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Κείμενο 1 

       [1] Η φίλη μου η Χάνα μού είπε ότι ένας άνθρωπος έχει ανάγκη από δέκα 

αγκαλιές την ημέρα. Της το είπε η ψυχαναλύτριά της. 

       [2]  Για πολλούς από εμάς, η αγκαλιά δεν είναι τώρα ασφαλής. Και πριν από την 

καραντίνα, όμως, δεν ήταν κάτι συχνό. Είμαι μια από τα 35,7 εκατομμύρια 

Αμερικανούς που ζω μόνη. Ο καθημερινός μέσος όρος αγκαλιών μου ήταν δύο. 

Άλλοτε ήταν τέσσερις κι άλλοτε μηδέν. Ο τελευταίος άνθρωπος που αγκάλιασα ήταν 

η ανιψιά μου, στα μέσα Μαρτίου, όταν αρχίσαμε να μαθαίνουμε μια καινούργια 

γλώσσα: Ουχάν, Covid, μάσκα. Κλειστήκαμε σπίτι. Συχνά μπέρδευα την «πανδημία» 

με τον «πανικό». 

      [3] Τώρα είναι τέλη Μαΐου. Είμαι υγιής και ασφαλής. Όμως κάτι μου λείπει, το 

δέρμα μου εξεγείρεται κατά της απομόνωσης. Μια νευρολόγος μου είπε ότι μπορεί 

να πάσχω από στέρηση. «Η κοινωνική επαφή προκαλεί την έκλυση οπιοειδών και 

οξυτοκίνης στον εγκέφαλο», μου είπε. Χωρίς την επαφή, ο εγκέφαλος έχει λιγότερη 

οξυτοκίνη και λιγότερα ενδογενή οπιοειδή. 

      [4]Μια άλλη φίλη, που ζει σε καραντίνα εδώ και 11 εβδομάδες στη Νέα Υόρκη, 

μου είπε ότι νιώθει τη στέρηση των αγγιγμάτων ως φυσική παρουσία. «Είναι μέρος 

της ζωής μου, καταλαμβάνει χώρο δίπλα μου και προσπαθώ να ζήσω μαζί της σαν να 

είναι συγκάτοικός μου». 

      [5]Δεν είναι βέβαια όλα τα αγγίγματα ευπρόσδεκτα. Είτε λόγω κάποιου 

ψυχολογικού τραύματος είτε λόγω ανάγκης για επιπλέον χώρο, πολλοί 

απολαμβάνουν αυτή την κατάσταση. Πολλές μητέρες μικρών παιδιών δεν θέλουν 

χέρια στα κορμιά τους. Για να μη μιλήσουμε για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 

που είναι κλειδωμένα με τους δυνάστες τους. 

     [6] «Στη Χιλή, αποτελεί παράδοση οι γυναίκες να χαιρετούν τους άλλους με μια 

αγκαλιά και ένα φιλί στο μάγουλο», μου είπε η Μόνσε  Σεπούλβεδα, που κατοικεί 

στο Σαντιάγο. «Αυτό είναι πολλές φορές δυσάρεστο. Τώρα δεν είμαστε 

υποχρεωμένες να φιλάμε κανέναν! Και για πολλές από εμάς είναι ανακουφιστικό.» 

       [7]Το άγγιγμα που μου λείπει είναι τρυφερού χαρακτήρα – μια ειλικρινής αγκαλιά, 

ένα ενθαρρυντικό χτύπημα στον ώμο, μια φιλική χειραψία, ένα ερωτικό φιλί. «Αυτοί 

που υποφέρουν τώρα περισσότερο είναι εκείνοι που στερούνταν και πριν της 

στοργής», μου είπε η Κόρι Φλόιντ, καθηγήτρια επικοινωνίας στο πανεπιστήμιο της 

Αριζόνα. «Οι άνθρωποι αυτοί, όμως, πολλές φορές προσαρμόζονται καλύτερα. 

Εκείνοι πάλι που ήταν συνηθισμένοι στα αγγίγματα ξαφνικά τα έχουν χαμένα. Και 

αντιλαμβάνονται αυτή τη στέρηση ως απειλή.» 

         [8]Πολλές μελέτες δείχνουν την ανάγκη της φυσικής και συναισθηματικής 

επαφής: εκλύοντας οξυτονίνη, και οι δύο τονώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα και 

χαμηλώνουν τους καρδιακούς παλμούς. «Το άγγιγμα είναι η πρώτη ουσιαστική 

αίσθηση που έχεις όταν γεννιέσαι και η τελευταία πριν πεθάνεις», μου είπε η 

νευρολόγος Κάταλιν Γκόταρντ. «Το νεογέννητο αντιλαμβάνεται την επαφή καλύτερα 



 

 

από την όραση ή την ακοή. Οι ηλικιωμένοι χάνουν την όρασή τους, την ακοή τους, 

την ισορροπία τους, δεν χάνουν όμως την αφή τους». 

        [9]Θα ήθελα να φανταστώ την ημέρα, και την ώρα, που θα είναι ασφαλές να 

σφίξω ένα πρόσωπο στα χέρια μου. Αλλά το μέλλον παραμένει αόρατο. Αυτό που 

βλέπω είναι η απουσία χεριών στους ώμους και χειλιών στα μέτωπα. Βλέπω συνεχείς 

επιθέσεις από τους συνωμοσιολόγους, τους δισεκατομμυριούχους, τους 

«διαδηλωτές» που λειτουργούν ως φορείς του ιού εναντίον του οποίου λένε ότι 

αγωνίζονται. Βλέπω τους νεκρούς και τους ετοιμοθάνατους. Βλέπω τους φτωχούς να 

γίνονται φτωχότεροι. Ακούω τις ζοφερές προβλέψεις: στο τέλος όλοι θα 

προσβληθούμε. Ίσως αυτό που μας λείπει περισσότερο τελικά δεν είναι το άγγιγμα, 

αλλά ένα μήνυμα: όλα θα πάνε καλά.  

 

                                 Νταϊάνα Σπέτσλερ , εφημ. Guardian 22 – 5 – 2020 [ελαφρά 

διασκευή] 

 

 

Κείμενο 2  

Η επιστήμη πίσω από την αγκαλιά 

        [1]Για έναν άνθρωπο με ψυχικά προβλήματα, όπως η κατάθλιψη, το πιο δύσκολο 
πράγμα που χρειάζεται να κάνει είναι να μπορέσει να λάβει την θετική 
υποστήριξη για να βοηθηθεί σε αυτό το ταξίδι. Για ένα άτομο που είναι στην 
ανάρρωση. Πολλές φορές, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και αποδέχονται το ότι 
έχουν ανάγκη την υποστήριξη μέσω μιας απλής αγκαλιάς. Η σημασία του αγγίγματος 
και της αγκαλιάς είναι πολύ σημαντική, αλλά ακόμα τη θεωρούμε υποδεέστερη από 
την ψυχοθεραπεία και την επικοινωνία. Η επιστήμη και η καρδιά μας όμως μας λένε 
το αντίθετο. 
        [2]Για τους φίλους και τα αγαπημένα μας πρόσωπα που βρίσκονται στο δρόμο 
προς την ανάρρωση, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να 
προσφέρουμε είναι η συναισθηματική υποστήριξη. Ακόμη και κάτι τόσο απλό όσο 
μια αγκαλιά μπορεί να εξουδετερώσει μια συναισθηματική στιγμή φόβου, άγχους, 
απογοήτευσης και μοναξιάς που μπορεί να εμφανιστούν σε όλους τους ανθρώπους, 
και ακόμα περισσότερο σε ένα άτομο που πάσχει από κατάθλιψη. 
       [3] Ένας γνωστός νεογνολόγος είχε μια θεραπεία για τα μωρά που δεν έπαιρναν 
βάρος. Όταν έβλεπε την πορεία του μωρού στο νοσοκομείο, έδινε πάντα την ίδια 
οδηγία στη νοσοκόμα: “αυτό το μωρό πρέπει να αγκαλιάζεται κάθε τρεις ώρες!” 
      [4]Η επιστήμη που μελετά τη σημασία της σωματικής επαφής (άγγιγμα) και της 
επικοινωνίας έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από πολλές μελέτες. Έχει 
αποδειχθεί ότι το άγγιγμα γενικά και η αγκαλιά ειδικότερα, ανάμεσα σε ανθρώπους 
που εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο, μπορεί να έχουν σωματικές επιδράσεις όπως 
ο καλύτερος ύπνος και η αυξημένη αίσθηση ότι ανήκουν κάπου. 
      [5] Όλοι γνωρίζουμε ότι το “κήρυγμα” σε κάποιον που αναρρώνει (“είναι όλα στο 
μυαλό σου”, “εσύ φταις”, “δραστηριοποιήσου”, “ξεπέρασέ το”) όχι μόνο είναι 
αναποτελεσματικό, αλλά πολλές φορές έχει και τα αντίθετα αποτελέσματα. Η 
βοήθεια και η υποστήριξη μέσω μιας ειλικρινούς αγκαλιάς βοηθά στην αντιμετώπιση 
των δυσάρεστων συναισθημάτων ενώ ταυτόχρονα έχει και θετική συναισθηματική 
επίδραση. 



 

 

      [6]Έχει αποδειχθεί σε επιστημονικές μελέτες πως όταν αγκαλιαζόμαστε, τα 
σώματα μας απελευθερώνουν ωκυτοκίνη, μια ορμόνη που παράγεται από την 
υπόφυση και αυξάνει τη σύνδεση, την κοινωνική συμπεριφορά και την εγγύτητα 
μεταξύ των ανθρώπων. Οι αγκαλιές έχουν πολλά οφέλη στην υγεία όπως το να 
μειώνουν την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και τα επίπεδα του άγχους όπως 
και τα επίπεδα της κορτιζόλης. Μέχρι οι μελέτες να αποδείξουν την σύνδεση μεταξύ 
ωκυτοκίνης και της βελτίωσης των συμπτωμάτων της απομόνωσης, οι αγκαλιές είναι 
ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος για την απελευθέρωση ωκυτοκίνης.[…] 
       [7]Όταν είστε ανοιχτοί στις αγκαλιές και κάνετε το αρχικό βήμα με τους 
αγαπημένους σας είναι ένα μεγάλο βήμα για να μπορέσετε να αποδεχτείτε την 
βοήθεια. Η ανθρώπινη επαφή με τη μορφή της αγκαλιάς ή του αγγίγματος δεν είναι 
αδυναμία, ούτε μια ανούσια χειρονομία. Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μπορούμε 
να προχωρήσουμε πιο εύκολα με λίγη βοήθεια και η αποδοχή της αγκαλιάς μας 
ενθαρρύνει στο θεραπευτικό μας ταξίδι. 

                                                      Αριστοτέλης Βάθης, www.therapia.gr 
Κείμενο 3 
( Ένας πατέρας κι ένας γιος σ’ έναν αγώνα επιβίωσης, σ’ έναν κατεστραμμένο πλανήτη 
ψάχνουν την ελπίδα για μία νέα ζωή) 
 

Ξύπνησε κλαψουρίζοντας  μέσα στη νύχτα κι ο άντρας το πήρε αγκαλιά. Σσσς 
είπε. Σσσς. Μη φοβάσαι.  
Είδα ένα άσχημο όνειρο. 
Το ξέρω. 
Να σου πω τι είδα; 
Άμα θέλεις.  
Είδα ότι είχα έναν πιγκουΐνο που τον κούρδιζες και χτύπαγε τα χέρια του πάνω κάτω. 
Κι ήμασταν λέει σ’ ένα σπίτι όπου μέναμε παλιά κι αυτός φάνηκε στη γωνιά 
προχωρώντας αλλά κανείς δεν τον είχε κουρδίσει κι ήταν πολύ τρομαχτικό. 
Οκέι.  
Στον ύπνο μου ήταν πολύ πιο τρομαχτικό.  
Το ξέρω. Τα όνειρα μπορεί να ‘ναι πολύ τρομαχτικά. 
Γιατί το ‘δα αυτό στον ύπνο μου; 
Δεν ξέρω. Αλλά δεν πειράζει, πέρασε τώρα. Θα βάλω λίγα ξύλα ακόμα στη φωτιά. 
Εσύ πέσε κοιμήσου.[…] 

Ξύπνησε μες στο σκοτάδι σιγοβήχοντας. Έμεινε ακίνητος ν’ ακούει. Το αγόρι 
καθόταν πλάι στη φωτιά κουκουλωμένο με την κουβέρτα του και τον παρατηρούσε. 
Νερό που στάζει. Φως που σβήνει. Όνειρα παλιά που σφετερίζονται τον ξύπνιο. […] 

Κοιμήθηκε κολλημένος  πλάι στον πατέρα του εκείνη τη νύχτα και τον έσφιγγε 
στην αγκαλιά του μα όταν ξύπνησε το πρωί ο πατέρας του ήταν παγωμένος και 
σκληρός σαν πέτρα. Κάθισε εκεί ώρα πολλή να θρηνεί κι έπειτα σηκώθηκε και πέρασε 
το δάσος και βγήκε στον δρόμο. Όταν γύρισε γονάτισε πλάι του κι έπιασε το 
παγωμένο χέρι του πατέρα του κι είπε τ’ όνομά του ξανά και ξανά.  

Έμεινε εκεί τρεις μέρες κι έπειτα  βγήκε στον δρόμο και κοίταξε  πέρα απ’ τη μια 
κι από την άλλη, απ’ όπου είχαν έρθει. Κάποιος πλησίαζε. Είχε γυρίσει κι ήταν έτοιμος  
να χωθεί ξανά στο δάσος μα δεν το ‘κάνε. Έμεινε στον δρόμο και περίμενε με το 
πιστόλι στο χέρι. Είχε σκεπάσει  μ’ όλες τις κουβέρτες τον πατέρα του και κρύωνε και 
πεινούσε. Ο άντρας που φάνηκε ν’ αγκομαχά στο βάθος κοιτώντας τον φορούσε ένα 
γκριζοκίτρινο μπουφάν του σκι. Κουβάλαγε μια καραμπίνα ζωσμένη ανάποδα στον 
ώμο του σ’ ένα πλεχτό συρμάτινο λουρί  κι είχε κι ένα νάιλον ζωνάρι πιασμένο στο 
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στήθος με φυσέκια. Βετεράνος από παλιές αψιμαχίες, γενειοφόρος, χαρακωμένος 
στο μάγουλο και το κόκαλο φαγωμένο και το ένα του μάτι αεικίνητο. Όταν μιλούσε 
το στόμα του κινιόταν  στραβά κι όταν χαμογελούσε επίσης.  
Ο άντρας που ήταν μαζί σου πού είναι; 
Πέθανε; 
Ο πατέρας σου ήταν;  
Ναι. Ο μπαμπάς μου. 
Λυπάμαι πολύ.  
Δεν ξέρω τι να κάνω. 
Εγώ προτείνω να ‘ρθεις μαζί μου.  
Εσύ είσαι με τους καλούς; 
Ο άντρας κατέβασε την κουκούλα του. Τα μαλλιά του ήταν μακριά και μπλεγμένα. 
Κοίταξε τον ουρανό. Λες κι είχε τίποτα να δεις. Κοίταξε και το αγόρι. Ναι, είπε. Με 
καλούς είμαι. Δεν τ’ αφήνεις στην άκρη το πιστόλι καλύτερα; 
Δεν πρέπει ν’ αφήσω να μου το πάρει κανείς το πιστόλι. Ό,τι και να γίνει. 
Δε θέλω να σ’ το πάρω. Απλώς γύρνα το αλλού, όχι πάνω μου.  
Οκέι.  
Τα πράγματά σας πού είναι; 
Δεν έχουμε και τίποτα. 
Κάναν υπνόσακο έχεις; 
Όχι. 
Τι έχεις; Κουβέρτες καθόλου; 
Έχω, αλλά έχω σκεπάσει τον μπαμπά μου. 
Πάμε να μου δείξεις. […] 
Και πώς ξέρω ότι είσαι με τους καλούς; 
Δεν το ξέρεις. 
Πρέπει να πάρεις το ρίσκο. 
Σου φωτίζει κι εσένα η φωτιά σου τον δρόμο; 
Σου ΄χει σαλέψει λιγάκι, έτσι; 
Όχι. 
Ούτε λίγο; 
Ε, λιγάκι.  
Δεν πειράζει.  
Δε μου είπες όμως , τι σου φωτίζει τον δρόμο; 
Τι; Η φωτιά; 
Ναι.  
Ναι. Όλους μάς φωτίζει. Παιδιά έχει εκεί που είστε; 
Έχει, ναι. 
Μήπως έχετε κι ένα παιδάκι μικρό; Ένα αγοράκι; 
Έχουμε κι ένα αγοράκι κι ένα κοριτσάκι. 
Το αγοράκι πόσων χρονών είναι ; 
Στην ηλικία σου πάνω κάτω. Ίσως λίγο μεγαλύτερο.  
Και δε θα τα φάτε. 
Όχι. 
Δεν τρώτε ανθρώπους;  
Όχι. Δεν τρώμε ανθρώπους.  
[…] Γύρισε πάλι μέσα από το δάσος και γονάτισε πλάι στον πατέρα του. Ήταν 
σκεπασμένος με την κουβέρτα όπως του ‘χε υποσχεθεί ο άντρας και το αγόρι δεν τον 
ξεσκέπασε μονάχα κάθισε δίπλα του κι έκλαιγε και δεν είχε σταματημό. Έκλαψε ώρα 



 

 

πολλή. Θα σου μιλάω κάθε μέρα, ψιθύριζε. Και δε θα σε ξεχάσω. Ό,τι και να γίνει. 
Ύστερα σηκώθηκε και γύρισε και βγήκε πάλι στον δρόμο. 

Κόρμακ Μακ Κάρθυ, Ο δρόμος, εκδ. Καστανιώτη 
 
 
ΘΕΜΑ Α 
Λαμβάνοντας υπόψη σας τις τέσσερις πρώτες παραγράφους του Κειμένου 2, να 
παρουσιάσετε τις περιστάσεις στις οποίες είναι χρήσιμη και ωφέλιμη η αγκαλιά. Να 
απαντήσετε σε 70 -80 λέξεις. 

Μονάδες 15 
ΘΕΜΑ Β 
Ερώτημα 1 
Να απαντήσετε με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος, αφού μελετήσετε προσεκτικά τις 

προτάσεις που ακολουθούν και λάβετε υπόψη σας το περιεχόμενο του αντίστοιχου 

κειμένου κάθε φορά. Για κάθε χαρακτηρισμό σας να κάνετε μία αναφορά σε 

αντίστοιχο  χωρίο του  Κειμένου, σημειώνοντας τον αριθμό της παραγράφου στην 

οποία το εντοπίσατε. 

α. Η συντάκτρια του Κειμένου 1 δεν αξιοποιεί μαρτυρίες στον λόγο της.  

β. Η συντάκτρια του Κειμένου 2 αξιοποιεί τον ευθύ λόγο για να μεταφέρει αυτούσια 

απόψεις που διατυπώνονται. 

γ. Και στα δύο κείμενα αξιοποιούνται απόψεις ειδικών. 

δ. Σύμφωνα με το Κείμενο 1 η αγκαλιά είναι ευπρόσδεκτη από όλους τους 

ανθρώπους και από όλους τους λαούς. 

ε. Η συντάκτρια του Κειμένου 1 υποστηρίζει ότι η έλλειψη της ζωντανής παρουσίας 

δεν θεωρείται ανεκτή από καμία  κατηγορία ανθρώπων. 

Μονάδες 15 

Ερώτημα 2 

α. Το Κείμενο 1 είναι άρθρο με χαρακτηριστικά εκλαϊκευμένου επιστημονικού λόγου. 

Να προσδιορίσετε ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει καθέναν από τους παρακάτω 

χαρακτηρισμούς (μονάδες 6) κάνοντας αντίστοιχη αναφορά για κάθε στοιχείο στο 

Κείμενο(μονάδες 3). 

• Άρθρο 

• Επιστημονικός λόγος 

• Εκλαΐκευση του λόγου 

                                                                                                                    Μονάδες  9 
β. Ποια είναι η θέση του συντάκτη στην 5η και 6η παράγραφο του Κειμένου 2 και με 
ποια μέσα προσπαθεί να την ενισχύσει καθιστώντας τη πειστική στον αναγνώστη; 

Μονάδες  6 

Ερώτημα 3 

Να  εντοπίσετε δύο διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζεται η συνοχή 
(μονάδες 5) στην παράγραφο που ακολουθεί [Κείμενο 1- παράγραφος 9] και να 
προσδιορίσετε τη νοηματική σχέση που αποδίδεται σε κάθε περίπτωση (μονάδες 5). 
 



 

 

Θα ήθελα να φανταστώ την ημέρα, και την ώρα, που θα είναι ασφαλές να σφίξω ένα 

πρόσωπο στα χέρια μου. Αλλά το μέλλον παραμένει αόρατο. Αυτό που βλέπω είναι η 

απουσία χεριών στους ώμους και χειλιών στα μέτωπα. Βλέπω συνεχείς επιθέσεις από 

τους συνωμοσιολόγους, τους δισεκατομμυριούχους, τους «διαδηλωτές» που 

λειτουργούν ως φορείς του ιού εναντίον του οποίου λένε ότι αγωνίζονται. Βλέπω τους 

νεκρούς και τους ετοιμοθάνατους. Βλέπω τους φτωχούς να γίνονται φτωχότεροι. 

Ακούω τις ζοφερές προβλέψεις: στο τέλος όλοι θα προσβληθούμε. Ίσως αυτό που μας 

λείπει περισσότερο τελικά δεν είναι το άγγιγμα, αλλά ένα μήνυμα: όλα θα πάνε καλά.  

Μονάδες  10 

ΘΕΜΑ Γ 
Να καταγράψετε τη συναισθηματική πορεία του παιδιού στο Κείμενο 3. Να 
αξιοποιήσετε δύο (2) κειμενικούς δείκτες  για να στηρίξετε την απάντησή σας. Ποια 
είναι η «φωτιά» στη δική σας διαδρομή ζωής;(150-200 λέξεις) 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Δ 

Διαβάζοντας τα Κείμενα 1 και 2,  αποφασίζετε να γράψετε ένα δοκιμιακό κείμενο στο 

οποίο θα παρουσιάζετε την επίδραση της αγκαλιάς στην ανάπτυξη των 

διαπροσωπικών σχέσεων του ανθρώπου. Πιστεύετε ότι μία αγκαλιά και ένα 

χαμόγελο επαρκούν για να μεταβάλουν τη διάθεση του ανθρώπου;  

Να απαντήσετε σε 350-400 λέξεις. 

Μονάδες 30 


