
Εργασία στο σεξ 
και 

ταυτοτικές κατασκευές 
σε ψηφιακά περιβάλλοντα: 

μια προσέγγιση μικρών αφηγήσεων



Δομή ομιλίας

Σεξεργασία

φύλο και σεξουαλικότητα

ψηφιακά περιβάλλοντα

Ταυτοτικές 
κατασκευές

αφηγηματικές δραστηριότητες 
σε ψηφιακά περιβάλλοντα

σχέση γλώσσας, φύλου και 
σεξουαλικότητας

(Ψηφιακή) εθνογραφία: 
επιστημολογικές αρχές, συλλογή δεδομένων, 

ηθικά διλήμματα 

1.

2.

3.



Αυτοβιογραφικά



Σεξεργασία, φύλο και σεξουαλικότητα (1)
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πατριαρχικοί/
ετεροκανονικοί 
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νομοθεσία



Σεξεργασία, φύλο και σεξουαλικότητα (2)



Σεξεργασία, φύλο και σεξουαλικότητα (3)



Σεξεργασία και ψηφιακά περιβάλλοντα (1)



Σεξεργασία και ψηφιακά περιβάλλοντα (2) 



Ψηφιακά περιβάλλοντα και αφηγηματικές δραστηριότητες (1) 

• τα περιβάλλοντα κοινωνικών μέσων παρέχουν ευκαιρίες για την 

κοινοποίηση της ζωής σε μικρογραφία, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν την 

ικανότητα των χρηστών/ριών να επιδίδονται σε αυτοβιογραφικές αφηγήσεις 

(π.χ. 140 χαρακτήρες ως αρχικός περιορισμός στο Twitter). 

• προσφέρουν στους/στις χρήστες/ριες τη δυνατότητα να μοιράζονται 

εμπειρίες, όπως αυτές συμβαίνουν, αξιοποιώντας διάφορους σημειωτικούς 

(πολυτροπικούς) πόρους, καθώς και να τις ανανεώνουν όσο συχνά 

χρειάζεται και να τις (επανα)εγκιβωτίζουν σε διάφορες κοινωνικές 

πλατφόρμες

(Georgakopoulou 2015, 2017)



Ψηφιακά περιβάλλοντα και
αφηγηματικές δραστηριότητες (2) 



Ταυτοτικές κατασκευές και αφηγηματικές δραστηριότητες σε ψηφιακά περιβάλλοντα



Η έννοια της ταυτότητας στην έρευνα των μικρών αφηγήσεων 
(small stories research) (1)



Γλώσσα, φύλο, σεξουαλικότητα: ταυτοτικές κατασκευές

(Cameron, 2005, pp. 484–485, see also Bucholtz & Hall 2004, 2005)



Αναλυτικά εργαλεία για τη διερεύνηση των ταυτοτικών κατασκευών (1)

Επίπεδο 1 Αφηγούμενος Κόσμος Πώς παρουσιάζονται οι χαρακτήρες στον αφηγηματικό κόσμο, στις σχέσεις 

τους, στους αξιολογικούς τους χαρακτηρισμούς, στις δραστηριότητές τους 

και στη γενικότερη τοποθέτησή τους στο χώρο και το χρόνο;

Επίπεδο 2 Διεπιδραστικός Κόσμος

(εδώ-και-τώρα)

Πώς παρουσιάζεται κάθε αφηγητής/τρια σε σχέση με το κοινό (audience) -

τις/τους συμμετέχουσες/οντες στο εδώ-και-τώρα της αφήγησης; Ποιες 

πτυχές του εαυτού γίνονται σχετικές στο τοπικό πλαίσιο της αφήγησης; 

Ποιος/α συμμετέχει και πώς; Ποιος/α επικυρώνει, νομιμοποιεί ή 

αμφισβητεί ποιο μέρος της ιστορίας; Ποιος/α συν-αφηγείται, τι και πώς; 

Επίπεδο 3 Ευρύτερο κοινωνικό/ 

ιδεολογικό/ πολιτισμικό 

επίπεδο

Ποιες πλευρές του/των βασικού/ών χαρακτήρα/ων, γεγονότων και 

αφηγούμενων εμπειριών παρουσιάζονται ως γενικεύσιμες και έχουν ισχύ 

πέρα από τη συγκεκριμένη αφήγηση; 



Αναλυτικά εργαλεία για τη διερεύνηση των ταυτοτικών κατασκευών (2)



(ψηφιακή) εθνογραφία
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