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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Μια Ελένη χωρίς όνομα

Το απόσπασμα προέρχεται από το ομότιτλο άρθρο της Γιούλης Επτακοίλη που δημοσιεύτηκε στον

ιστότοπο h ps://www.kathimerini.gr/ στις 18.02.2022.

Τη  θυμάμαι  αμυδρά.  Μια  φιγούρα  με  σκυμμένους  ώμους,  σαν  μονίμως

τρομαγμένη, σαν μονίμως υπό διωγμόν. Όταν έβλεπε ανθρώπους να πλησιάζουν το σπίτι

της, έμπαινε γρήγορα μέσα και έκλεινε το παράθυρο. Άκουγα να την αποκαλούν το «κλο»

και πίστευα ότι αυτό είναι το όνομά της. Στο παιδικό μου μυαλό ήταν μια ηλικιωμένη κυρία

με παράξενο όνομα, που δεν ήθελε πολλά πολλά με τους ανθρώπους. Τους απέφευγε. Η

αλήθεια ήταν πολύ διαφορετική και πολύ στενάχωρη. 

Η Ελένη γεννήθηκε με μια αναπηρία στο δεξί χέρι που τη συνόδευε σε όλη της τη

ζωή. Σε πολύ μικρή ηλικία,  από τις πρώτες τάξεις του σχολείου,  όταν δεν μπορούσε να

γράψει καλά και καθαρά, αλλά και να παίζει με τ’ άλλα παιδιά, έγινε στα μάτια τους το

«κλο», το κουλό δηλαδή – η τοπική νησιωτική προφορά συντομεύει τις λέξεις, τις ροκανίζει.

Η Ελένη συνήθισε από πολύ μικρή να ζει καθημερινά με τη χλεύη και την απόρριψη. 

Έμαθε  σε  όλη  της  τη  ζωή  να  δέχεται  και  να  υπομένει  τις  προσβολές,  την

περιφρόνηση, την κοινωνική απομόνωση – άλλωστε,  δεν είχε δρόμο διαφυγής,  δεν είχε

επιλογές. Γεννήθηκε στα χρόνια του Μεσοπολέμου, μεγάλωσε σε μια κλειστή κοινωνία, σ’

ένα μικρό χωριό, σ’ ένα ελληνικό νησί. Μια Ελένη που δεν άκουγε τ’ όνομά της. Μια Ελένη

χωρίς όνομα. 

Όποιος έχει ζήσει έστω και λίγο σε κάποια μικρή κοινωνία της ελληνικής επαρχίας,

ξέρει πώς προκύπτουν τα παρατσούκλια, πώς στιγματίζουν τους ανθρώπους για όλη τους

τη ζωή, στοχεύοντας ευαισθησίες, αδυναμίες, ιδιαιτερότητες. Μπορεί επιστημονικά να μη

θεωρούνται  μπούλινγκ,  παρά μόνον  όταν εκλαμβάνονται  ως  τέτοιο  από  τον  αποδέκτη,

παραμένουν όμως μια έκφραση σκληρότητας, απόρριψης, αποκλεισμού ατόμων που είναι

διαφορετικά και ευάλωτα. 

Α3. Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά στιγματισμού ατόμων διαφορετικών και ευάλωτων

που συντάραξαν την κοινή γνώμη, συντάσσεις άρθρο (200-250 λέξεων) που θα δημοσιευτεί



στη σχολική εφημερίδα,  όπου εξηγείς γιατί  τέτοιου είδους φαινόμενα συνιστούν μορφή

βίας και γενικότερα επιχειρηματολογείς υπέρ της προστασίας των ατόμων αυτών.

Μονάδες 25

Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (1973 - )

[Δε σε πειράζει που είσαι κάτι σαν τέρας;]

Το απόσπασμα αντλήθηκε από το μυθιστόρημα της Αγγελικής Δαρλάση «Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα»

(εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2015). Παρουσιάζει τη μικρή ηρωίδα Αγγελίνα, η οποία ζει στην Αθήνα του

1940 και αισθάνεται «διαφορετική», λόγω του «καταραμένου», μισοσχηματισμένου χεριού της, να

συνομιλεί με το άγαλμα της Σειρήνας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

«Δε σε πειράζει που είσαι κάτι σαν τέρας;» ρώτησε το κορίτσι τη μικρή Σειρήνα.

«Και τι πειράζει να είσαι τέρας;»

«Μα τα τέρατα είναι τρομακτικά, κάνουν κακό.»

«Κακό κάνουν όσοι είναι κακοί. Με ρωτάς αν είμαι κακιά;»

Το κορίτσι σκέφτηκε για λίγο.

«Είσαι;»

Η μικρή Σειρήνα γέλασε. Το γέλιο της ακούστηκε σαν νερό που τρέχει. Κι άρχισε να

τραγουδάει. Το τραγούδι της, όμορφο, σε έκανε να ξεχνάς όλα όσα σε στενοχωρούσαν.

«Ναι, αλλά παρασύρατε ανθρώπους με το τραγούδι σας. Και μετά τους σκοτώνατε.». 

Το κορίτσι είχε θυμηθεί την περιπέτεια του Οδυσσέα.

«Αν ήθελαν, μπορούσαν να μην το ακούνε. Σωστά;»

«Υποθέτω πως έχεις δίκιο.»

Το κορίτσι ξαναθυμήθηκε την περιπέτεια του Οδυσσέα.

«Παρ’ όλα αυτά… δε σε πειράζει που δεν είσαι σαν τους άλλους; Θέλω να πω, είσαι λίγο

διαφορετική. Είσαι λίγο άνθρωπος, αλλά είσαι και πουλί.»

«Κι είναι ωραίο αυτό, επειδή μπορώ να πετάω.»

«Ναι, αλλά αυτό σημαίνει πως δεν είσαι ίδια με τους άλλους ανθρώπους.»

«Φυσικά και δεν είμαι. Αφού είμαι Σειρήνα.»

«Κι εγώ; Εγώ είμαι άνθρωπος, αλλά δεν έχω δυο χέρια όπως όλοι οι άλλοι.»

«Όχι όπως όλοι οι άλλοι. Όπως οι περισσότεροι, θες να πεις.»

«Έστω αυτό.»

«Ε, και; Τι πειράζει;»

«Μα είμαι διαφορετική από αυτούς.»



«Μα όλοι δεν είστε διαφορετικοί μεταξύ σας; Σκέψου αν έχεις δει κάποιον άνθρωπο που

να είναι ακριβώς ίδιος με έναν άλλον… Μόνο τότε θα έχει νόημα να συνεχίσουμε αυτή την

κουβέντα.»

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Η μικρή Αγγελίνα διατυπώνει κάποια κοινωνικά στερεότυπα μέσα από τον λόγο της. Ποια

είναι αυτά και πού θεωρείς ότι οφείλονται; Τι θα της απαντούσες στο τελευταίο της σχόλιο

«Μα είμαι διαφορετική από αυτούς.», αν ήσουν στη θέση της μικρής Σειρήνας; 

ή

2. Να υποθέσεις ότι είσαι η μικρή Αγγελίνα και γράφεις σε μια σελίδα του ημερολογίου σου

τον διάλογο που είχες με τη μικρή Σειρήνα και τις σκέψεις που σου προκάλεσε.
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