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Κείμενο 1 

Αγάπη και Συναισθηματική Νοημοσύνη 

Το κείμενο, δημοσιευμένο στις 21.1.2016 στο ηλεκτρονικό περιοδικό Psychology Now.gr 

(προσπέλαση στις 26 Μαρτίου 2021),είναι άρθρο της Βασιλικής Παππά., η οποία είναι 

Συμβουλευτική Ψυχολόγος. Είναι ελαφρά διασκευασμένο για τις ανάγκες της εξέτασης. 

 

Για τους περισσότερους μελετητές, η αγάπη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 

διαδικασία διαμόρφωσης δεσμού. Το βρέφος συνδέεται συναισθηματικά με τη μητέρα, με 

τον πατέρα, με τα αδέλφια του, καθώς και με κάθε πρόσωπο του οικείου περιβάλλοντός 

του. Μαθαίνει την αγάπη από τα άτομα που το φροντίζουν και ικανοποιούν τις ανάγκες 

του, όχι μόνο τις βασικές (τροφή, υγιεινή, σωματική προστασία), αλλά και τις 

συναισθηματικές (αγκαλιά, προσοχή, διαθεσιμότητα και ποιοτική ενασχόληση με παροχή 

κατάλληλων ερεθισμάτων).Η αγάπη τροφοδοτεί την ανθρώπινη ύπαρξη, νοηματοδοτεί τη 

ζωή, προσδίδει χρώμα στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Υπάρχουν διάφορα είδη αγάπης: αγάπη για τους γονείς, για τα παιδιά και αγάπη 

για τον/ την σύντροφο. Όλα τα είδη αγάπης έχουν κοινά συστατικά: τον δεσμό, την 

αφοσίωση, την προστατευτικότητα και τη στοργή. Ο Στάινερ υποστηρίζει ότι η αγάπη 

αποτελεί βασικό συστατικό της συναισθηματικής νοημοσύνης, είναι η καρδιά της1. Για τον 

παραπάνω μελετητή, οι άνθρωποι χρειάζεται να εκφράζουν την αγάπη – όταν τη νιώθουν 

πραγματικά – αναλαμβάνοντας τη συναισθηματική τους ευθύνη. Η ανάληψη της 

συναισθηματικής ευθύνης χρειάζεται να γίνεται με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Όταν κάποιος 

νιώθει αγάπη, χρειάζεται να την εκφράζει, αφού προηγουμένως ζητήσει την άδεια από τον 

υποψήφιο αποδέκτη. 

Όλοι μας έχουμε ανάγκη να εκπέμπουμε και να αποδεχόμαστε αγάπη με όλους 

τους παραπάνω τρόπους. Η ανάγκη ενός ανθρώπου να τροφοδοτεί και να τροφοδοτείται με 

αγάπη διατηρείται ακόρεστη2, διότι πρόκειται για μια ανάγκη που χρειάζεται συνεχώς 

ικανοποίηση. Όσα αποθέματα αγάπης κι αν έχει κάποιος, πάντοτε χρειάζεται περισσότερη. 

                                                             
1 Ο Στάινερ Κ. μελέτησε τη συναισθηματική νοημοσύνη στο βιβλίο του Συναισθηματική Νοημοσύνη  

με Καρδιά(2006), (Μετάφραση: Παππά Β.) 

2Ακόρεστος: αχόρταγος 

https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias/prosopikotita/synaisthimatiki-noimosyni/753-agapi-ke-sinesthimatiki-noimosini-tis-basilikis-pappa.html


Ασφαλώς, η σημασία της αγάπης που λαμβάνει ένα παιδί τα πρώτα χρόνια της ζωής του 

είναι αδιαμφισβήτητη. Αυτή θέτει τα θεμέλια της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης 

στον εαυτό του και τους άλλους, της μετέπειτα καλής ψυχικής υγείας. Ωστόσο, η αγάπη 

είναι απαραίτητη και αναγκαία όλα τα χρόνια της ζωής του ανθρώπου και της οικοδόμησης 

των διαπροσωπικών σχέσεων. 

Συμπερασματικά, αγάπη σημαίνει ελεύθερη ροή και ανταλλαγή των λεκτικών και 

μη λεκτικών τρόπων εκφοράς της, αρκεί να λαμβάνει κάποιος υπόψη τη βούληση του 

άλλου, ζητώντας την άδειά του. Η αγάπη νικά το φόβο. Όποιος αγαπά δε φοβάται τον άλλο, 

ούτε τον εαυτό του. Όποιος αγαπά σέβεται τον άλλο και πρωτίστως τον εαυτό του. 

 

Κείμενο 2 

Αγαπάω 

Το ποίημα «Αγαπάω» ανήκει στα Ανένταχτα του Νίκου Καββαδία. Δημοσιεύτηκε με το 

ψευδώνυμο Πέτρος Βαλχάλας, στις 10 Μαρτίου 1929 στο φιλολογικό περιοδικό Μεγάλη  

Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια (αρ. 173), όταν δηλαδή ο ποιητής ήταν μόλις δεκαεννέα χρονών. 

 

Αγαπάω τ’ ό,τι είναι θλιμμένο στον κόσμο.  

Τα θολά τα ματάκια, τους αρρώστους ανθρώπους,  

τα ξερά γυμνά δέντρα και τα έρημα πάρκα,  

τις νεκρές πολιτείες, τους τρισκότεινους τόπους.  

Τους σκυφτούς οδοιπόρους που μ’ ένα δισάκι  

για μια πολιτεία μακρινή ξεκινάνε,  

τους τυφλούς μουσικούς των πολύβουων δρόμων,  

τους φτωχούς, τους αλήτες, αυτούς που πεινάνε.  

Τα χλωμά τα κορίτσια που πάντα προσμένουν  

τον ιππότη που είδαν μια βραδιά στ’ όνειρό τους,  

να φανεί απ’ τα βάθη του απέραντου δρόμου.  

Τους κοιμώμενους κύκνους πάνω στ’ ασπροφτερό τους.  

Τα καράβια που φεύγουν για καινούργια ταξίδια  

και δεν ξέρουν καλά – αν ποτέ θα ’ρθουν πίσω  

αγαπάω, και θα ’θελα μαζί τους να πάω  

κι ούτε πια να γυρίσω.  



Αγαπάω τις κλαμένες ωραίες γυναίκες  

που κοιτάνε μακριά, που κοιτάνε θλιμμένα…  

αγαπάω σε τούτον τον κόσμο – ό,τι κλαίει  

γιατί μοιάζει μ’ εμένα. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Πώς μπορεί να εννοηθεί η αγάπη, σύμφωνα με τον συγγραφέα του Κειμένου 1, ποια τα 

πεδία στα οποία εκτείνεται και ποιο είναι ένα βασικό της γνώρισμα ( 50-60 λέξεις) 

Μονάδες 10 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Ωστόσο (3η παράγραφος, Κείμενο 1): Ποιον ρόλο έχει η λέξη στη συνοχή του λόγου 

(μονάδες 2), ποια νοηματική σχέση εκφράζει (μονάδες 2) και πόσο λογική είναι αυτή η 

σχέση με κριτήριο το νόημα που προηγείται; (μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Η αγάπη τροφοδοτεί την ανθρώπινη ύπαρξη, προσδίδει χρώμα στις διαπροσωπικές 

σχέσεις (1η παράγραφος):Να κάνεις τις απαραίτητες αλλαγές στις παραπάνω φράσεις του 

Κειμένου 1, ώστε η λειτουργία της γλώσσας από μεταφορική να γίνει κυριολεκτική. Να 

προσέξεις ώστε να μην αλλάξει το νόημα στο γλωσσικό περιβάλλον των προτάσεων στις 

οποίες υπάγονται οι ζητούμενες φράσεις (10 μονάδες). Γιατί, κατά τη γνώμη σου, η 

αρθρογράφος κάνει αυτή τη γλωσσική επιλογή (5 μονάδες). 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες της αγάπης του ποιητικού υποκειμένου στο Κείμενο 2;(μονάδες 

10) Να εξηγήσεις σε ποιον αποδέκτη από αυτούς εσύ θα ήθελες να εκδηλώσεις την αγάπη 

σου. (μονάδες 5) Ανάπτυξε σε 80-200 περίπου λέξεις την απάντησή σου. 



Μονάδες 15 


