
Καηαζκεσή έμθσλων ηασηοηήηων ζηον δημόζιο  

και ηον ιδιωηικό λόγο ηοσ Facebook 

 

 

Βιβλιογραθικό πλαίζιο 

Σύκθσλα κε ηε Zappavigna (2012), ε αλάπηπμε ηνπ δεύηεξνπ ηζηνύ (Web 2.0) έρεη 

απνηειέζεη έλα αθόκε νξόζεκν γηα ηελ επηζηήκε ηεο γισζζνινγίαο, έπεηηα από ηελ 

αλαθάιπςε ηεο γξαθήο θαη ηεο ερνγξάθεζεο. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ πξώηνπ θαη θπξίσο 

ηνπ δεύηεξνπ ηζηνύ αλαπηύρζεθε θαη ν θιάδνο ηεο δηακεζνιαβεκέλεο επηθνηλσλίαο, ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηα εξγαιεία ηεο Αλάιπζεο Λόγνπ γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

επηθνηλσλία κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. 

Τα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ έξεπλα πεξηζηξέθνληαη θπξίσο γύξσ από ηε 

δεκηνπξγία δεζκώλ κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ (Zappavigna 2012), ηελ ηδενινγία, ηε 

δηαθεηκεληθόηεηα, ηελ επηηέιεζε ηαπηνηήησλ, ηνλ ιόγν ζηα κέζα καδηθήο δηθηύσζεο ζε 

ζρέζε κε ην πεξηθείκελν θαη ηνλ ιόγν ζηηο δηαδηθηπαθέο πξαθηηθέο (Thurlow & 

Mroczek 2011, Jones, Chik & Hafner 2015, Seargant & Tagg 2014).  

Ωζηόζν, ε έξεπλα επηθεληξώλεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηνλ δεκόζην ιόγν ησλ 

κέζσλ καδηθήο δηθηύσζεο, όπσο αλαξηήζεηο θαη ζρόιηα (Georgalou 2014 γηα ην 

ειιεληθό Facebook), ελώ είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ζε ό,ηη αθνξά ηηο ηδησηηθέο 

ζπλνκηιίεο (Meredith 2014), παξά ην γεγνλόο όηη ε εθαξκνγή Messenger ηνπ Facebook 

είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιήο. Τν Messenger ιεηηνπξγεί όπσο έλα chat room, κε ηε 

δηαθνξά όηη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη κεηαμύ ηνπο θίινη ζην Facebook. Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν δεκηνπξγνύληαη δύν παξάιιεια πεξηβάιινληα ζην ίδην κέζν θαη κε ηνπο ίδηνπο, 

ζε γεληθέο γξακκέο ζπκκεηέρνληεο, έλα δεκόζην θαη έλα ηδησηηθό.  

Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζθνπεύεη λα εξεπλήζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη 

ρξήζηεο ηνπ Facebook θαηαζθεπάδνπλ έκθπιεο ηαπηόηεηεο ζηνλ δεκόζην θαη ζηνλ 

ηδησηηθό ιόγν ηνπο θαη λα κειεηήζεη ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ αλάκεζα ζηηο δύν 

ζθαίξεο ιόγνπ ηόζν ζε επίπεδν θαηαζθεπήο ηαπηνηήησλ όζν θαη ζηηο γισζζηθέο 

επηινγέο ησλ ρξεζηώλ.  

 

Γεδομένα και μεθοδολογία 

Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζα ρσξηζηεί ζε δύν θάζεηο. Καηά ηελ πξώηε θάζε ζα 

ζπιιερζνύλ δεδνκέλα από ηδησηηθέο ζπλνκηιίεο ζην chat ηνπ Facebook αθνύ ζα έρεη 

δνζεί άδεηα από όινπο ηνπο ζπλνκηιεηέο, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη θαη παξαπάλσ από 

δύν ζε θάζε ζπλνκηιία. Οη ζπλνκηιίεο πνπ ζα κειεηεζνύλ ζα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

ρξόλν πξνεγνύκελν ηεο ζπιινγήο ώζηε λα απνθιεηζηεί θαηά ην δπλαηόλ ην παξάδνμν 

ηνπ παξαηεξεηή.  

Καηά ηε δεύηεξε θάζε ζα ζπιιερζνύλ απνζπάζκαηα από δεκόζηεο αλαξηήζεηο 

ηόζν κέζα από ηα πξνθίι ησλ ρξεζηώλ όζν θαη από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκνθηιείο 

ζειίδεο ηνπ Facebook. Οη ζειίδεο ζα επηιεγνύλ ηόζν βάζεη δεκνθηιίαο, αλάινγα 

δειαδή κε ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα (metrics) ηνπ Facebook, όζν θαη βάζεη 



ζεκαηηθήο. Θα πξνηηκεζνύλ ζειίδεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηάζε ελαζρόιεζεο κε έκθπια 

δεηήκαηα.  

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη αξρηθά πνηνηηθή· σζηόζν, ζα αθνινπζήζεη 

θαη πνζνηηθή αλάιπζε αθνύ από ηηο δύν θάζεηο ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζα 

παξαρζνύλ ηζάξηζκα ζώκαηα θεηκέλσλ, ηα νπνία ζα ζπγθξηζνύλ κεηαμύ ηνπο ώζηε λα 

κειεηεζνύλ ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ζπρλόηεηα θαη, ελδερνκέλσο, 

ζπλάςεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην δήηεκα ηνπ θύινπ.  

 

Ανάλσζη 

Οη ηαπηόηεηεο απνηεινύλ κηα δηαιεθηηθή δηαδηθαζία απηνπξνζδηνξηζκνύ θαη 

εηεξνπξνζδηνξηζκνύ· δελ είλαη θάηη ζηαηηθό θαη δελ αληηθαηνπηξίδνληαη απιά κέζα 

ζηνλ ιόγν αιιά παξάγνληαη θαη αλαπαξάγνληαη δπλακηθά ζπλερώο κέζσ ηεο γιώζζαο 

(Georgakopoulou 1997) θαη ζπλδένληαη κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο (Gee 2000). Η 

δηαηξηβή ζα κειεηήζεη ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βηνινγηθό, ην 

θνηλσληθό θύιν θαη ηε ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηηο νπνίεο θαηαζθεπάδνπλ θαη ζπλ-

θαηαζθεπάδνπλ νη ρξήζηεο, ώζηε λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.  

 Αλ θαη γηαηί νη ρξήζηεο θαηαζθεπάδνπλ δηαθνξεηηθέο ηαπηόηεηεο ζηελ ηδησηηθή 

θαη ηε δεκόζηα ζθαίξα.  

 Πώο ηνπνζεηνύλ ηνλ εαπηό ηνπο θάζε θνξά ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ ζπλνκηιεηή 

ηνπο θαη ηηο έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο πνπ αλαδύνληαη ζηε ζπλνκηιία. Γηα 

παξάδεηγκα, πώο ρηίδνπλ έκθπιεο ηαπηόηεηεο ζε κηα θηιηθή ζπδήηεζε θαη πώο ζε 

κηα έληνλε δηαθσλία ή ζε ηζαθσκό· πώο όηαλ ζέινπλ λα πξνζεγγίζνπλ θάπνηνλ 

θαη πώο όηαλ ζέινπλ λα απνκαθξπλζνύλ. Έηζη, ζα κειεηήζνπκε πνηεο 

πεξηθεηκεληθέο θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη κε πνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη 

κε ην θύιν θαη ην αληίζηξνθν. Θα βαζηζηνύκε ζηε θεωρία της τοποθέτησης 

(positioning theory) ησλ Harré & Langenhove (1999) θαη Moghaddam & Harré 

(2010), δειαδή ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα ηνπνζεηνύλ ζηηο 

ζπλνκηιίεο ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη ηνπο άιινπο δεηώληαο θαη δίλνληαο 

δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο.  

 Με πνηνπο ηξόπνπο εληάζζνληαη ζηνλ ιόγν ζηνηρεία πνιπηξνπηθόηεηαο θαη  πώο 

ρξεζηκνπνηνύλ νη ρξήζηεο ζηνηρεία viral, θαζώο θαη κηκίδηα γηα λα δνκήζνπλ 

έκθπιεο ηαπηόηεηεο. 

 Ωο πξνο ηηο ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο ζα εξεπλεζεί ε παξαγσγή λενινγηζκώλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θύιν όπσο υεμιναζί, θαζώο θαη ε ζεκαζηνινγηθή 

κεηαβνιή νξηζκέλσλ όξσλ όπσο γηα παξάδεηγκα κάρχια θαη γύπας, θαζώο θαη 

θάπνηεο λέεο ζηαζεξέο ζπλάςεηο όπσο λαϊκό μαστόρι θαη λαϊκό κοράσιο πνπ 

έρνπλ παξαηεξεζεί από κία αξρηθή έξεπλα. Σηε ζπλέρεηα ζα εξεπλεζεί ην θαηά 

πόζν νη όξνη απηνί αλαπαξηζηνύλ ζπγθεθξηκέλεο ηαπηόηεηεο θαη πώο ηηο 

δηαπξαγκαηεύνληαη θάζε θνξά νη ρξήζηεο.  

 

  



Πιθανά εσρήμαηα 

Τν βαζηθόηεξν εύξεκα πνπ ζεσξνύκε πσο ζα πξνθύςεη από ηελ έξεπλα αθνξά ηηο 

ηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζήκεξα ζηνλ ιόγν ζρεηηθά κε ην θύιν θαη ηε 

ζεμνπαιηθόηεηα. Οη πηζαλέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθό θαη ηνλ δεκόζην ιόγν ζα 

θαηαδείμνπλ ηελ επηξξνή ηεο πνιηηηθήο νξζόηεηαο αθνύ ζα θαλεί πνηεο είλαη νη 

ηαπηόηεηεο εθείλεο πνπ νη ρξήζηεο απνθεύγνπλ λα αλαπαξαζηήζνπλ δεκόζηα αιιά όρη 

ηδησηηθά.  

Θα δηαθαλεί επίζεο ν ξόινο ηνπ θύινπ ζηελ επηρεηξεκαηνινγία, δειαδή ην θαηά 

πόζν νη έκθπιεο ηαπηόηεηεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ νη ρξήζηεο γηα ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο 

θαη ηνπο ίδηνπο έρνπλ σο ζηόρν λα κεηώζνπλ ή λα απμήζνπλ ηελ ηζρύ ησλ 

επηρεηξεκάησλ ηνπο. Τέινο, νη ηαπηόηεηεο πνπ ζα ζπλδεζνύλ κε ηνπο λενινγηζκνύο θαη 

ηηο ζηαζεξέο ζπλάςεηο πνπ ζα βξεζνύλ ζα καο δώζνπλ πηζαλόηαηα ηε δπλαηόηεηα λα 

θαηαγξάςνπκε θαη ηηο ζεκαζίεο ηνπο.   
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