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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ B΄ &  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : social media και 

Ναρκισσισμός 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ I. (ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα θρέφουν τον ναρκισσισμό των χρηστών 

 

    Τα εύλογα ερωτήματα ως προς το κατά πόσον η διογκούμενη τάση λήψεως 

αυτοφωτογραφιών -των καλούμενων selfies- και εν συνεχεία προβολής τους στο 

Facebook, αποτελεί ενδεικτικό σημείο ναρκισσιστικής διαταραχής της 

προσωπικότητας, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής 

κοινότητας -που διαπραγματεύεται το θέμα με σχετικά άρθρα- και την ανησυχία 

πολλών γονιών οι οποίοι βλέπουν καθημερινά τα παιδιά τους να «υπέρ-

ποστάρουν» τις αυτοφωτογραφίσεις τους στο Διαδίκτυο, συχνά σε βάρος των 

δραστηριοτήτων και των υποχρεώσεων της πραγματικής τους ζωής. 

     Πρώτα απ’ όλα, για να τεθεί η διάγνωση της ναρκισσιστικής διαταραχής 

τηςπροσωπικότητας θα πρέπει να διαπιστώνεται ένα διάχυτο πρότυπο 

μεγαλείου -στη φαντασία  ή τη συμπεριφορά-, σε συνδυασμό με την ανάγκη για 

θαυμασμό και την έλλειψη ενσυναίσθησης -δηλαδή ενδιαφέροντος για τα 

συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων. Θα πρέπει, επίσης, να 

παραβλάπτεται η λειτουργικότητα του ατόμου και να πληρούνται συγκεκριμένα 

κριτήρια, όπως ισχύει και για άλλες διαταραχές της προσωπικότητας, όπως για 

την παραπλήσια Ιστριονική Διαταραχή της Προσωπικότητας που τη 

χαρακτηρίζει ένα διάχυτο πρότυπο υπερβολικής συγκινησιακής έκφρασης και 

επιδίωξης πρόκλησης της προσοχής. 

       Οπως προκύπτει από σχετικές έρευνες, οι γυναίκες έχουν γενικά την τάση 

να ποστάρουν περισσότερες selfies από τους άνδρες, ενώ θα πρέπει, πριν από 

κάθε προσπάθεια ευθείας συνδέσεως των selfies με τη ναρκισσιστική διαταραχή 

να λαμβάνεται υπόψη και η γενικότερη τάση των νάρκισσων να ποστάρουν 

φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

      Η αυτοεπάρκεια, η ματαιοδοξία (ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την 

εξωτερική εμφάνιση), η τάση για ανάληψη ηγετικών ρόλων και η απαίτηση του 

θαυμασμού των άλλων είναι μερικές από τις περιγραφικές παραμέτρους του 

ναρκισσισμού, των οποίων η σχέση με τις selfies επιχειρήθηκε να διερευνηθεί. Οι 

τρεις τελευταίες ναρκισσιστικές παράμετροι φαίνεται να εμφανίζουν θετική 

συσχέτιση με την τάση για διαδικτυακό ανέβασμα selfies στους άνδρες, ενώ 

μόνον το στοιχείο της απαίτησης θαυμασμού προκύπτει πως συνδέεται 
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αιτιολογικώς με το υπερβολικό ποστάρισμα αυτοφωτογραφιών στις γυναίκες. 

Μεθοδολογικά χρήσιμος είναι επίσης ο διαχωρισμός των αυτοφωτογραφίσεων 

σε ατομικές selfies, σε selfies οι οποίες λαμβάνονται μαζί με κάποιον ερωτικό 

σύντροφο και σε ομαδικές selfies, με τις δύο τελευταίες κατηγορίες να αποτελούν 

περισσότερο τρόπους σύνδεσης με τους άλλους παρά ενδείξεις ναρκισσισμού. 

    Θα πρέπει, λοιπόν, να υπογραμμίσουμε πως όποιος ποστάρει συχνά selfies δεν 

είναι κατ’ ανάγκη νάρκισσος. Από την άλλη μεριά, όμως, θα πρέπει να έχουμε 

υπ’ όψιν μας πως ο ναρκισσισμός, λόγω των εγγενών του χαρακτηριστικών 

προδιαθέτει σε αυξημένα επίπεδα δραστηριότητας στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, καθώς και στη χρησιμοποίησή τους για τη διατυμπάνιση ενός κατά 

πολύ περισσότερο εαυτο-προβάλλοντος περιεχομένου (self-promoting content). 

    Παράλληλα, τόσο το Facebook, όσο και τα υπόλοιπα ψηφιακά μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ευνοούν, λόγω των δομικών χαρακτηριστικών τους, την 

αυτοπροβολή, μέσω αυτοπεριγραφών. Ταυτόχρονα, υποθάλπουν τη ματαιοδοξία 

μέσω των υπερπροβαλλόμενων φωτογραφιών και ευοδώνουν την ανάπτυξη 

μεγάλου αριθμού, αλλά ρηχών, σχέσεων. Ολα αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά 

που φέρουν έντονη ναρκισσιστική χροιά. 

    Γίνεται φανερή, λοιπόν, η υπεραντιπροσώπευση του ναρκισσισμού στα 

κοινωνικά δίκτυα τα οποία χαρακτηρίζονται παράλληλα -και κυρίως το 

Facebook- από την επικυριαρχία της «Φωτογραφίας του Προφίλ» (Profile Picture), 

μιας κατεξοχήν φωτογραφίας εαυτού, η οποία αποτελεί ναρκισσιστική 

προμετωπίδα αυτοαντανάκλασης στην ψηφιακή λίμνη της σύγχρονης 

μυθολογίας των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

      Οι νάρκισσοι χρησιμοποιούν τα ψηφιακά δίκτυα κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

για να ανατροφοδοτούν την υπέρμετρη αίσθηση σημαντικότητας εαυτού που 

τους χαρακτηρίζει. Η υπερβολική χρήση του Διαδικτύου συντελεί, επιπροσθέτως, 

στην αύξηση του ήδη υπάρχοντος ναρκισσισμού, μέσω των δυνατοτήτων για 

ελεγχόμενη αυτοπροβολή που αυτό προσφέρει, καθώς και μέσα από τον 

κορεσμό της αγωνιώδους προσπάθειας προσέλκυσης της προσοχής και της 

προαγωγής των ρηχών και ευκαιριακών σχέσεων οι οποίες χαρακτηρίζουν τους 

νάρκισσους. Δεν μπορούμε, όμως να υποστηρίξουμε, με βεβαιότητα, πως 

κινδυνεύουν να αναπτύξουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά και οι χρήστες των 

ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι εμφανίζουν χαμηλούς 

δείκτες ναρκισσισμού στα σχετικά ερωτηματολόγια. Ιδιαίτερη προσοχή, 

μάλιστα, χρειάζεται, αν λάβουμε υπόψη μας το νεαρό της ηλικίας μεγάλου 

ποσοστού των χρηστών των ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η 

υπερβολική ενασχόληση με τα οποία-ακόμη και αν δεν υποκρύπτει τον 

ναρκισσιστικό ύφαλο για τον οποίον μας προειδοποιεί το υπερποστάρισμα 

αυτο-φωτογραφιών- μπορεί να επικαλύπτει βαθύτερες ψυχοπαθολογικές 

καταστάσεις, όπως ο εθισμός στο Διαδίκτυο ή η εφηβική κατάθλιψη. 

Καταστάσεις που απαιτούν την εγρήγορση των γονέων και την παρέμβαση 

των ειδικών. 

 

   Χρήστος Χ. Λιάπης, MD, MSc, PhD, ψυχίατρος-διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών 
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ΚΕΙΜΕΝΟ II. (ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) – ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ: 

 

…Ο χείμαρος των Μ.Κ.Δ. συμπαρασύρει …. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ III. (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) 

 

Το κρυφό σχολειό του 2021 

 

Το Κρυφό σχολειό… γράφει ο ποιητής μας Ιωάννης Πολέμης, στα χρόνια της 

σκλαβιάς του Έλληνα απ’τον Τούρκο…. άφησε ανεξίτηλη την μνήμη του, Αυτήν 

του 1821… με τα ελληνόπουλα να μαθαίνουν κρυφά, την ιστορία τους και την 

ελληνική γλώσσα, τα όπλα τους τα αληθινά, για να φουντώσει γρήγορα της 

λευτεριάς η φλόγα… και να στεριώσει πια, ένα Κράτος ΕΛΛΗΝΩΝ…! 

 

Πόση Αλήθεια!... 

…. ήρθαν τα λόγια του να «βρουν» εμάς, 

σήμερα, 25η Μαρτίου του 2021, Ιστορική χρονιά, Ιστορική ημέρα, 

διακόσια χρόνια ύστερα… από την Εθνική μας Παλιγγενεσία, 

με υψηλή υπερηφάνεια, με γιγάντιο εθνικό φρόνημα, με ΕΘΝΙΚΗ 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ, 

με όλον τον πλανήτη σύσσωμο να ντύνεται στα γαλανόλευκα,  

με τους ηγέτες των κρατών να στεφανώνουν τον ΆΓΝΩΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ… 

Μια Αγκαλιά ευλαβική Τιμής γίναμε όλοι μας τιμώντας όλους αυτούς τους 

ήρωες. 

 

Μα βάζοντας το Εγώ μπροστά από το Εμείς και από το Σπίτι μας, την Φύση…, 

δεν άργησε να έρθει η στιγμή που Μέτρησε τον Πόνο της και αυτή  

και στράφηκε απάνω μας ……, 

μα τώρα πιο εχθρικά από ποτέ  

ξυπνώντας μας άξαφνα από το λήθαργο και την γλυκιά τη μέθη του πλούτου…. 

με τον ιό να αδημονεί, να κατατρώγει ανθρώπους… αδίστακτα, ανελέητα… 

 

Και …..εμείς;…. μέσα από τό δικό μας Κρυφό Σχολειό, 

αυτό που ΄΄χτίσαμε΄΄ διωκόμενοι από έναν αόρατο εχθρό αυτή τη φορά,  

-τον Covid-19 ιό, ζωονόσο της Φύσης, θα πουν οι επιστήμονες, 

αντεκδικούμενης το Άγνωμον Ανθρώπινο χέρι…. 

σπέρνοντας πρωτόγνωρη Πανδημία, 

με το θάνατο να χτυπά αδυσώπητα 

χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές …  

δίχως έλεος -  

στεκόμαστε Τώρα με την απόγνωση του Παντοδύναμου Υπερανθρώπου… 

εμπρός τους… 

…….  

Τότε….μάς λέγει ο ποιητής….. 

«Μες τη θολόκτιστη εκκλησιά,  

που έπαιρνε κάθε βράδυ την όψη του σχολειού,  

το φοβισμένο φως του καντηλιού, 

ανάδευε τα όνειρα  

και μάζευε τριγύρω του τα σκλαβόπουλα. 
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Εκεί καταδιωγμένη κατοικούσε του σκλάβου η αλυσόδετη πατρίδα,  

ενώ βραχνά ο παπάς-δάσκαλος θέριευε την αποσταμένη ελπίδα με λόγια 

μαγικά,  

εκεί η ψυχή ξαλάφρωνε από τον πόνο της σκλαβιάς  

και ζύγιαζε 

τι έχασε, τι είχε, τι της πρέπει. 

Κι η εικόνα του Χριστού ψηλά που εβούβανε τα στόματα των πλάνων, 

Έριχνε και συνέτριβε στην άβυσσο, τους θρόνους των τυράννων 

κι από τη σιγαλιά,  

έδενε στο λαιμό πνιγμού θηλιά, 

και απ’ των προγόνων τα άφθαρτα βιβλία, 

 που δείχνουν τα πανάρχαια μεγαλεία, 

ένας ψαλμός ακουγόταν βαθύς 

 σα μελωδίες ενός κόσμου άλλου, 

Κι ανατρίχιαζε ακούοντας καθείς προφητικά τα λόγια του δασκάλου 

 με μια φωνή βαριά…. 

Μη σκιάζεστε στα σκότη, 

η λευτεριά σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι,  

της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει.» 

 

Και σήμερα εμείς …; 

… κλεισμένοι μες στα σπίτια μας αφήνοντας όλοι τα σχολειά, μαθητές και 

δάσκαλοι  

Χτίσαμε το δικό μας ΄΄Κρυφό Σχολειό΄΄  

και τούτην την φορά τού δώσαμε μιαν άλλη όψη…. WebEx, skype, zoom,  

δίνοντας Πνοή στης Προκοπής τα έργα. 

Μέσα από τις άχαρες οθόνες,  

εμπρός και πίσω από τις κάμερες…, 

φτιάχνουμε το απάντι μας που αναζητά τα βλέμματά μας…  

φτιάχνουμε με ΄΄Παράθυρα΄΄τη σχέση ανάμεσά μας. 

Η σύνδεση!, το δίκτυο!, ο ήχος!,η φωνή!…  

Είναι οι λέξεις που ηχούν στα αυτιά όλων μας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή,… 

Μ΄ακούς; Με βλέπεις; Μίλα πιο Δυνατά, την κάμερά σου άνοιξε…..,  

το μάθημα θα το κάνουμε!  

Την Πίστη σου μη χάνεις…!... θέλει Αρετήν και Τόλμην η Ελευθερία. 

Η ψυχή βαριά κρατεί,  

περνούν οι μήνες, περνούν οι μέρες 

και η αποσταμένη ελπίδα των παιδιών – των μαθητών ζητά το φως της νά ΄βρει. 

 

Και πάλι, ως δάσκαλος εδώ……  

Μετράω της Καρδιάς μου, το ανάστημα, ΜΕΤΡΆΩ ΤΟ ΧΡΈΟΣ ΜΟΥ.  

Υψώνω το βλέμμα μου Ψηλά,τον Κύριο παρακαλώντας  

και με δύναμη πρωτόγνωρη,  

θεριεύω το χαμόγελο στα χείλη των παιδιών,  

θεριεύω μια φωνή στα μύχια της ψυχής τους…  
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 «μην τα παρατάς, ακούς;»είσαι Δυνατός… 

αυτό σε δίδαξε ο δρόμος σου μέχρι τώρα,  

τα όνειρά σου νιώσε τα, 

ποθούν να φτερουγίσουν με τις δικές σου τις φτερούγες,  

κράτα τες γερές, μην το ξεχνάς… ακούς; 

Υπόμεινε καρτερικά ετούτον τον καιρό» 

Είσαι Έλληνας, έχεις ΜΝΗΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΉ, έχεις ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΑ,  

ΒΛΕΜΜΑ ΥΨΗΛΟ, ΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ, ΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟ.  

 

Πόση Αλήθεια! …και πάλι μονολογώ. 

Πόση ειρήνη αγγίζει την ψυχή μου… 

Νιώθω το νου να ανακαινίζεται, μια ΑνάΣταση την νιώθω…. 

….. γράφοντας Και αυτήν τη φορά μιαν άλλην Ιστορία.. 

…………., 

Αυτήν με το δικό μας Κρυφό Σχολειό, Αυτό του 2021!..., Καιρού 

Προκοπής,Απόγνωσης, 

μα ΠΊΣΤΗΣ ΒΑΘΙΑΣ…..ΚΑΙ ΜΟΝΟ! 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να παρουσιάσετε συνοπτικά το θέμα-ερώτημα που διερευνά ο X. Λιάπης στο 

Κείμενο I και τα γενικότερα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει για το θέμα 

αυτό. (90 – 100 λέξεις). 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

i.  Στο κείμενο II- ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ σε κάθε εικόνα ξεχωριστά να γράψετε δύο 

λεζάντες ( μία σε αναφορική γλώσσα και μια σε ποιητική)  

Μονάδες 9 

ii. Ποια γνωρίσματα διακρίνουν, σύμφωνα με το Κείμενο I, τη ναρκισσιστική 

διαταραχή; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο (70-80 λέξεις). 

Μονάδες 6 

 

Β2. 

 i. 

α. Να γράψετε λεζάντα στο κείμενο II- ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ σε κάθε εικόνα 

ξεχωριστά 

β. Ποια είναι η πρόθεση του συντάκτη ; στην κάθε φωτογραφία; Τι προσπαθεί να  

στιγματίσει; Με ποιους τρόπους επιτυγχάνει να αποδώσει το θέμα του;  
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γ. Να αναφέρετε και να σχολιάσετε τα συναισθήματα που διεγείρονται από την 

κάθε φωτογραφία.  

 

ii. Να εντοπίσετε τρεις λεξικογραμματικές επιλογές στο κείμενο Ι. και στη 

συνέχεια να αναφερθείτε στο επικοινωνιακό τους αποτέλεσμα.  

iii. Πώς αναπτύσσει ο συντάκτης την τέταρτη και όγδοη παράγραφο στο κείμενο 

I.; Ποιο είναι το επικοινωνιακό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται;  

iv.  Το κείμενο Ι. μπορεί να χαρακτηριστεί απαιτητικό ή δύσκολο ως προς την 

κατανόησή του.Σε ποιο συγκεκριμένο γραμματειακό είδος ανήκει; Ποια 

[κειμενικά] χαρακτηριστικά του σάς οδηγούν σε αυτήν τη διαπίστωση; 

Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας καταγράφοντας και από ένα αντίστοιχο 

χωρίο. 

v. Τι δηλώνουν οι εγκλίσεις στους υπογραμμισμένους ρηματικούς τύπους στα 

παρακάτω χωρία του Κειμένου I; 

α. …είναι δυνατό να επικαλύπτει βαθύτερες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις... 

β. Οι νάρκισσοι χρησιμοποιούν τα ψηφιακά δίκτυα κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης... 

γ. …θα πρέπει [...] να λαμβάνεται υπόψη και η γενικότερη τάση των νάρκισσων 

να ποστάρουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

δ. …οι γυναίκες έχουν γενικά την τάση να ποστάρουν περισσότερες selfies από 

τους άνδρες...  

Μονάδες 15 

 

Β3.i.  

«Η υπερβολική χρήση του Διαδικτύου συντελεί, επιπροσθέτως, στην αύξηση 

του ήδη υπάρχοντος ναρκισσισμού, μέσω των δυνατοτήτων για ελεγχόμενη 

αυτοπροβολή που αυτό προσφέρει, καθώς και μέσα από τον κορεσμό της 

αγωνιώδους προσπάθειας προσέλκυσης της προσοχής και της προαγωγής 

των ρηχών και ευκαιριακών σχέσεων..». 

Να μετασχηματίσετε το παραπάνω απόσπασμα σε μία περίοδο λόγου με μία κύ- 

ρια και δύο δευτερεύουσες προτάσεις, μετατρέποντας τις υπογραμμισμένες ονο- 

ματικές φράσεις σε ρηματικές και κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές στη 

σύνταξη. Ποια από τις δύο εκδοχές του αποσπάσματος θα χρησιμοποιούσατε σε 

περίπτωση που απευθυνόσαστε σε έναν νέο της ηλικίας σας και γιατί;  

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Διαβάζοντας το κείμενο III. ποιο θεματικό κέντρο αντιλαμβάνεσθε; Ποια 

είναι η στάση του ποιητικού υποκειμένου απέναντι σε αυτό; Εντοπίσατε τρεις 

κειμενικούς δείκτες - έναν περιεχομένου(συγκείμενο) και δύο μορφής( ρηματικό 

πρόσωπο και σχήματα λόγου - που το υπηρετούν.) θεωρείτε ότι τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης ενισχύουν την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων στη 

σημερινή πραγματικότητα; (150-200 λέξεις) 

Μονάδες 15 
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ΘΕΜΑ Δ 

Ιδιαίτερη προσοχή, μάλιστα, χρειάζεται, αν λάβουμε υπόψη μας το νεαρό της  

ηλικίας μεγάλου ποσοστού των χρηστών των ψηφιακών μέσων κοινωνικής δι 

κτύωσης, η υπερβολική ενασχόληση με τα οποία - ακόμη και αν δεν υποκρύπτει 

τον ναρκισσιστικό ύφαλο για τον οποίον μας προειδοποιεί το υπερ-ποστάρισμα 

αυτο-φωτογραφιών- μπορεί να επικαλύπτει βαθύτερες ψυχοπαθολογικές κατα 

στάσεις, όπως ο εθισμός στο Διαδίκτυο ή η εφηβική κατάθλιψη, καταστάσεις που 

απαιτούν την εγρήγορση των γονέων και την παρέμβαση των ειδικών. Λαμβάνο- 

ντας υπόψη το παραπάνω απόσπασμα και βασιζόμενοι και στα κείμενα 

αναφοράς, να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα σε ένα κείμενο 350-400 

λέξεων που θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο του σχολείου σας. Πόσο 

«αθώο» είναι, κατά τη γνώμη σας, το υπερ-ποστάρισμα αυτό-φωτογραφιών στα 

κοινωνικά δίκτυα από τους νέους της ηλικίας σας; Πώς θα μπορούσαν να 

αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα;  

Μονάδες 30 

 

 

 

 

 


