Πόσοι μπορεί να είναι οι εικονικοί φίλοι;
δ. Με ποια κριτήρια επιλέγονται;
ε. Πού συναντώνται, πως επικοινωνούν;
στ. Πόσο πραγματικοί και αληθινοί είναι;
ζ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα;
4. ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΦΙΛΙΕΣ;
α. Με το «κλίμα» που διαμορφώνουν οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες!
β. Με το «πέρασμά» μας απ’ την πραγματική στην …εικονική ζωή!
γ. Όταν νοιώθουμε «ωραία» στην ηλεκτρονική μας απομόνωση!
δ. Όταν επιδιώκονται άνομοι και αμαρτωλοί σκοποί!

5. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ;
α. Είναι απρόσωπη και για τούτο ψυχρή!
β. Είναι εύκολη και για τούτο επιφανειακή!
γ. Είναι κατάμεστη από ψέματα και για τούτο μη αληθινή!
δ. Είναι σαφώς κατασκευασμένη!
ε. Είναι ατομικιστική και για τούτο πέρα ως πέρα εγωιστική!
στ. Είναι για το «φαίνεσθαι» και για τούτο δεν «είναι» φιλία!
ζ. Πωλείται κι αγοράζεται και γι’ αυτό δεν έχει αξία!
η. Λειτουργεί σε … multitasking συνθήκες!
6. ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ
ΕΙΚΟΝΙΚΗ … ΧΙΛΙΑΔΕΣ;
7. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ;
α. Πλήττει την επικοινωνία και την πραγματική φιλία και τελικά τις
διαπροσωπικές σχέσεις!
β. Μεταδίδει αρνητικά συναισθήματα!
γ. Μας φέρνει σ’ επαφή με το κοινωνικό περιθώριο!
δ. Κι ακόμη…
8. ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ Ή ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΘΗΝΑΙ;

Επίλογος
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