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Κείμενο 1 
Ο εξοβελισμός της αγκαλιάς 
  «Έχουμε ξεχάσει πώς να βλέπουμε ο ένας τον άλλο. Δεν κοιτάζουμε πια ο ένας τον άλλον, δεν 
ακούμε πια ο ένας τον άλλον, δεν αγγιζόμαστε, ούτε τα παιδιά μας δεν αγγίζουμε. Στον πολιτισμό μας, όταν 
ένα παιδί είναι τριών χρονών, το κατεβάζουμε από την αγκαλιά μας και του λέμε: “Τι αηδίες είναι αυτές; Δεν 
πρέπει να κάνεις τέτοια πράγματα με τον πατέρα σου. Κατέβα από την αγκαλιά μου, δεν ντρέπεσαι τριών 
χρονών παιδί να θέλεις να φιλάς τον πατέρα σου; Πρέπει να γίνεις άντρας. Οι άντρες δεν φιλιούνται μεταξύ 
τους”. Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά στο Λος Άντζελες υπάρχει ένας κανονισμός της πόλης που το θεωρεί 
πλημμέλημα όταν δύο άντρες αγκαλιάζονται. Πώς σας φαίνεται αυτό;. Μία από αυτές τις ημέρες θα 
διαβάσετε στις εφημερίδες ότι πήγα φυλακή γιατί αγκάλιασα κάποιον. Συνήθως αγκαλιάζω τον πρύτανή μας. 
Παθαίνει μεγάλη ταραχή. Κανείς δεν τον πλησιάζει από κοντά, το γραφείο του είναι δύο μίλια μακρύ. Εγώ 
τον συναντάω στο ασανσέρ και του λέω: “Γεια σου πρύτανη” και τον αγκαλιάζω». Αυτά έγραφε το 1982 στο 
βιβλίο του «Να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις» ο καθηγητής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας 
Καλιφόρνιας Λέο Μπουσκάλια (Leo Buscaglia), θέλοντας να αναδείξει την αποβολή της σωματικής επαφής 
από τη ζωή μας.[…] 

«Εδώ στο Λος Άντζελες, πολύ συχνά, λένε “sorry” όταν περνάνε από κοντά σου, ακόμα και αν είναι 
σε τέτοια απόσταση που δεν υπάρχει περίπτωση να σε ακουμπήσουν. Είναι λες και φοβούνται μήπως σε 
προσβάλουν ή μήπως εσύ εισβάλεις στον δικό τους προσωπικό χώρο. Συνδέουμε, πλέον, το άγγιγμα όλο και 
περισσότερο με αισθήματα παραβίασης και έλλειψης σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Επίσης, η ίδια η λέξη 
“άγγιγμα” έχει συχνά αρνητική έννοια και σχετίζεται με τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση. Ενώ 
θα έπρεπε να συσχετίζεται με το εξαιρετικά ευεργετικό συναίσθημα της σύνδεσης και της ενότητας, η λέξη 
παίρνει μια ερμηνεία πρόστυχη. Τα πλεονεκτήματα, όμως, του αγγίγματος υπερτερούν κατά πολύ σε σχέση 
με τους κινδύνους. Δεν μπορούμε να ζήσουμε την υπόλοιπη ζωή μας με το φόβο ότι κάποιος θα παρεξηγήσει 
την ανάγκη μας για ανθρώπινη επαφή ή θα μας ακουμπήσει με τρόπο ακατάλληλο. Ο μόνος τρόπος για να 
είμαστε ολοκληρωμένοι σαν άτομα είναι μέσω του συναισθήματος, της αγάπης, του αγγίγματος. Ακόμη και 
σήμερα, κάθε φορά που βρισκόμαστε με τη μαμά μου, πάντα προσμένω εκείνη την ιδιαίτερη στιγμή που θα 
μου πει: “Έλα να σου χαϊδέψω την πλάτη”. Είναι μέρος της μυστικής μας επικοινωνίας, που τη μοιράζομαι 
και με την κόρη μου. Μας κάνει μαμόθρεφτα αυτό το χάδι; Ίσως. Πάντα, όμως, το διασκεδάζουμε και μας 
βοήθησε να έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση», συμπληρώνει η ψυχοθεραπεύτρια κ. Κοκοβίκα. 
 
 
 
Κείμενο 2 
Ατομικισμός & λογοκρισία 
Μπορούμε, ωστόσο, να εξηγήσουμε την κρίση της σωματικής επαφής στις δυτικές κοινωνίες μέσα από την 
κυριαρχία ενός πολιτισμού που εστιάζει περισσότερο στον έλεγχο και στην «πειθαρχία» της σωματοψυχικής 
ολότητας των μελών του και όχι στην ευχαρίστηση και στην ευεξία τους; Αυτό υποστηρίζει η δρ κλινικής 
ψυχολογίας Αμαλία Ατσαλάκη. «Νομίζω ότι ο δυτικός τρόπος σκέψης σε σχέση με το άγγιγμα, όπως έχει 
επηρεαστεί από την προτεσταντική ηθική και τις αξίες του καπιταλισμού, διέπεται από τον ατομικισμό και 
την πρόωρη και με κάθε κόστος αυτονόμηση των μελών του. Για παράδειγμα, τα παιδιά θα πρέπει να 
απομακρύνονται όσο πιο νωρίς γίνεται από τη γονεϊκή αγκαλιά (εξού και η λανθασμένη αντίληψη των 
προηγούμενων δεκαετιών ότι οι “πολλές αγκαλιές κακομαθαίνουν τα παιδιά”). Όμως, τα παιδιά που δεν 
κρατήθηκαν καλά κατά τα πρώτα κρίσιμα αναπτυξιακά τους στάδια και χρειάστηκε να αφήσουν πίσω τους 
εσπευσμένα τη σωματική εγγύτητα με τους γονείς τους μπορεί να εκδηλώσουν στην πορεία ποικίλες 
συμπεριφορές εξάρτησης, από αυτήν στις ουσίες μέχρι διατροφικές διαταραχές. Παράλληλα, καθώς οι 
περισσότεροι από μας περνάμε τις περισσότερες ώρες μπροστά σε συσκευές και σε οθόνες, έχουμε ξεμάθει 
να αγγιζόμαστε, ακόμη και ζευγάρια. Από την άλλη, ενώ παλαιότερα υπήρχε μία “λογοκρισία” της 
σωματικής επαφής και εγγύτητας στον δημόσιο χώρο (η γυναίκα ουσιαστικά επιτρεπόταν να διοχετεύσει τη 
δική της διαχυτικότητα μόνο προς τα παιδιά της και όχι προς τον άνδρα) νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή 
έχει διεισδύσει και στον ιδιωτικό χώρο. Παρόλο που είμαστε πιο ανοιχτοί πια σε εναλλακτικά μοντέλα για 
την αρρενωπότητα, ο άνδρας δεν επιζητεί την αγκαλιά, το χάδι γιατί δεν πρέπει να δείχνει ότι είναι ευάλωτος, 
αλλά αρραγής και ακλόνητος. Από την άλλη μεριά, πόσο μπορεί μια σύγχρονη γυναίκα, απελευθερωμένη, να 
αφεθεί να ακουμπήσει στον άνδρα της χωρίς το φόβο μήπως θεωρηθεί παθητική; (σύμφωνα με μια κακώς 
εννοούμενη αντίληψη περί φεμινισμού)», υπογραμμίζει η κ. Ατσαλάκη.[…] 

  Σπύρος Ζωνάκης, Περιοδικό δρόμου Σχεδία, τ.59, Μάιος 2018 (συντομευμένο) 



 

Επιμέλεια κριτηρίου: Δρ Πολύβιος Ν. Πρόδρομος 
filologikos-istotopos.gr 
 

 
 
Κείμενο 3 
Ο Αργύρης Χιόνης (1943-2011) γεννήθηκε στην Αθήνα. Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1966, με την 
ποιητική συλλογή "Απόπειρες φωτός" (εκδ. "Δωδεκάτη Ώρα"). 
III 
Οι άνθρωποι το πιο συχνά 
δεν ξέρουν τι να κάνουνε τα χέρια τους 
Τα δίνουν – τάχα χαιρετώντας – σ’ άλλους 
Τ’ αφήνουνε να κρέμονται σαν αποφύσεις άνευρες 
Ή – το χειρότερο – τα ρίχνουνε στις τσέπες τους 
και τα ξεχνούνε 
Στο μεταξύ ένα σωρό κορμιά μένουν αχάιδευτα 
 (Αργύρης Χιόνης, Από τη συλλογή Λεκτικά τοπία, 1983) 
 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. Σε ποιους λόγους αποδίδει την κρίση της σωματικής επαφής στις δυτικές κοινωνίες η κλινική ψυχολόγος 
Αμαλία Ατσαλάκη; (Κείμενο 2) Να τους παρουσιάσετε συνοπτικά σε 60 περίπου λέξεις.  

[Μονάδες 15] 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να αξιολογήσετε: 
α. την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα του τίτλου του Κειμένου 1 
β. τη σχέση του τίτλου αυτού με το θέμα του κειμένου.  

[Μονάδες 15] 
Β2. α. Να παρουσιάσετε τα σημεία σύγκλισης των Κειμένων 1 και 2 με αναφορές στα Κείμενα. (60 περίπου 
λέξεις) 
β. Ποια είναι η επικοινωνιακή λειτουργία του ερωτήματος στην αρχή του Κειμένου 2;  

  [Μονάδες 15] 
Β3. Η πρώτη παράγραφος του Κειμένου 1 χαρακτηρίζεται για το οικείο και προφορικό ύφος. Να γράψετε 
τρεις τρόπους (γλωσσικές επιλογές, εκφραστικά μέσα, κ.ά.) με τους οποίους ο συγγραφέας πετυχαίνει να 
διαμορφώσει αυτό το ύφος. Ποια επικοινωνιακή περίσταση εξυπηρετεί; 

[Μονάδες 10] 
 
Γ1. Να διατυπώσετε το ερμηνευτικό σχόλιό σας για το Κείμενο 3, παρουσιάζοντας το κύριο, κατά τη γνώμη 
σας, θέμα του. Να συμπεριλάβετε στην απάντησή σας σχετικούς με το θέμα δείκτες του ποιήματος και την 
προσωπική σας ανταπόκριση σε αυτό (150-200 λέξεις).   

 [Μονάδες 15] 
Δ1. Έχοντας διαβάσει τα δύο μη λογοτεχνικά κείμενα και με την ιδιότητά σας ως μαθητή/τριας της Γ’ 
Λυκείου, αποφασίζετε να καταθέσετε την προσωπική σας άποψη στο ιστολόγιο του σχολείου σας για τους 
λόγους που σήμερα η σωματική επαφή έχει ελαχιστοποιηθεί στη ζωή μας, καθώς και για την αξία της 
αληθινής αγκαλιάς. (350-400 λέξεις) 

                 [Μονάδες 30] 


