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Κείμενο 1 

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 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; 

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


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... 

 

Κείμενο 2 

Βαδίζει στο απέναντι  πεζοδρόμιο.   

Το απόσπασμα που ακολουθεί  εντάσσεται στο έργο του Μ. Γκανά «Γυναικών μικρές και πολύ μικρές ιστορίες» 

(2010, εκδ. Μελάνι). 

 

Βαδίζει στο απέναντι πεζοδρόμιο με λινά ανάλαφρα ρούχα και ψάθινο καπέλο. Βαδίζει 

φορώντας ακόμη την αλκή1 μιας πρώτης νεότητας αλλά με σκυμμένο κεφάλι, καθώς φυσάει δυνατά 

και αναγκάζεται να κρατάει το ψαθάκι της σε στάση βαθιάς υπόκλισης.  

Μεσόκοπη. Κομμένη στα δύο δηλαδή, αλλά όχι σε δύο ίσα μέρη. Κομμένη στην όψη, στην 

κόψη και στην άποψη. Όχι πως δεν έχει άποψη αλλά δεν έχει το κουράγιο να την υποστηρίξει.  

Κι αυτή η θρυλούμενη σοφία της ωριμότητας πού πήγε; Ευτυχώς δεν έχει παιδιά κι εγγόνια, 

γιατί δεν θα είχε να τους πει τί-πο-τα. Καμία από αυτές τις στρογγυλές φράσεις που λένε οι μεγάλοι 

στους μικρούς παντού και πάντα: στα βιβλία, στις ταινίες, στο θέατρο και στη ζωή.  

«Τα χρόνια περνούν, οι ώρες δεν περνούν» της έλεγε η γιαγιά της. Αυτή δεν θα μπορούσε 

να πει κάτι ανάλογο ποτέ!  

Μεσόκοπη. Γυναίκα μέσης ηλικίας, εννοείται, ενώ υπονοείται σαφώς ότι πρόκειται για μια 

γυναίκα στα πρόθυρα2 της τρίτης ηλικίας.  Άλλο κι ετούτο. Από πού ξεφύτρωσε αλήθεια αυτή η 

τρίτη ηλικία; Ούτε πρώτη ακούσαμε ούτε δεύτερη, και μία ωραία πρωία ή εσπέρα – εσπέρα 

συνήθως – προσγειώνεσαι στην τρίτη.  

Αναγκαστική προσγείωση με τις αναπόφευκτες αβαρίες3. Και δεν μπορείς να φύγεις από κει 

ούτε για τη δεύτερη και την πρώτη, ούτε καν για την τέταρτη και την πέμπτη ηλικία. Δεν έχεις να 

πας πουθενά. Η τρίτη ηλικία είναι και η τελευταία, αφού είναι ισόβια.    

Μεσόκοπη λοιπόν. Απεχθέστατον! Ας το δεχθούμε όμως για να πάμε παρακάτω. Δεν είναι 

να χρονοτριβείς σ’ αυτές τις ηλικίες, να επιμένεις, να τα ψιλοκοσκινίζεις, κακό του κεφαλιού σου. 

                                                             
1τη δύναμη, το σφρίγος  
2στο κατώφλι 
3υποχωρήσεις  



Ένα κεφάλι, παρεμπιπτόντως, με ψαθάκι, σαν ελάχιστη προκαταβολή από το φωτοστέφανο που σε 

περιμένει όταν έρθει η ώρα σου.  

Έτσι, σαν να σου παίρνουνε τα μέτρα.  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Να αποδώσεις σε 50-60 λέξεις,  τις αντιδράσεις και τα συναισθήματα της συντάκτριας του Κειμένου 

1, μετά τη συνάντησή της με την ηλικιωμένη κυρία στο σούπερ μάρκετ.  

Μονάδες 10 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Ποια σχέση έχει ο τίτλος με το περιεχόμενο του κειμένου;  

Μονάδες 10 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

Να μετατρέψεις τις υπογραμμισμένες ονοματικές φράσεις του κειμένου σε προτάσεις, σύμφωνα με 

το παράδειγμα  (μονάδες 10). Ποια αλλαγή παρατηρείς ως προς το ύφος του λόγου (μονάδες 5); 

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

1) Αναρωτήθηκα για τη μοναξιά της→ 

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

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

4) να διαπιστώσω ακόμα πιο βαθιά την ανάγκη μοιράσματος και επαφής.(6η παράγραφος) → 

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

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Πώς παρουσιάζει ο αφηγητής την ηρωίδα να βιώνει την ηλικία, την εμφάνιση και το παρελθόν της; 

Θεωρείς δικαιολογημένα τα αισθήματά της ή όχι και γιατί; Να αναπτύξεις την απάντησή σου σε 80-

200 λέξεις.  

Μονάδες 15 


