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Κείμενο 

Να μην αγαπηθώ για να μην καλομάθω!  

Το παρακάτω κείμενο ανήκει στην Αγγελική Κουτελιά και αποτελεί άρθρο που δημοσιεύτηκε στον 

ιστότοπο https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias στις 18 Δεκεμβρίου 2019.  

 

Μια ηλικιωμένη κυρία, όταν προσφέρθηκα να τη βοηθήσω με τα ψώνια της στο ταμείο 

του σούπερ μάρκετ, μου αποκρίθηκε: «Δεν θέλω, γιατί είμαι μόνη και δεν πρέπει να συνηθίσω 

στη βοήθεια. Θα καλομάθω». Έχοντας καθυστερήσει ελαφρώς, βάζει στην τσάντα της το 

τελευταίο αντικείμενο και μου λέει πριν φύγει: «σου αδειάζω τη γωνιά». 

Αυτές οι λέξεις αιχμαλώτισαν για ώρα τη σκέψη μου. Φαντάστηκα τη γυναίκα με κόπο 

να προσπαθεί να σύρει τα ψώνια της. Αναρωτήθηκα για τη μοναξιά της. Πόσο οδυνηρό είναι  

να μην αφήνεις τον εαυτό σου να δεχτεί μια πράξη φροντίδας, προκειμένου να μη συνηθίσει; 

Άραγε ποια να ήταν η τελευταία φορά που ένιωσε την τρυφερότητα του Άλλου; 

Να μην αγαπηθώ για να μην καλομάθω. Να αποκλείσω κάθε προσέγγιση μοιράσματος, 

για να μην τονιστεί η μεγάλη μοναξιά μου. Να αδειάσω τη γωνιά, γιατί υπάρχοντας γίνομαι 

ενοχλητική. Δεν θέλω να γίνομαι βάρος, να καθυστερώ τους άλλους που ζουν με ενέργεια, με 

συνδιαλλαγές, με νόημα στη ζωή τους. Να φύγω γρήγορα και να κρυφτώ στην φωλιά μου, να 

απομονωθώ όσο γίνεται από τη θέαση των υπολοίπων, γιατί δεν αξίζω. 

Και μετά αναρωτήθηκα αν αυτή η ανάγκη της να μη βοηθηθεί, για να μην καλομάθει, 

υπήρξε ο τρόπος της να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της ζωής της και όχι μόνο στην παρούσα 

φάση. Αν στη δυάδα με τον πρωταρχικό φροντιστή της (τη μητέρα) δεν κρατήθηκε επαρκώς, 

ώστε να νιώσει ξεχωριστή και ικανή να αγαπηθεί. Αν έζησε την έλλειψη αγάπης από τον 

https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias


άνθρωπο που χρειαζόταν να τη φροντίσει και όρθωσε την ασπίδα της αυτάρκειας ως τρόπου 

επιβίωσης. 

Άραγε, η ανάγκη της να μου αδειάσει τη γωνιά αποκαλύπτει το τμήμα του ψυχισμού 

της που την κάνει να νιώθει περιττή; Που καθρεφτίστηκε στα μάτια μιας μητέρας, η οποία δεν 

επένδυσε σε αυτή, δεν ονειροπόλησε γι’ αυτήν, αλλά την βίωνε ως ενόχληση; Που χρειάστηκε 

να αποσιωπήσει τις ανάγκες της, για να μην επιβαρύνει; Η γυναίκα έβαλε μια σακούλα με 

σοκολατάκια στην τσάντα της και έφυγε. Μήπως εν τέλει έχει τρόπους να χαρεί τα 

σοκολατάκια της και είναι οι δικοί μου φόβοι που προβλήθηκαν πάνω της; Μήπως με 

κινητοποίησε να συνδεθώ με κομμάτια του δικού μου ψυχισμού, με υπαρξιακούς φόβους και 

αγωνίες, κοινές για όλους τους ανθρώπους; 

Μακάρι να γνώριζε πως μου έκανε ένα δώρο, να με συγκινήσει με τη στάση της, να με 

κάνει να ταρακουνήσω τα λιμνάζοντα νερά του δικού μου μικρόκοσμου και να διαπιστώσω 

ακόμα πιο βαθιά την ανάγκη μοιράσματος και επαφής. Μακάρι να γνώριζε πως μπορεί να 

αγαπηθεί και να εκτιμηθεί από ανθρώπους γύρω της, πως η αναζήτηση ενός βλέμματος 

αποδοχής μπορεί να υπήρξε τραυματική στο παρελθόν, αλλά δεν αποκλείει το να μπορεί να 

απαντηθεί με μια αγκαλιά στέρεη και δοτική, που θα την κρατήσει με σταθερότητα και 

ζωντάνια. Μακάρι να γνώριζε... 

 

Θέμα 2β.  

 

Να μετατρέψεις τις υπογραμμισμένες ονοματικές φράσεις του κειμένου σε προτάσεις, 

σύμφωνα με το παράδειγμα. Ποια αλλαγή παρατηρείς ως προς το ύφος του λόγου; 

 

Παράδειγμα: ...δεν πρέπει να συνηθίσω στη βοήθεια → δεν πρέπει να συνηθίσω να με 

βοηθούν .  

1) που ένιωσε την τρυφερότητα του Άλλου (2η παράγραφος) → 

2) όρθωσε την ασπίδα της αυτάρκειας ως τρόπου επιβίωσης (4η παράγραφος)→ 

3) να διαπιστώσω ακόμα πιο βαθειά την ανάγκη μοιράσματος (6η παράγραφος) → 

4)η αναζήτηση ενός βλέμματος αποδοχής (6η παράγραφος)→ 



Μονάδες 10 

 

Θέμα 3 

 

Να γράψεις ένα άρθρο 250-300 λέξεων στο πλαίσιο της συμμετοχής σου στον γραπτό δημόσιο 

διάλογο, τον οποίο διοργανώνει τοπική εφημερίδα της περιοχής σου με θέμα τις σχέσεις νέων 

και ηλικιωμένων. Στο άρθρο σου εξηγείς πώς μπορούν οι νέοι άνθρωποι, όπως εσύ, να 

στηρίξουν ψυχολογικά τους ηλικιωμένους και μοναχικούς συμπολίτες μας και να τους 

βοηθήσουν στην καθημερινότητά τους. 

 

Μονάδες 40 


