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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

[Χαιρετισμός της Προέδρου της Δημοκρατίας] 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι ο χαιρετισμός της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας 

Σακελλαροπούλου, σε εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων (27.01.2022).  

 

«Σήμερα, επέτειο απελευθέρωσης του Άουσβιτς, τιμάμε τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα 

του Ολοκαυτώματος – του πιο αποτρόπαιου γεγονότος του 20ου αιώνα, του μεγαλύτερου 

εγκλήματος που διέπραξε ο άνθρωπος, του πλέον οδυνηρού τραύματος στο σώμα της Ευρώπης. 

Υπήρξε μια καταστροφή που υπερβαίνει τα όρια του λόγου. Μια ιδεοληπτική1, συστηματική, ψυχρή 

γενοκτονία, που αφάνισε έξι εκατομμύρια Εβραίους και πολλούς άλλους συνανθρώπους μας στα 

κολαστήρια των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης και στους ματωμένους ερημότοπους της 

κεντρικής Ευρώπης, κάτω από τα πυρά των χιτλερικών εκτελεστικών αποσπασμάτων. Ένα έγκλημα 

που στιγμάτισε ανεξίτηλα όχι μόνο τον δυτικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά και την ιστορία 

ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ένα αδιανόητο συμβάν, την ουσία του οποίου καμιά κοινωνικο-

ιστορική ανάλυση δεν είναι σε θέση να μεταδώσει, ακριβώς γιατί είναι απόλυτα απάνθρωπο. Μια 

«οντολογική σφαγή», όπως το ονόμασε ο Τζωρτζ Στάινερ2. 

Τιμάμε παράλληλα την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Μαρτύρων και Ηρώων του 

Ολοκαυτώματος. Για μας, τους Έλληνες, που χάσαμε δεκάδες χιλιάδες Εβραίους συμπατριώτες μας, 

χάνοντας ταυτόχρονα και ένα σημαντικό κομμάτι της πολυπολιτισμικής μας παράδοσης, η επέτειος 

επιτάσσει μνήμη και γνώση. Πρέπει η νεότερη, ιδίως, γενιά, να μάθει τι πραγματικά συνέβη στα 

στρατόπεδα της φρίκης, πώς ξεθεμελιώθηκε ολόκληρη σχεδόν η εβραϊκή κοινότητα της 

Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, της Κέρκυρας, αλλά και να εκτιμήσει τη θετική συνεισφορά 

κοινοτήτων, όπως η ζακυνθινή, στη σωτηρία των Εβραίων ή τους μηχανισμούς αλληλεγγύης που 

δημιουργήθηκαν στην Αθήνα και αλλού, αποτρέποντας την ολοκληρωτική εξάλειψη του εβραϊκού 

στοιχείου από την Ελλάδα. 

Το Ολοκαύτωμα μάς αφορά όλους, όχι μόνον τον εβραϊκό λαό. Αποκαλύπτει, γυμνό, το 

πρόσωπο του κακού και θέτει σε συνεχή δοκιμασία την ηθική μας συνείδηση. Αποτίνουμε3 με δέος 

 
1 εμμονική 

2 Γαλλο – Αμερικανός κριτικός της λογοτεχνίας και στοχαστής 

3 αποδίδουμε 



και συντριβή φόρο τιμής στα εκατομμύρια θύματα της ναζιστικής λαίλαπας. Το σύνθημα «Ποτέ 

ξανά» μας καλεί να θυμόμαστε ενεργά, να μετατρέπουμε τη μνήμη σε πράξη. Να καλλιεργούμε την 

ιστορική γνώση. Να αναστοχαζόμαστε τις αιτίες που γέννησαν τον ναζισμό, τον ρατσισμό, τον 

αντισημιτισμό4 και κάθε είδους φυλετικές, θρησκευτικές και κοινωνικές προκαταλήψεις. Να 

εργαζόμαστε με περισυλλογή για την αφύπνιση των συνειδήσεων και τη θωράκιση ενάντια στη 

ρητορική του μίσους. Να ενισχύουμε την κοινωνική φιλότητα5 και την αλληλεγγύη. Μόνον έτσι θα 

αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων εγκλημάτων που αμαυρώνουν6 τον πολιτισμό μας. Μόνον έτσι 

το «Ποτέ ξανά» θα αποκτήσει το πραγματικό νόημά του». 

 

Α3. Ο ρατσισμός υπήρξε ανέκαθεν ένα δόγμα που χρησίμευσε ως ιδεολογικό άλλοθι για τη 

διάπραξη ειδεχθών εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Με αφορμή τον χαιρετισμό της Προέδρου 

της Δημοκρατίας να γράψεις ένα άρθρο(200 – 250 λέξεων) για ανάρτηση στην ενημερωτική 

ιστοσελίδα που επισκέπτεσαι συχνότερα, όπου θα παρουσιάζεις την άποψή σου σχετικά με τον 

ρόλο του σχολείου στη διαχείριση της διαφορετικότητας. 

Μονάδες 25 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ (1909 – 1990) 

Ο Μαύρος Άγιος (απόσπασμα VII) 

Το ποίημα είναι αφιερωμένο στον έγχρωμο Πάτρις Λουμούμπα, πρώτο πρωθυπουργό του Κονγκό μετά την 

ανεξαρτησία της χώρας από τη βελγική αποικιοκρατική κυριαρχία. Το 1961 ο Λουμούμπα ανατρέπεται από 

την εξουσία και δολοφονείται. Λίγες μέρες μετά από το αποτρόπαιο γεγονός, ο Ρίτσος γράφει το ποίημα «Ο 

Μαύρος Άγιος»(«Τα Επικαιρικά», Αθήνα: Κέδρος, 1987, σσ. 197 – 198). 

 

VΙΙ  

Απόψε ο Μαύρος Άγιος στα δεξιά του Άσπρου Χριστού,  

μπροστά σ’ ένα γυμνό τραπέζι από αφρικανικό μπαμπού, όπου κείτονται  

τα λιγοστά ματωμένα του ποιήματα, μαθαίνει στον Κύριο:  

«Το αίμα που εχύθη απ’ τις πληγές και των δυο μας  

κάτω απ’ τα ίδια καρφιά, κάτω απ’ την ίδια λόγχη, κάτω απ’ τα ίδια  

αγκάθια,  

έχει το ίδιο χρώμα, Κύριε, - όχι μαύρο, όχι άσπρο - κόκκινο χρώμα,  

 
4 η συστηματική εχθρότητα προς την Εβραϊκή φυλή, που φτάνει ακόμα και σε προσπάθειες εξόντωσής της 

5 φιλία 

6 βλάπτουν 



Κύριε,  

σαν το λάβαρο της δικαιοσύνης». Ο Χριστός ακούει,  

καταλαβαίνει και σωπαίνει. Αλήθεια, κόκκινο.  

Και κοκκινίζει το χλωμό του πρόσωπο από ντροπή κι από θυμό. 

Κοκκινίζει.  

Φέρνει τις δυο παλάμες του επάνω στις παλάμες  

του Μαύρου Αγίου, αντικριστά, σα να δίνει τον όρκο·  

– τα ίδια σημάδια και στις τέσσερεις παλάμες  

κι απ’ την οπή των τέσσερων ενωμένων χεριών  

μια δέσμη αχτίνες πέφτει στο γυμνό τούτο τραπέζι  

που συνεχίζουμε τα κόκκινα τραγούδια Του και το άσπρο Του γέλιο.  

Απόψε, ο Μαύρος Άγιος, στα δεξιά των Λαών, υπαγορεύει:  

Το αίμα δεν είναι μαύρο ούτε άσπρο – είναι κόκκινο  

όπως το χρώμα της αδελφοσύνης. Δεν πρέπει να χύνεται το αίμα.  

 

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

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100 – 150 λέξεων. 

 

1. Ποιο φαινόμενο «καταγγέλλει» ο ποιητής; Θεωρείς πως το αίτημά του για ισότητα και 

αδελφοσύνη εξακολουθεί να είναι επίκαιρο;  

ή 

2. Να γράψεις μια σύντομη επιστολή που θα δημοσιευθεί σε περιοδικό που απευθύνεται σε 

μετανάστες και πρόσφυγες, στην οποία θα εκφράζεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου 

μετά την ανάγνωση του ποιήματος. 

Μονάδες 25 


