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Επιμέλεια κριτηρίου: Δρ Πολύβιος Ν. Πρόδρομος MA, PhD 
Κείμενο 1 
Χοντροί είστε και... φαίνεστε 
H πλέον πρόσφατη και συγκαλυμμένη μορφή ρατσισμού περιγράφεται με τον αδόκιμο (;) όρο 
χοντροφοβία και κάνει εκατομμύρια να αισθάνονται άβολα με το κορμί τους, ενώ αποδεδειγμένα αυτή 
προκαλεί ασθένειες και θανάτους και όχι τα παραπανίσια κιλά. […] 
Fat shaming 
Fat shaming είναι το να ξεφωνίζεις έναν άνθρωπο επειδή τα κιλά του δεν ταιριάζουν με τα στερεότυπα 
που κατασκευάζει η βιομηχανία της μόδας και της ευεξίας. «Χοντρή που τρώει ξεδιάντροπα», είναι 
το σχόλιο σε ανάρτηση με κοπέλα που τρώει το παγωτό της. «Χαλάει την αισθητική μου η φάλαινα», 
γιατί φοράει σορτσάκι. 
Το ξεφώνημα δεν έχει πάτο, αφού κάθε χρόνο τα σχόλια γίνονται όλο και πιο δηλητηριώδη, όλο και 
πιο αιχμηρά, όλο και πιο ακραία - και φυσικά ξεδιάντροπα, αν και ενίοτε κρυμμένα πίσω από τη 
βολική ανωνυμία που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα καλά νέα είναι πως πια σε 
παγκόσμιο επίπεδο οι άνθρωποι που δεν χωρούν στα γούστα της αστυνομίας της αισθητικής 
διεκδικούν την περηφάνια και την ορατότητα που τους ανήκει. 
Είναι ένας από τους πιο σπουδαίους θεατρικούς ηθοποιούς της γενιάς του κι έδειχνε πάντα ένας 
άνθρωπος ευαίσθητος, τρυφερός και σκεπτόμενος. Ο άλλος είναι ένας νεαρός σχετικά συνθέτης - της 
ίδιας κατηγορίας: ευαίσθητος, τρυφερός και σκεπτόμενος. Ή, τουλάχιστον, έτσι νομίζαμε μέχρι που 
πρόσφατα αποφάσισαν και οι δύο να αναρτήσουν φωτογραφίες από εύσωμους ανθρώπους να 
λιάζονται σε μια παραλία. Τα λάικ έπεσαν βροχή, όπως και η χολή από τους άλλους χρήστες για τους... 
βέβηλα παχουλούς ανθρώπους. 
Το να κράζεις τους χοντρούς είναι ίσως το πιο κανονικοποιημένο μίσος: οι χοντροί είναι αδιάφοροι - 
πως αλλιώς δεν δίνουν δυάρα για την εμφάνισή τους την ώρα που όλοι κοπανιόμαστε στα 
γυμναστήρια. Οι χοντροί είναι τεμπέληδες, οι χοντροί είναι αδύναμοι χαρακτήρες, οι χοντροί είναι... 
Η χονδροφοβία ενίοτε ντύνεται με τον μανδύα του «ενδιαφέροντος για την υγεία», επικαλείται την 
«αισθητική» και το «καλό γούστο», αλλά δεν καταφέρνει να καμουφλάρει το μίσος για ό,τι είναι 
διαφορετικό. Συνεπικουρούμενη από τη βιομηχανία της ομορφιάς και τη διαρκώς ενισχυόμενη 
βιομηχανία της ευεξίας, η φοβία για τα χοντρά σώματα παίρνει διαστάσεις μαζικής υστερίας.[…] 
 «Η κοινωνία είναι πολύ σκληρή με τις γυναίκες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις περισσότερες 
απαιτήσεις. Πρέπει να είναι λεπτές, αλλά όχι πολύ λεπτές. Πρέπει να είναι έξυπνες, αλλά όχι πολύ, 
γιατί δεν επιτρέπεται να επισκιάσουν τον άνδρα», λέει η Αν Σοφί Ζολί, πρόεδρος του συνασπισμού 
οργανώσεων υπέρ των υπέρβαρων ατόμων. 
Το στερεότυπο μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνο από την ίδια την παχυσαρκία. […] Το στίγμα 
κάνει περισσότερο κακό στην υγεία από την ίδια την παχυσαρκία, υποστηρίζουν επιστήμονες ήδη εδώ 
και μια δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στο American Journal of Public Health. 
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, με επικεφαλής τον δρα Πίτερ 
Μουένιγκ, μελέτησαν μια ομάδα άνω των 170.000 ενήλικων Αμερικανών και διαπίστωσαν ότι η 
διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό βάρος κι εκείνο που το άτομο αντιλαμβάνεται ως ιδανικό, είναι 
καλύτερος δείκτης πνευματικής και ψυχικής υγείας από τον Δείκτη Μάζας Σώματος. 
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο περισσότερο δυσαρεστημένος ήταν κάποιος με το βάρος του τόσο 
περισσότερες κακές μέρες είχε. Οι γυναίκες υπέφεραν περισσότερο από το στίγμα απ’ ό,τι οι άνδρες 
και το περιττό βάρος μπορεί να είναι λιγότερο αποδεκτό στην καυκάσια φυλή παρά στην 
αφροαμερικανική ή στους ισπανόφωνους. Σε άλλη μελέτη, ο δρ Μουένιγκ παρατήρησε ότι τα περιττά 
κιλά δεν αυξάνουν τη θνησιμότητα μεταξύ των εθνοτικών ομάδων που δέχονται ευκολότερα τα 
υπέρβαρα άτομα (όπως π.χ. οι Αφροαμερικανοί). 
Αν, λοιπόν, υπάρχει πραγματικά μια θανατηφόρα ασθένεια, αυτή δεν είναι άλλη από τον ρατσισμό. 
[…] 
Ντίνα Δασκαλοπούλου, efsyn.gr, 19.08.2018 (διασκευασμένο και συντομευμένο για τις ανάγκες του 
κριτηρίου). 
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Κείμενο 2   
“Είμαι χοντρή. Έχω ΔΕΠΥ1. Και δεν ντρέπομαι πια.”2 
Μια ζωή ως χοντρή γυναίκα – και, ναι, λέω χοντρή για λόγους που θα εξηγήσω σύντομα- με έχει 
προετοιμάσει να περιμένω την απόρριψη από όλα τα μέτωπα. Αν και έχω καλλιεργήσει την 
στερεοτυπική μάσκα και πανοπλία του «χαρούμενου χοντρού ατόμου», τίποτα δεν μπορούσε να με 
θωρακίσει πλήρως από την ντροπή, την ταπείνωση, και την οργή που συνήθως ακολουθούν μια 
πραγματική ή θεωρούμενη σωματική βλάβη. Για όσο μπορώ να θυμηθώ, έχω ζήσει με την βαθιά 
αίσθηση του ότι «έχω χάσει τον στόχο» κι έχω αποτύχει να αξιοποιήσω το δυναμικό μου- παρά τη 
βοήθεια από πολλούς ψυχαναλυτές, δύο εγχειρήσεις απώλειας βάρους, και αμέτρητα προγράμματα 
διατροφής.[…] 
Υπόσχεση... και Ταπείνωση 
Θυμάμαι την αγωνία που ένιωθα όπως έπεφτα στην αγκαλιά της μητέρας μου, κλαίγοντας 
απαρηγόρητα γιατί ήμουν σίγουρη ότι δεν άρεσα σε κανένα από τα άλλα παιδιά της πρώτης δημοτικού. 
Ως χοντρό κορίτσι, ήταν καλή μέρα αν κανένας δεν με φώναζε «χοντρέλω» ή «πατσόκοιλη», ή  δεν 
έκανε ήχους γουρουνιού όσο περνούσα. Ήμουν εύκολος στόχος για τους νταήδες, και οι ίδιοι οι 
ενήλικες που τους είχε ανατεθεί να προστατεύουν τα παιδιά συμμετείχαν στην κοροϊδία. Για να 
επιβιώσω, ανέπτυξα ενός είδους ραντάρ προγραμματισμένο να ανταποκρίνεται με αντίδραση, φυγή, 
πάγωμα ή δουλικότητα. 
Παρόλα αυτά, ο νεαρός εαυτός μου οδηγείτο από μια ενθουσιώδη χαρά της ανακάλυψης. Από 
αστρονόμος σε μπαλαρίνα σε αρχαιολόγος, οι φιλοδοξίες μου άλλαζαν σχεδόν καθημερινά. Όπως 
πολλά παιδιά με αδιάγνωστη ΔΕΠ-Υ, οι δάσκαλοί μου προέβλεπαν λαμπρό μέλλον για μένα. Όσο 
μεγάλωνα, οι δυσκολίες με την συγκέντρωση και τις εκτελεστικές λειτουργίες άρχισαν να βγαίνουν 
στην επιφάνεια, και οι μπερδεμένοι δάσκαλοί ανακάλεσαν την αθετημένη μου υπόσχεση και την 
έλλειψη αξίας μου σε μένα. Σταδιακά, το λαμπερό μέλλον που είχαν προβλέψει ξεφούσκωσε, το ίδιο 
και η αυτοεκτίμησή μου. 
Ξεκίνησα το κολλέγιο ως φοιτήτρια προετοιμασίας για ιατρική, και ήμουν αποφασισμένη να γυρίσω 
σελίδα. Αν και λάτρευα το σχολείο, απελπίστηκα όταν κατέληξα να είμαι πιο «τεμπέλα» από ποτέ. 
Με το ζόρι πέρασα τα μαθήματά μου. Μετά, κατά το δεύτερο έτος μου στο κολλέγιο, η μητέρα μου, 
η ψυχή της οικογένειας μας, πέθανε. Η ζωή μου κατέρρευσε χωρίς αυτήν- έπεσα και παρασύρθηκα, 
καταφέρνοντας με το ζόρι να αποφοιτήσω με τρία χρόνια καθυστέρηση. 
Τελικά, κατάφερα να μαζέψω τα κομμάτια μου και αποφάσισα να δοκιμάσω την ιατρική σχολή. 
Έκανα αίτηση σε ένα πρόγραμμα υψηλού κύρους που ειδικευόταν στο να βοηθά σπουδαστές με 
χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις αλλά υψηλές προοπτικές να μπουν στην ιατρική σχολή, και ήμουν 
πανευτυχής όταν με κάλεσαν για συνέντευξη. Αλλά μετά από μόλις πέντε λεπτά συζήτησης, η 
υπεύθυνη των εισαγωγών, νεύοντας με οίκτο και συγκατάβαση, είπε, «Αγαπητή μου, είσαι αυτό που 
συχνά αναφέρουμε ως «κλασικό άτομο με κακή απόδοση». Ταπεινωμένη ξέφυγα με παραίτηση. 
Πολύ αργότερα, η ακαδημαϊκή μου σύμβουλος από το κολλέγιο, που μου είχε δώσει μια ευνοϊκή 
συστατική επιστολή, αποκάλυψε ότι η υπεύθυνη των εισαγωγών είχε έρθει σε επαφή μαζί της και είχε 
παραδεχτεί ότι απέρριψε την αίτηση μου επειδή ήμουν χοντρή. Κατά τα φαινόμενα, η σχολή έβρισκε 
την ακαδημαϊκή μου αποτυχία λιγότερο προβληματική από το ότι ήμουν χοντρή. 

 
1 Διαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας. [Είναι µια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές 
της παιδικής ηλικίας. Τα χαρακτηριστικά (πυρηνικά) συµπτώµατα της ΔΕΠΥ είναι η διάσπαση προσοχής, η 
παρορµητικότητα και η υπερκινητικότητα]. adhdhellas.org  
 
2 Refika Turnier, [Πηγή  πρωτοτύπου: ADDITUDE Inside the ADHD mind, By Refika Turnier, February 5, 2021, www.additudemag.com, 

guest blogs]. Ανακτήθηκε από: https://www.adhdhellas.org, Μετάφραση: Ευγενία Ραφτοπούλου. (Διασκευασµένο και συντοµευµένο για 
τις ανάγκες του κριτηρίου).   
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H προσωπική μου ζωή ήταν παρόμοια ακυρωμένη. Είχα τόσο απόλυτα εσωτερικεύσει τα μηνύματα 
σχετικά με το πάχος μου που ένιωθα ακυρωμένη ως γυναίκα. Το σπάνιο κομπλιμέντο που λάμβανα 
ενέπιπτε σε αυτήν την ειδική κατηγορία που φυλάσσεται για τα χοντρά κορίτσια όπως «Έχεις τόσο 
όμορφο πρόσωπο- αν μόνο έχανες το βάρος» ή «Δεν είσαι κι άσχημη για χοντρό κορίτσι» (υπονοώντας 
ότι πιθανόν, με κάποια προσπάθεια, θα μπορούσες να διασωθείς). Έμαθα να ντύνομαι καθαρά 
πρακτικά, γιατί το να βάφομαι ή να φοράω κοσμήματα και ωραία ρούχα ήταν ισοδύναμα με την 
πρόκληση της Αρσενικής Ματιάς- απρεπές και εξωφρενικό. 
Υπέθετα ότι οι ρομαντικές σχέσεις ήταν πέρα από το βασίλειο της πιθανότητας. Ήμουν πεπεισμένη 
ότι κανένας άντρας δεν θα μπορούσε ποτέ να με βρει ελκυστική.[…] 
Παχυφοβία- Η Τελευταία Αποδεκτή Προκατάληψη 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το fat-shaming είναι μια αποδεκτή μορφή προκατάληψης στην κουλτούρα 
μας. Έχουμε ορίσει το πάχος ως ένα από τα χειρότερα χαρακτηριστικά- σωματικά, ιατρικά, αισθητικά, 
ηθικά και περαιτέρω. Ακόμα και ξένοι νιώθουν ότι έχουν το δικαίωμα να κρίνουν αρνητικά και να 
δείχνουν εχθρικότητα προς τους χοντρούς ανθρώπους. […] 
Ευτυχώς, η παχυφοβία αποδομείται όλο και περισσότερο. Δημόσια πρόσωπα όπως η Lizzo3 
ανατρέπουν την νόρμα προωθώντας την δύναμη και την ομορφιά των χοντρών ανθρώπων. Η 
λογοτεχνία που υποστηρίζει την αποδοχή του πάχους αυξάνεται- από σοβαρά έργα κοινωνικής 
κριτικής έως δημοφιλή ρομάντζα που κανονικοποιούν την ιδέα των χοντρών ανθρώπων να 
ερωτεύονται και να έχουν ευτυχισμένη σεξουαλική ζωή. Χοντροί ακτιβιστές εργάζονται επίσης για 
να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις και να αποσυναρμολογήσουν τους ανείπωτους τρόπους με τους 
οποίους η παχυφοβία είναι ενσωματωμένη στους θεσμούς μας. Υπάρχει επίσης μια πλούσια και 
ζωτικής σημασίας διαδικτυακή κοινότητα ανθρώπων όλων των σχημάτων και μεγεθών που προωθούν 
ενεργά την αποδοχή του πάχους. Το σλόγκαν τους: «Η χαρά των χοντρών είναι μια πράξη 
επανάστασης!» 
Για αυτό ανέκτησα τη λέξη «χοντρή»- μια λέξη που ήταν τόσο οδυνηρή που μόνο το άκουσμά της με 
έκανε να μορφάζω. 
Αν και ήταν δύσκολο στην αρχή, το ότι έμαθα να επαναλαμβάνω το «χοντρή» χωρίς να μορφάζω 
έδωσε την αίσθηση ενός πραγματικού θριάμβου ενάντια σε μια λέξη που τόσες πολλές φορές με είχε 
κάνει να θέλω να πεθάνω. Τώρα, το χοντρή είναι απλά ένα ουδέτερο ουσιαστικό ή επίθετο που δεν 
έχει δύναμη να με πληγώσει. […] Refika Turnier, [Πηγή  πρωτοτύπου: ADDITUDE Inside the 
ADHD mind, By Refika Turnier, February 5, 2021, www.additudemag.com, guest blogs]. 
Ανακτήθηκε από: https://www.adhdhellas.org, Μετάφραση: Ευγενία Ραφτοπούλου. (Διασκευασμένο 
και συντομευμένο για τις ανάγκες του κριτηρίου).   
 
 
Κείμενο 3  
 
          Ποιητικό υστερόγραφο 
Τα ποιήματα δεν μπορούν πια 
να ‘ναι ωραία 
αφού η αλήθεια έχει ασχημύνει. 
Η πείρα είναι τώρα 
το μόνο σώμα των ποιημάτων 
κι όσο η πείρα πλουταίνει 
τόσο το ποίημα τρέφεται και ίσως δυναμώσει. 
Πονάν τα γόνατά μου 

 
3 Η Μελίσα Βιβιάν Τζέφερσον (γεννημένη 27 Απριλίου 1988), γνωστή επαγγελματικά ως Lizzo, είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, 
τραγουδοποιός και ράπερ. 
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και την Ποίηση δεν μπορώ πια να προσκυνήσω, 
μόνο τις έμπειρες πληγές μου 
μπορώ να της χαρίσω. 
Τα επίθετα μαράθηκαν 
μόνο με τις φαντασιώσεις μου 
μπορώ τώρα την Ποίηση να διανθίσω. 
Όμως πάντα θα την υπηρετώ 
όσο βέβαια εκείνη με θέλει 
γιατί μόνο αυτή με κάνει λίγο να ξεχνώ 
τον κλειστό ορίζοντα του μέλλοντός μου. 

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, απ' την ποιητική συλλογή «Η ανορεξία της ύπαρξης»,(2011) 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
Α1. Να παρουσιάσετε συνοπτικά σε 70-80 λέξεις, τις ταπεινώσεις/ακυρώσεις που περιγράφει ότι 
βίωσε η Refika Turnier (Κείμενο 2) λόγω του αυξημένου σωματικού της βάρους.  

[Μονάδες 15] 
Β1. Να εξηγήσετε με δικά σας λόγια, σε 50-60 λέξεις, πως κατανοείτε το σλόγκαν της 
διαδικτυακής κοινότητας ανθρώπων που προωθούν την αποδοχή του πάχους : «Η χαρά των 
χοντρών είναι μια πράξη επανάστασης!» (Κείμενο 2). 

[Μονάδες 15] 
Β2 α) Να αξιολογήσετε τον τίτλο του Κειμένου 1, 
ι. ως προς τη σχέση του με το περιεχόμενο του κειμένου 
ιι. ως προς την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητά του (μονάδες 6) 
β) Στο Κείμενο 2, κυριαρχεί το α’ ενικό ρηματικό πρόσωπο. Να σχολιάσετε την επιλογή  αυτή 
της συντάκτριας συσχετίζοντάς την με την πρόθεσή της και το επικοινωνιακό αποτέλεσμα. 
(μονάδες 9) 

 [Μονάδες 15] 
(Εναλλακτική Β2α: Σε πολλά σημεία του Κειμένου 1 το ύφος είναι ειρωνικό. Να εντοπίσετε δύο σημεία 
ειρωνείας και να εξηγήσετε τι επιδιώκει με τη χρήση της η συντάκτρια σε κάθε περίπτωση.) 
(Εναλλακτική Β2β: Η συντάκτρια του Κειμένου 2 στο πιο κάτω απόσπασμα εμφανίζεται πολύ βέβαιη 
για τις απόψεις της. Με ποιες κειμενικές επιλογές -αρκούν δύο- δείχνει τη βεβαιότητά της;  
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το fat-shaming είναι μια αποδεκτή μορφή προκατάληψης στην κουλτούρα 
μας. Έχουμε ορίσει το πάχος ως ένα από τα χειρότερα χαρακτηριστικά- σωματικά, ιατρικά, αισθητικά, 
ηθικά και περαιτέρω. Ακόμα και ξένοι νιώθουν ότι έχουν το δικαίωμα να κρίνουν αρνητικά και να 
δείχνουν εχθρικότητα προς τους χοντρούς ανθρώπους.») 
Β3. Πώς αποδεικνύει (με ποια μέσα, τρόπους κλπ) η συντάκτρια του Κειμένου 1 ότι το 
στερεότυπο μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνο από την ίδια την παχυσαρκία;  

[Μονάδες 10] 
(Εναλλακτική Β3: Σε ποια σημεία συγκλίνουν τα Κείμενα 1 και 2 όσον αφορά την αντιμετώπιση που 
έχουν τα άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος από μερίδα συνανθρώπων μας; 
 Ή Ποιο είναι το θέμα του Κειμένου 2, ποιος ο σκοπός της συγγραφής του και σε ποιο αναγνωστικό 
κοινό απευθύνεται; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με κειμενικές αναφορές και γλωσσικές επιλογές 
[αρκούν τρεις]. 
Ή Η συντάκτρια του Κειμένου 1, χρησιμοποιεί κάποιες λέξεις σε εισαγωγικά. Να τις καταγράψετε και 
να εξηγήσετε τη χρήση τους.) 
 
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 τρεις (3), σχετικούς με το θέμα, 
δείκτες του ποιήματος και την προσωπική σας ανταπόκριση σε αυτό. (150-200 λέξεις) 
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[Μονάδες 15] 
Δ1. Έχοντας διαβάσει τα Κείμενα 1 και 2 αποφασίζεις να γράψεις ένα κείμενο στο προσωπικό 
σου ιστολόγιο αναφερόμενος στις κοινωνικές και προσωπικές συνθήκες που, κατά τη γνώμη σου, 
ωθούν μια μερίδα ανθρώπων να εκφράζονται με υποτιμητικά και χλευαστικά σχόλια για τους 
εύσωμους και για το πως αυτά επηρεάζουν τη ζωή των δεύτερων.  (350-400 λέξεις) 
 

 [Μονάδες 30] 
 
 
 
 
 
 
 
 


