
 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΕΠΓ 
ΑΝΟΙΞΗ 2023  

Γλώσσα, κοινωνία και εθνογραφία 
 
 

Το ΕΕΠΓ σας προσκαλεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 στις 21:00, 
 
 

στο σεμινάριο που θα διεξαχθεί  
στο Μπίνειο & στην πλατφόρμα ZOOM 

 
 

Sharenting και ταυτότητες: Ελληνική νεομετανάστευση, γονεϊκότητα και 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 
Μαρίζα Γεωργάλου 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
 

Περίληψη 

Το sharenting (συμφυρμός των ‘share’ και ‘parenting’) αναφέρεται στην πρακτική κατά την 
οποία οι γονείς μοιράζονται πληροφορίες, απόψεις, φωτογραφίες και βίντεο των παιδιών τους 
στο διαδίκτυο. Πρόσφατες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι οι γονείς υιοθετούν το sharenting για 
να δώσουν διέξοδο στη δημιουργικότητα και τη «φωνή» τους∙ να καταγράψουν καθημερινές 
στιγμές για τα παιδιά τους και την ευρύτερη κοινότητα∙ να προωθήσουν συγκεκριμένες 
πρακτικές και φιλοσοφίες γονεϊκότητας∙ να δημιουργήσουν υποστηρικτικές κοινότητες∙ ακόμη 
και να δρέψουν οικονομικά οφέλη (Blum-Ross & Livingstone 2017). Στόχος της παρούσας 
ομιλίας είναι να συνεισφέρει στην υπάρχουσα συζήτηση, εξετάζοντας το sharenting 
Ελλήνων/ίδων νεομεταναστών/τριών γονέων, μέσα από μια συνέργεια της ανάλυσης λόγου με 
την κατασκευαστική προσέγγιση της ταυτότητας και τη διαδικτυακή εθνογραφία. Ειδικότερα, 
εστιάζω στους τρόπους με τους οποίους μια Ελληνίδα νεομετανάστρια μητέρα στη Γερμανία 
και ένας Έλληνας νεομετανάστης πατέρας στο Ηνωμένο Βασίλειο οικοδομούν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης –μέσα από το πρίσμα των μεταναστευτικών τους εμπειριών– γονεϊκές 
και παιδικές ταυτότητες. Στα δεδομένα μου περιλαμβάνονται πληροφορίες προφίλ, αναρτήσεις, 
σχόλια και φωτογραφίες που έχουν διαμοιραστεί οι δύο πληροφορητές στα προσωπικά τους –
μη κερδοσκοπικά– ιστολόγια (blogs), στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter, καθώς και 
αποσπάσματα από συνεντεύξεις που πραγματοποίησα μαζί τους. Επιστρατεύοντας 
διαφορετικά γλωσσικά και σημειωτικά μέσα, οι δύο πληροφορητές παρουσιάζονται να 
λειτουργούν για τα παιδιά τους ως διαμεσολαβητές ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς και δύο 
κοινωνίες. Αυτό τους επιτρέπει να συγκρίνουν, να επιλέγουν, να συνδυάζουν και να 
δημιουργούν νέες νόρμες γονεϊκότητας (βλ. και Zechner & Tiilikka 2020). Καταλήγοντας, η 
ομιλία υποστηρίζει ότι το sharenting αποτελεί μέρος των διεθνικών ταυτοτήτων των 
επιλεγμένων νεομεταναστών/τριών. Σε αυτό το πλαίσιο, συζητείται, επίσης, ο αντίκτυπος που 
μπορεί να έχουν στην πρακτική του sharenting η ενσωμάτωση στη χώρα υποδοχής, από τη 
μια πλευρά, και οι προσφερόμενες δυνατότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, από την 
άλλη. 
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