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ΣΚΟΠΟΣ
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sharenting ελλήνων/ίδων 
νεομεταναστών/τριών γονέων:

γλωσσικοί και σημειωτικοί τρόποι 
με τους οποίους κατασκευάζουν 

γονεϊκές και παιδικές ταυτότητες
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

μέσα από το πρίσμα των 
μεταναστευτικών τους εμπειριών



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• Sharenting

• Ελληνική νεομετανάστευση

• Υπόβαθρο

• Ευρήματα

• Συμπεράσματα
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
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ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA)
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ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης ανταλλαγή + 

διαμοιρασμός περιεχομένου που έχει 
δημιουργηθεί από χρήστες

(π.χ. blogs, Facebook, YouTube, 
Twitter, Skype, Instagram, 

φόρουμ συζητήσεων)

Ενεργοποίηση πολυποίκιλων ταυτοτικών πραγματώσεων 
(σημειωτικοί πόροι, προσφερόμενες δυνατότητες − affordances)

(Seargeant & Tagg 2014, Georgalou 2017, Leppänen κ.ά. 2017) 



SHARENTING
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• Share (μοιράζομαι) και parenting (γονεϊκότητα)

• Oversharenting (Leckart 2012, The Wall Street Journal)
• C.S. Mott Children’s Hospital National Poll (2015) 
• Internet parenting, online parenting, digital parenting
• Connected parenting (Mackenzie 2023) 
• Συναινετικό / μη συναινετικό sharenting

Όταν οι γονείς μοιράζονται πληροφορίες, απόψεις, 
φωτογραφίες και βίντεο των παιδιών τους στο διαδίκτυο.



ΚΙΝΗΤΡΑ SHARENTING
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(Lopez 2009, Webb & Lee 2011, Blum-Ross & Livingstone 2017, 
Mackenzie 2019)

• Διέξοδος για δημιουργικότητα και «φωνή»
• Παρακαταθήκη για τα παιδιά και την ευρύτερη κοινότητα
• Προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών, θρησκευτικών, 

πολιτισμικών πρακτικών και φιλοσοφιών γονεϊκότητας
• Δημιουργία υποστηρικτικών κοινοτήτων για πρακτικούς και 

συναισθηματικούς λόγους
• Οικονομικό κέρδος



ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Πού τελειώνει η γονεϊκή ταυτότητα και πού αρχίζει η παιδική 
ταυτότητα στο διαδίκτυο;

• Παρουσίαση της ταυτότητας κάποιου ως γονιού  δημοσιοποίηση
πτυχών της ζωής ενός (δυνητικά ευάλωτου) παιδιού

• Γονιός  άτομο είναι πρωταρχικά υπεύθυνο για την προστασία
της ιδιωτικότητας του παιδιού (Blum-Ross & Livingstone 2017)

• Περίπτωση Γαλλίας

• Στρατηγικές προστασίας ιδιωτικότητας

• Διαμεσολάβηση στην κατασκευή παιδικής ταυτότητας

• Sharenting και μετανάστευση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
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τέλη 19ου – αρχές 20ου αι.

1950-1970

1990 (χώρα υποδοχής)

2010 και μετά: 
νεομετανάστευση

Κίνητρα νεομετανάστευσης
• Οικονομικά
• Επαγγελματικά
• Κοινωνικά
• Ψυχολογικά
• Προσωπικά
• Οικογενειακά 

(Labrianidis & Pratsinakis 2016, 
Bartolini et al. 2017)
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(‛new’ Greek migration: Panagiotopoulou et al. 2019)



Η ΕΡΕΥΝΑ
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Νέοι/ες «σε κρίση»/ στην κρίση: 
Κατασκευές της επιστημονικής μετανάστευσης στον λόγο 

Ελλήνων/ίδων του εξωτερικού και των ΜΜΕ
(2018-2019)

ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Eρευνητική ομάδα:
Ελένη Γρίβα (επιστημονικά υπεύθυνη), 

Αναστασία Στάμου (ακαδημαϊκή σύμβουλος), 
Μαρίζα Γεωργάλου (ερευνήτρια), Θεοδώρα Σαλτίδου (ερευνήτρια)

https://youth-in-crisis.weebly.com/
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

• Σκόπιμη δειγματοληψία
(purposive sampling)

· 25-35 χρονών 
· πτυχίο, μεταπτυχιακό
· από Ελλάδα το 2010 
· Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία
· τακτικά social media
· 1 χρόνο στη χώρα υποδοχής

Λογοκεντρική
δικτυωμένη εθνογραφία 

(discourse-centred online ethnography)

προσέγγιση 
οθόνης

προσέγγιση 
χρήστη

(Androutsopoulos 2008)
13

7 συμμετέχοντες/ουσες
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Πληροφορίες προφίλ
• Αναρτήσεις 
• Ενημερώσεις κατάστασης (status updates)
• Σχόλια  
• Σύνδεσμοι βίντεο και άρθρων
• Φωτογραφίες
• Συνεντεύξεις μέσω Skype 
• Επικοινωνία (email, Facebook)
• Σημειώσεις πεδίου
• Πριν από μετανάστευση – Αύγουστος 2019



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Ταυτότητα μετανάστη/στριας-γονέα 
(Γεωργάλου κ.ά. 2019, Γεωργάλου & Στάμου 2020, Georgalou 2021)

• Δευτερογενής ανάλυση (secondary analysis): μελέτη κοινωνικών 
φαινομένων χρησιμοποιώντας δεδομένα που έχουν παραχθεί στο 
πλαίσιο προγενέστερων ερευνητικών εγχειρημάτων (Τσιώλης 2011)

• Γονεϊκές πρακτικές (Bishop & Kuula-Luumi 2017)
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Χρυσούλα

Έτος γέννησης 1980

Καταγωγή
Αθήνα (καταγωγή της οικογένειάς της: Ηράκλειο Κρήτης, καταγωγή της 
οικογένειας του συζύγου της: Θεσσαλονίκη)

Εγκατάσταση
Μόναχο, Γερμανία (από Απρίλιο 2013) (με ενδιάμεση παραμονή στη 
Βιέννη, Αυστρία 2013-2015)

Σπουδές Πτυχίο Μάρκετινγκ και ΜΒΑ (ελληνικό πανεπιστήμιο)

Απασχόληση
Customer marketing manager σε πολυεθνική εταιρεία στο Μόναχο 
(από το 2017)

Παιδιά 2 γιοι ( 1ος: 1-1,5 ετών κατά τη μετανάστευση, 2ος: μετά τη μετανάστευση)

Social media
(μη κερδοσκοπικά)

 blog: https://apomamasemama.com/
 Instagram: https://www.instagram.com/apomamasemama
 Facebook σελίδα: https://www.facebook.com/apomamasemamablog/
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Δημήτρης

Έτος γέννησης 1980

Καταγωγή Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή
Εγκατάσταση Woking, Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο (από Σεπτέμβριο 2011) 
Σπουδές Φυσική (ελληνικό πανεπιστήμιο), IT Business (βρετανικό πανεπιστήμιο)
Απασχόληση CRM Business Analyst σε ζυθοποιΐα στο Surrey
Παιδί 1 γιος (1,5 ετών κατά τη μετανάστευση)

Social media
(μη κερδοσκοπικά)

 blog: https://fromgr2uk.com/   
 Instagram: https://www.instagram.com/fromgr2uk/
 Twitter: https://twitter.com/fromgr2uk



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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• Kατασκευαστική (constructionist) προσέγγιση ταυτότητας
• Ρευστή, πολύπλευρη, δυναμική, καταστασιακή, 

μεταβαλλόμενη
• Παράγεται και αναπαράγεται ενεργά, αδιάκοπα και 

δυναμικά στον λόγο και μέσω του λόγου (discourse)

(Benwell & Stokoe 2006)
© Olimpia Zagnoli



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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(  (Κανάκης 2007: 194-198, Μπέλλα 2014)
Προσωπική δείξη 
(personal deixis)

• προσωπικές αντωνυμίες και κλιτική μορφολογία ρηματικής 
κατάληξης

• ρόλοι συμμετεχόντων/ουσών στο εκφώνημα

(Biber & Finegan 1989, Du Bois 2007)
Στάση 

(stance-taking)
• συναισθηματική στάση (affective stance)
• επίθετα, επιρρήματα, ρήματα, συναισθηματικά φορτισμένο 

λεξιλόγιο



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ II
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(  (Georgakopoulou 2007, 2017)
Μικρές αφηγήσεις 

(small stories)
• περιορισμένη έκταση, ρευστότητα και αυθορμητισμός
• πρόσφατα ή υπό εξέλιξη, μελλοντικά ή υποθετικά γεγονότα
• πολλαπλότητα, αποσπασματικότητα, περικείμενο, επιτελεστικότητα 

(Zappavigna 2018)
Ζεύξη 

(coupling)
• νόημα: συνδυασμός δύο ή περισσότερων σημειωτικών στοιχείων 

(π.χ. εικόνα και hashtags), που αλληλοσυμπληρώνονται και δεν 
μπορούν να ιδωθούν το ένα χωριστά από το άλλο



ΕΥΡΗΜΑΤΑ
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ΟΙ ΝΕΟ-
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

ΓΟΝΕΙΣ 
ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ
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blog



24
Instagram
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[Γ]ράφοντας [στο blog] πώς είναι η ζωή μου εδώ νομίζω ότι (.) 
δείχνω σε κάποιους ανθρώπους πώς μπορεί να είναι το να 
μένει μια ελληνίδα μαμά ας πούμε σε μια άλλη χώρα. [...]

Προσπαθώ να::: απομνημονεύσω κάπου τις- τι ζούμε και να: 
μπορώ να το: έχω σαν υλικό μετά. [...] [Τ]α παιδιά μας τα 
έχουμε βγάλει άπειρες φωτογραφίες οπότε είναι πάλι νομίζω 
σαν ημερολόγιο για μένα και οι φωτογραφίες. Ειδικά στο 
Instagram πάντως (.) προσπαθώ να κάνω και αυτό που έλεγα 
και για το blog να δείξω στον κόσμο πώς είναι να ζει κάποιος ε 
στη Γερμανία: με παιδιά.

Χρυσούλα, συνέντευξη μέσω Skype

‘memories curator’
‘legacy blog’

(Blum-Ross & Livingstone 2017)
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blog



Σκοπός του; Να ενημερώνει τους φίλους, την οικογένεια μου αλλά και 
όποιον άλλο ενδιαφέρεται για την ζωή μου σαν μετανάστης στο 
εξωτερικό. Να συμβουλεύει, να μοιράζεται εμπειρίες και όνειρα ακόμα 
και να νοσταλγεί την πατρίδα που αφήνει πίσω. Στην υποσελίδα 
Going2UK θα έχει αρκετές χρήσιμες συμβουλές για όποιον σκέφτεται να 
ακολουθήσει το παράδειγμα μου. Δεν είμαι ούτε ειδικός, ούτε κάποιος 
γκουρού αλλά θα προσπαθήσω να συμπυκνώσω την δική μου εμπειρία 
από την αναζήτηση εργασίας στην Μ.Βρετανία, από την σύνταξη 
βιογραφικού μέχρι και τις συνεντεύξεις.
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(«At the beginning…», 20 Σεπτεμβρίου 2011)

blog fromgr2uk
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Πέρσι το καλοκαίρι που γυρνούσαμε από:: Λονδίνο (.) για κα-
διακοπές Ελλάδα (1.0) μ’ άκουσε ένας τύπος δίπλα που μας-
ήμασταν (.) μιλούσα εγώ με τη:ν (.) Χριστίνα για τον Στέφανο (.) 
και λέει είσαι ο Δημήτρης; (.) λέω (.) ναι (.) ξέρω γω. 
Είσαι αυτός που γράφει το blog με τον γιο του τον Στέφανο; 
Λέω πού με ξέρεις; Ναι σε διάβαζα λέει και μ’ επηρέασες 
να ’ρθώ στην Αγγλία.

Δημήτρης, συνέντευξη μέσω Skype
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2017



SHARENTING & 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΤΗΤΑ-
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

30
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«Μήπως κάτι ξέχασες;», με ρωτάει η 
μαμά, χαμογελώντας. Το πρόσωπο μου 
αστράφτει. Τρέχω στο σαλόνι. Δίπλα 
στην καινούργια μου σχολική τσάντα, 
στέκεται μια Schultüte …Πόσο τεράστια, 
σχεδόν τόσο ψηλή όσο εγώ! Και έχει 
έναν τεράστιο δεινόσαυρο πάνω της 
που φωνάζει το όνομα μου! «Πωπω! 
Η πιο ωραία Schultüte του κόσμου, σας 
ευχαριστώ!». Τους αγκαλιάζω. 

blog
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Instagram
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Instagram
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blog
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Instagram



SHARENTING & 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ
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37
blog



Τα Αγγλάκια, χειμώνα-καλοκαίρι μέχρι τις 7 είναι για νάνι. Μέχρι και το παιδικό 
κανάλι του BBC, το CBeebies τελειώνει το πρόγραμμα του κατά τις 6.30 με 
νανουρίσματα και παραμυθάκια με αφηγητές γνωστούς ηθοποιούς. Το πρώτο 
καιρό που ήμαστε Αγγλία κάναμε το ‘τραγικό’ λάθος να βγούμε Παρασκευή 
βράδυ με τον μικρό μας κατά τις 8 έξω για φαγητό. Παρασκευή βράδυ, Αγγλία, 
με ένα παιδί 3 ετών στην αγκαλιά: Think again! Μας κοιτούσαν όλοι σαν 
εξωγήινους. Και δεν πήγαμε σε καμιά pub, σε ένα Prezzo πήγαμε for crying out 
loud! Είχανε το ύφος όλοι: “καλέ που το σέρνουν το παιδί οι άχρηστοι γονείς 
Παρασκευιάτικα;” Είναι κάτι όμως που δεν αλλάζει. Ο Στέφανος μεγαλώνει με 
Έλληνες γονείς και έτσι μάθαμε και εμείς και έτσι έμαθε και αυτός. Δεν είναι 
κακό οι ρυθμοί του να είναι διαφορετικοί, εφόσον το πρωι ούτως ή άλλως δεν 
χρειάζεται να ξυπνήσει από τις 6 (όπως φαντάζομαι θα ξυπνάνε τα άλλα που 
κοιμούνται από τις 7μμ) αλλά στις 8 για να πάει και σχολείο.

38(«Ελληνάκια vs Αγγλάκια», 13 Αυγούστου 2013)
blog fromgr2uk



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΟ-
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ
39



• Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ υιέ μου. Σε περιμένω…..
(«Super rich», 24 Σεπτεμβρίου 2011)

• Η συγκίνηση όταν είδα τον υιό μου απερίγραπτη. Όσο και όταν τον άφησα 
ξανά. Συναισθήματα που μόνο όσοι από τους αναγνώστες είναι γονείς 
μπορούν να κατανοήσουν. Αλλά σε 39 ημέρες θα τους έχω όλους δίπλα μου! 
(«39 μέρες», 30 Οκτωβρίου 2011)

• Κάθε μέρα προσπαθώ να τον βλέπω στο Skype και λαχταρώ να ακούσω να 
με λέει ‘Μπαμπά’ και πάντα νομίζω οτι το λέει με λαχτάρα. Πάντα ελπίζω να 
το λέει με λαχτάρα. («Τι εβδομάδα!», 15 Νοεμβρίου 2011)

• ΥΓ: Όχι μόνο δεν με ξέχασε ο γιός μου που φοβόμουνα αλλά με παίρνει από 
το χέρι απαιτητικά φωνάζοντας ΜΠΑΜΠΑ και ζητάει ΣΥΝΕΧΕΙΑ να παίζουμε! 
(«Day 1!», 10 Δεκεμβρίου 2011)

40‘fathering at a distance’ (Madianou & Miller 2011)blog fromgr2uk
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Ευθύνες, όλα μόνοι μας. Μόνοι μας. Μόνοι μας όλα. Τα πάντα 
μόνοι μας. Εγώ κι η γυναίκα μου. Και μ' ένα παιδί. Ενώ στην 
Ελλάδα πάρ' τον στον παππού, πάρ’ τον στη γιαγιά, μπαμπάδες, 
γονείς, βοηθούσαν όλοι. Είχες (.) είχες την άνεσή σου. Δεν 
μαγείρευα, πήγαινα να φάω στη μάνα μου. Μέναμε και δίπλα. 
Αυτό το πράγμα το χάσαμε. Γεια σας, πάει. Αυτό ίσως είναι το 
πιο σημαντικό που θυμάμαι από την Ελλάδα. Ότι ήμουν άνετος. 
Ήμουνα παιδί ακόμα αν θες στα 30 μου. [...] καλό είναι βέβαια 
που είμαστε χωρίς τους γονείς. Αλλά αυτό λείπει. Σίγουρα 
λείπει. Η βοήθεια.

Δημήτρης, συνέντευξη μέσω Skype



ΟΙ ΝΕΟ-
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

ΩΣ ΠΑΙΔΙΑ
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αναπλαισίωση (recontextualization) 
(Blommaert 2005)

Instagram

Facebook
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  προσωπικές εμπειρίες, σκέψεις, 
συναισθήματα, δραστηριότητες για τους/τις ίδιους/ες και τα παιδιά 
τους στις χώρες υποδοχής

• Ταυτόχρονες ταυτοτικές κατασκευές
(μετανάστη/τριας- γονέα, γονέα –παιδιού, μετανάστη/τριας-παιδιού)

• Διαφορετικά γλωσσικά και σημειωτικά μέσα, ρητά και λιγότερο ρητά

• Κειμενική ανάλυση και συνεντεύξεις

• Για τα παιδιά τους  διαμεσολαβητές/τριες ανάμεσα σε δύο 
πολιτισμούς και δύο κοινωνίες (βλ. και Ιωαννίδου 2017)
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• Συγκρίνουν, επιλέγουν, συνδυάζουν και δημιουργούν νέες νόρμες 
γονεϊκότητας (βλ. και Zechner & Tiilikka 2020)

• Sharenting = μέρος διεθνικών (transnational) δραστηριοτήτων 
και ταυτοτήτων νεομεταναστών/τριών

• Sharenting και ενσωμάτωση στη χώρα υποδοχής
(αριθμός αναρτήσεων, διαθεσιμότητα, θεματολογία, νόρμες, 
μεγάλα παιδιά)

• Sharenting και προσφερόμενες δυνατότητες (affordances) 
(blog vs Instagram: μέγεθος κειμένων, εικόνα, αποσπασματικότητα, 
ενσωμάτωση)



Σας ευχαριστώ 
πολύ!
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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