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Α. Κείμενο
«Ακούστε την ιστορία της» Ευγενίας Χατζηπαύλου (διασκευή)
Το κείμενο που ακολουθεί είναι διασκευή πραγματικής ιστορίας που παρουσιάζεται στο
ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο “Ακούστε την ιστορία της /Εκπαίδευση για όλα τα κορίτσια και τις
γυναίκες του κόσμου τώρα! Είναι δικαίωμά τους.”, που εξέδωσε η Actionaid το 2011, στο πλαίσιο της
παγκόσμιας εβδομάδας δράσης για την εκπαίδευση.
Ονομάζομαι Ευγενία Χατζηπαύλου και ζω με την οικογένειά μου στο Περιστέρι.
Εργάζομαι στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Περιστερίου και είμαι φοιτήτρια
κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Με τον άντρα μου γνωριστήκαμε και αγαπηθήκαμε στα μαθητικά μας χρόνια και
παντρευτήκαμε πολύ νέοι. Αυτή ήταν και η αιτία που σταμάτησα το σχολείο στη Β΄ Λυκείου.
Αποκτήσαμε τρεις γιους και αφοσιωθήκαμε στην οικογένειά μας. [...]. Πέρασαν από τότε είκοσι
πέντε χρόνια. Τα παιδιά μας μεγάλωσαν, δε με χρειάζονταν τόσο πολύ πλέον και τα δύο
μεγαλύτερα ετοιμάζονταν να πάνε στο στρατό.
Κάπου εκεί έκαναν την εμφάνισή τους τα όνειρα της ψυχής μου. Εκείνα τα όνειρα που
κάποτε άφησα για να ακολουθήσω το δρόμο της καρδιάς μου. [...] Αποφάσισα να γυρίσω στα
θρανία για να διεκδικήσω τα όνειρά μου, το δικαίωμά μου στη μόρφωση και για να αποδείξω
στον εαυτό μου και ύστερα σε όσους με αμφισβήτησαν κυρίως στο χώρο της δουλειάς ότι κάτι
αξίζω. Πήρα από το χέρι το κοριτσάκι με τη μπλε ποδιά που περίμενε χρόνια τώρα σε μία γωνία
της ψυχής μου και το οδήγησα στην εξώπορτα του 1ου Εσπερινού Λυκείου Περιστερίου και εκεί
με άφησε μεγάλη πλέον με βαμμένα μαλλιά και παραπανήσια κιλά. […]
Κατάφερα τελικά να καλύψω τεράστιες αποστάσεις κενών και να βρεθώ έτσι στην
τελευταία τάξη του Λυκείου χωρίς βέβαια να μου περνάει ούτε για μία στιγμή από το μυαλό η
ιδέα των πανελληνίων. Οι καθηγητές μου όμως, σημαντικοί συμπαραστάτες σε αυτή μου την
προσπάθεια με πιέζουν σχεδόν να δηλώσω συμμετοχή, σίγουροι ότι θα τα καταφέρω. Οι
συμμαθητές μου και η οικογένειά μου το ίδιο. Εγώ όμως είχα τις αντιρρήσεις μου, τους έλεγα
πως είμαι μεγάλη και πως δεν είχα ούτε το χρόνο ούτε τα χρήματα για φροντιστήρια και
ιδιαίτερα μαθήματα. Κατάφεραν όμως να μου ανάψουν με αυτή τους την επιμονή αυτή τη σπίθα
που έγινε μέσα μου φωτιά και δήλωσα τη συμμετοχή μου οριακά. [...] Έμαθα τα αποτελέσματα

τηλεφωνικά εν ώρα εργασίας από το μικρό μου γιο, που είχε μπει στο διαδίκτυο και μου
ανακοίνωσε ότι είχα μπει δεύτερη στο τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Κάθε φορά που πηγαίνω στο πανεπιστήμιο αισθάνομαι ότι γίνομαι καλύτερος άνθρωπος.
[...] Χάρη στα μαθήματα της κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας και της ιστορίας μαθαίνω να
διαχειρίζομαι καλύτερα τον εαυτό μου, να αναγνωρίζω τα λάθη μου, να κατανοώ τις αδυναμίες
των δικών μου και των άλλων. Αυτό επιπλέον που με γοητεύει ιδιαίτερα δεν είναι τόσο τα
καινούργια που μαθαίνω όσο τα γνωστά, ιδωμένα όμως, από μία άλλη ανατρεπτική οπτική
γωνία. Τελικά η γνώση μοιάζει σαν ένα ποτάμι που ποτέ δε στερεύει και αν έχεις τη διάθεση να
το ακολουθήσεις, σίγουρα δε θα βγεις χαμένος. [...]
www.actionaid.gr/education (διασκευή)
Β. Ερωτήματα:
1ο Θέμα (5 μονάδες)
α. Η ιστορία που διαβάσατε βρίσκεται σε ενημερωτικό φυλλάδιο της ActionAid. Ποιο νομίζετε ότι
είναι το βασικό μήνυμα του κειμένου; Να το αποδώσετε με δικά σας λόγια και να το συσχετίσετε
με τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία από το
κείμενο.
β. “Τελικά η γνώση μοιάζει σαν ένα ποτάμι που ποτέ δε στερεύει και αν έχεις τη διάθεση να το
ακολουθήσεις, σίγουρα δε θα βγεις χαμένος.” Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το νόημα της
περιόδου.

2ο Θέμα (5 μονάδες)
α. Να αναγνωρίσετε και να καταγράψετε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης της
τελευταίας παραγράφου του κειμένου « Κάθε φορά ….χαμένος ».
β. “Κάπου εκεί... Πανεπιστήμιο Αθηνών .” Στις δύο αυτές παραγράφους η
Χατζηπαύλου αφηγείται την επιστροφή της στο σχολείο. Να αποδώσετε την
αφήγηση σε μία σύντομη παράγραφο (80 -90 λέξεις), προσθέτοντας τις αναγκαίες
συνδετικές λέξεις, ώστε να είναι φανερή στον αναγνώστη η σειρά με την οποία
εξελίσσεται η ιστορία.
γ. “Οι καθηγητές μου όμως, σημαντικοί συμπαραστάτες σε αυτή μου την
προσπάθεια με πιέζουν σχεδόν να δηλώσω συμμετοχή, σίγουροι ότι θα τα
καταφέρω.” Σ' αυτή την περίοδο λόγου η αφηγήτρια χρησιμοποιε ί οριστική
ιστορικού ενεστώτα. Να εντοπίσετε το ρήμα και να εξηγήσετε τι καταφέρνει η
αφηγήτρια με τη χρήση του ιστορικού ενεστώτα.

δ. “Εγώ όμως είχα τις αντιρρήσεις μου, τους έλεγα πως είμαι μεγάλη και πως δεν
είχα ούτε το χρόνο ούτε τα χρήματα για φροντ ιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα .” Σε
αυτή την περίοδο λόγου να παρατηρήσετε σε ποιο/ποια από τα υπογραμμισμένα
ρήματα το υποκείμενο παραλείπεται και σε ποιο/ποια υπάρχει και να εξηγήσετε
γιατί συμβαίνει αυτό.

3ο Θέμα (Παραγωγή λόγου, 10 μονάδες)
Αφού διαβάσατε την ιστορία της Χατζηπαύλου, αποφασίζετε να της γράψετε μια επιστολή με την
οποία εκφράζετε τις σκέψεις και τα συναισθήματα που σας προκάλεσε η απόφασή της να επιστρέψει
στο σχολείο. Η επιστολή έχει έκταση 200-250 λέξεις.
** Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις πληροφορίες του κειμένου, αλλά και
παραδείγματα από την προσωπική σας εμπειρία.
** Δώστε πολύ μεγάλη προσοχή στη δομή της έκθεσής σας και στην δομή των παραγράφων σας.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

