
Ελληνική Γλώσσα (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία)

Β΄ Τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Κείμενο 1

[Αυτοφωτογράφιση: εθισμός, ναρκισσισμός, ανοησία ή κοινωνικό φαινόμενο;]

Το (διασκευασμένο) κείμενο του Στέλιου Παπαθανασόπουλου,  καθηγητή στο Τμήμα Επικοινωνίας

και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ στις 22.06.2014  (ανάκτηση 02.01.2022). 

Στις  ημέρες  μας  όλοι  πλέον  «αυτοφωτογραφίζονται»  και  αναρτούν  τις

φωτογραφίες  τους  στις  ιστοσελίδες  τους  είτε  είναι  πλανητάρχες,  πρόεδροι  ή

πρωθυπουργοί, πολιτευτές ή διασημότητες, απλοί άνθρωποι, ακόμη και τα κατοικίδιά τους.

Ο  όρος  «selfie»  ανακηρύχθηκε  η  λέξη  της  χρονιάς  το  2013 από  το  αγγλικό  λεξικό  της

Οξφόρδης και ορίζεται ως «μια φωτογραφία που κάποιος έχει τραβήξει για τον εαυτό του,

συνήθως με ένα έξυπνο κινητό, υπολογιστή-τάμπλετ ή κάμερα, και την έχει ανεβάσει σε μια

ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης». Ως «δραστηριότητα» τη συναντά κανείς έως και στις

κηδείες! Πρόκειται τελικά περί εθισμού, ναρκισσισμού, ανοησίας ή αποτελεί μέρος ενός

ευρύτερου κοινωνικού φαινομένου; 

Οι  selfies  μπορούν  να  θεωρηθούν  ως  ματαιοδοξία  ή  ναρκισσισμός,  αλλά  ως

δραστηριότητα  δεν  είναι  κάτι  το  νέο.  Αντίθετα,  ως  συμπεριφορά καταγράφεται  με  μια

διαφορετική  μορφή  εδώ  και  εκατοντάδες  χρόνια,  ξεκινώντας  από  τα  πορτρέτα  και  τις

αυτοπροσωπογραφίες. Η διαφορά είναι ότι παίρνει τις διαστάσεις μόδας και συνδέεται με

τις σύγχρονες εμμονές των ανθρώπων να προβάλλουν με έναν ευπαρουσίαστο τρόπο τους

εαυτούς τους στους άλλους. 

Μπορεί να μοιάζει αστείο, αλλά μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Αστεία, ας πούμε,

μπορεί να μοιάζει η αφέλεια του προέδρου Ομπάμα να χαριεντιστεί με την πρωθυπουργό

της Δανίας στην κηδεία του Μαντέλα. Αστείο, έως βλακώδες, μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό

που έκανε ένας θεατής του Ποδηλατικού Γύρου του Δουβλίνου που, αντί να βοηθήσει τον

πεσμένο και  εξαντλημένο νικητή του αγώνα Μαρσέλ Κίτελ να σηκωθεί από το έδαφος,

τράβηξε μια φωτογραφία μαζί του χαμογελώντας με τον καταπονημένο ποδηλάτη. Αλλά

είναι κι επικίνδυνο. Ένας έφηβος στη Βρετανία αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, επειδή είχε

αποτύχει  να  τραβήξει  την  τέλεια  selfie  του  ή  όπως  αυτός  νόμιζε.  Ο  εθισμός  και  κατ'

επέκταση ο ναρκισσισμός που συνδέεται με αυτή τη συμπεριφορά έχουν να κάνουν με την

προσήλωση των νεαρών ατόμων με  τα κοινωνικά δίκτυα,  την  αυτοπαρουσίαση και  την

απήχησή τους στις εν λόγω ιστοσελίδες.



Το μεγάλο πρόβλημα με τη διάδοση του ψηφιακού ναρκισσισμού είναι ότι ασκεί

τεράστια  πίεση  στους  ανθρώπους  να  επιτύχουν  ανέφικτους  στόχους,  χωρίς  να  το

αντιλαμβάνονται.  Ο  ένας  παρουσιάζει  τον  εαυτό  του  ως  ποδοσφαιριστή,  η  άλλη  ως

τραγουδίστρια, αναμένοντας όσο το δυνατό περισσότερα «likes»1 και τα καλά σχόλια από

τους  φίλους  στο  διαδίκτυο.  Σε  μια  δημοσκόπηση  που  πραγματοποιήθηκε  πέρυσι   για

λογαριασμό  κάποιου  κατασκευαστή  έξυπνων  κινητών  διαπιστώθηκε  ότι  οι

αυτοφωτογραφίσεις αποτελούν το 30% των φωτογραφιών που λαμβάνονται από άτομα

ηλικίας 18 έως 24 ετών. 

Τέλος,  οι  αυτοφωτογραφίσεις  σε  ατομικό  επίπεδο  αποτελούν  ένα  ακόμη

παράδειγμα της κατάρρευσης των ορίων μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής. Σε

κοινωνικό επίπεδο ίσως να συνδέονται με την εμμονή των ανθρώπων να συσσωρεύουν

αρχεία των εμπειριών τους μέσω εικόνων,  που χρησιμοποιούν για  να προβάλλουν μια

εικόνα  του  εαυτού  τους  προς  τον  έξω  κόσμο.  Μια  εικόνα  που  μπορούμε  να  την

επεξεργαστούμε ή να τη διυλίσουμε, αλλά έχουμε και την αίσθηση ότι μπορούμε και να τη

διαγράψουμε. Σε τελική ανάλυση, συνδέεται με την έλευση μιας νέας μορφής ορατότητας

που συσχετίζεται άμεσα με την ψηφιακή εποχή. Έχει, κυρίως, να κάνει με την ανάγκη των

απλών πολιτών στην εποχή της εικόνας να αποδράσουν από την ανωνυμία, να γίνουν έστω

«ολίγον γνωστοί», να αποκτήσουν το μερίδιο της δημοσιότητας που τους αναλογεί στη ζωή.

Κείμενο 2

Το καλοκαίρι πριν από το σκοτάδι (απόσπασμα)

Το απόσπασμα αντλήθηκε από το βιβλίο της βραβευμένης με Νόμπελ Βρετανίδας συγγραφέα Ντόρις

Λέσινγκ «Το καλοκαίρι πριν από το σκοτάδι» (εκδ. Καστανιώτη, 1990).

Καμιά φορά, αν είσαι τυχερός, περνάς μια φάση, ένα στάδιο έντονο. Κι εκείνο το

καλοκαίρι η Κέιτ επρόκειτο να περάσει ένα τέτοιο σύντομο, έντονο και πυρετικό διάστημα.

Τι εμπειρίες θα δοκίμαζε; Τίποτα το ιδιαίτερο πέρα από το ότι απλώς γερνούσε: η

διαδοχή και  η επανάληψη της  διαδικασίας της  ωρίμασης.  Είναι  κάτι  που συμβαίνει  σε

όλους, φυσικά – Αχ, ο δύστυχος εγώ, πώς πέρασαν τα χρόνια! Η ζωή σε προσπερνά πριν το

καταλάβεις… Η ωριμότητα είναι το παν. Και τα λοιπά. Αλλά στην περίπτωση της Κέιτ δε θα

ήταν μια διαδικασία που κρατά κάνα δυο δεκαετίες και περνά απαρατήρητη, μ’ εξαίρεση

τις απεγνωσμένες προσπάθειες να συγκρατήσει το ρεύμα – βάψιμο μαλλιών, προσοχή να

μην πάρει βάρος, προσαρμογή στη μόδα με σύνεση, ώστε να είναι κομψή, αλλά να μην

1Η δήλωση επιδοκιμασίας, θαυμασμού, αποδοχής για μια φωτογραφία, δημοσίευση, σχόλιο κ.λπ., 
στο Διαδίκτυο (συνήθως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook).



μπεμπεκίζει.  Τα γηρατειά για όλους σχεδόν,  εκτός από κείνους που τους χτυπά κάποια

τραγωδία, που χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, που πλημμυρίζει η πόλη τους,

που σκοτώνονται τα παιδιά τους σε βομβαρδισμό και ραγίζει  η καρδιά τους και χάνουν

κάθε ενδιαφέρον για τη ζωή – τα γηρατειά λοιπόν είναι θέμα χρόνου. Είσαι νέος κι ύστερα

γίνεσαι μεσόκοπος, αλλά είναι δύσκολο να εντοπίσεις τη στιγμή της μετάβασης από το ένα

στάδιο  στο  επόμενο.  Μετά  γερνάς,  αλλά  ούτε  που  καταλαβαίνεις  πώς  έγινε.  Έχουν

συντελεστεί αλλαγές -ω, ναι, ζωτικές αλλαγές- στη συμπεριφορά σου απέναντι στους γύρω

σου, χωρίς όμως να τις συνειδητοποιήσεις, γιατί οι πάγοι σκέπασαν βαθμιαία την κοιλάδα.

Για τον περισσότερο κόσμο είναι κάπως έτσι: Δυστυχώς δεν κρατάν πια τα κότσια μου όπως

παλιά. Η Κέιτ όμως θα ξεμπέρδευε με όλα αυτά μέσα σε λίγους μήνες.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Ποιοι είναι οι λόγοι που δημιουργούν σήμερα, σύμφωνα με το Κείμενο 1, το φαινόμενο της

αυτοφωτογράφισης και ποια είναι η θέση του συγγραφέα γι’ αυτό; (50-60 λέξεις)

Μονάδες 10

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Στη δεύτερη και στην τέταρτη παράγραφο του Κειμένου 1 ο συγγραφέας προσπαθεί να

αποδείξει τις θέσεις του με διαφορετικό τρόπο. Ποιον τρόπο επιλέγει σε κάθε περίπτωση

για την οργάνωση του λόγου του;

Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

Στο Κείμενο 1: α) να βρεις τρία (3) σχόλια του συγγραφέα: ένα (1) που διατυπώνεται με

σημείο στίξης και δύο (2) λεκτικά (μονάδες 9) και β) να καταγράψεις τη νοηματική σχέση

που εκφράζουν σε κάθε περίπτωση (μονάδες 6).

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)



Να ερμηνεύσεις με αναφορές στο Κείμενο 2 τη στάση που τηρεί απέναντι στα γηρατειά το

κύριο πρόσωπο της αφήγησης σε 100-150 λέξεις. 

Μονάδες 15


