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Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ  

 

Κείμενο 1  

[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 

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

 
1εμμονική 

2Γαλλο – Αμερικανός κριτικός της λογοτεχνίας και στοχαστής 

3αποδίδουμε 



ξανά» μάς 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. 

 

Κείμενο 2 

Γιάννης Αγγελάκας (1959 – ) 

Σιγά μην κλάψω 

Ο Γιάννης Αγγελάκας είναι τραγουδιστής, μουσικός και ποιητής, γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από το ροκ 

συγκρότημα «Τρύπες» (1983 – 2001). Το 2005 κυκλοφόρησε τον πρώτο καθαρά προσωπικό του δίσκο. Το 

άλμπουμ ονομάζεται «Από ΄δω και πάνω», ενώ ξεχωρίζει το κομμάτι «Σιγά μην κλάψω», το οποίο στη 

συνέχεια θα γίνει το δημοφιλέστερο τραγούδι στη σόλο πορεία του. 

 

Μου λεν αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ 

στα όριά του μοναχά να γυροφέρνω. 

Και πως ο κόσμος είν’ ανήμερο θεριό 

κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. 

Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ 

μου λεν να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. 

Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό 

είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τ’ αλλάξω. 

 

Μα εγώ μ΄ ένα άγριο περήφανο χορό 

σαν αετός πάνω απ’ τις λύπες θα πετάξω. 

Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, 

σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. 

Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, 

θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. 

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

5φιλία 

6βλάπτουν 



Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, 

σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. 

 

Μου λεν αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ 

καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. 

Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, 

σ’ ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. 

Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ 

μου λεν να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. 

Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό 

είμαι μικρός πολύ μικρός για να τ’ αλλάξω. 

 

Μα εγώ μ΄ ένα άγριο περήφανο χορό 

σαν αετός πάνω απ’ τις λύπες θα πετάξω. 

Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, 

σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. 

Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, 

θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. 

Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, 

σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Σε ένα κείμενο 50-60 περίπου λέξεων να παραθέσεις τους τρόπους με τους οποίους, σύμφωνα με 

την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα αποτραπεί η επανάληψη εγκλημάτων που αμαυρώνουν τον 

πολιτισμό μας, όπως το Ολοκαύτωμα των Εβραίων. 

Μονάδες 10 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1 («Τιμάμε παράλληλα … την ολοκληρωτική εξάλειψη του 

εβραϊκού στοιχείου από την Ελλάδα.») η Πρόεδρος της Δημοκρατίας χρησιμοποιεί δύο κατηγορίες 



παραδειγμάτων. Ποια είναι αυτά (μονάδες 4) και τι επιδιώκει να δείξει, κατά τη γνώμη σου, με τα 

συγκεκριμένα παραδείγματα (μονάδες 6); 

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Να επιλέξεις και να μεταφέρεις στο απαντητικό σου φύλλο τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις 

παρακάτω προτάσεις, οι οποίες βασίζονται στο Κείμενο 1 (μια μόνο από τις τέσσερις προτεινόμενες 

απαντήσεις είναι σε κάθε περίπτωση ορθή):  

 

1. «(Το Ολοκαύτωμα) Αποκαλύπτει, γυμνό, το πρόσωπο του κακού και θέτει σε συνεχή 

δοκιμασία την ηθική μας συνείδηση» (3η παράγραφος): Με την προσωποποίηση ως εκφραστικό 

σχήμα η ομιλήτρια επιχειρεί να: 

α. ειρωνευτεί 

β. καταγγείλει το γεγονός που περιγράφει 

γ. προβληματίσει τον δέκτη για όσα αναφέρει 

δ. δημιουργήσει αίσθημα ευφορίας στον δέκτη 

 

2.Τα εισαγωγικά στην έκφραση «οντολογική σφαγή» (1η παράγραφος): 

α. δηλώνουν μεταφορική χρήση της γλώσσας 

β. καθιστούν πιο ρεαλιστικό και πειστικό τον αποτροπιασμό της ομιλήτριας για τον αφανισμό των 

Εβραίων 

γ. αποτελούν ένα σχόλιο για το Ολοκαύτωμα 

δ. είναι ένας τρόπος παράθεσης μιας έκφρασης που έχει διατυπωθεί από κάποιον άλλον 

 

3. Η λέξη «λόγου» (1η παράγραφος) με κριτήριο τη σημασία της στο γλωσσικό περιβάλλον της 

πρότασης, στην οποία ανήκει, έχει ως συνώνυμή της τη λέξη: 

α. γλώσσας 

β. λέξεων 

γ. λογικής 

δ. αιτίας 

 

4. Η λέξη «επιτάσσει» (2η παράγραφος) με κριτήριο τη σημασία της στο γλωσσικό περιβάλλον 

της πρότασης, στην οποία ανήκει, έχει ως αντώνυμή της τη λέξη: 

α. προστάζει 

β. διατάζει 



γ. απαγορεύει 

δ. επιβάλλει 

 

5.Στην έκφραση «οδυνηρού τραύματος» (1η παράγραφος), η ομιλήτρια χρησιμοποιεί τον 

πλεονασμό, για να εκφράσει: 

α. αποτροπιασμό 

β. απορία 

γ. αμφισβήτηση 

δ. ειρωνεία 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 2 (μονάδες 30) 

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

αποτρόπαιων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Με αφορμή τον χαιρετισμό της Προέδρου της 

Δημοκρατίας να γράψεις ένα άρθρο (350 – 400 λέξεων) για ανάρτηση στην ενημερωτική ιστοσελίδα 

που επισκέπτεσαι συχνότερα, στο οποίο θα παρουσιάζεις την άποψή σου σχετικά με τον ρόλο της 

οικογένειας και του σχολείου στη διαχείριση της διαφορετικότητας. 

Μονάδες 30 

 

ΘΕΜΑ 3 (μονάδες 20) 

Να καταγράψεις δύο (2) γλωσσικές επιλογές με τις οποίες το πρόσωπο του τραγουδιού στο Κείμενο 

2 μάς μεταφέρει στον κόσμο του και να σχολιάσεις τη λειτουργία τους. 

Μονάδες 20 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Στους στίχους του τραγουδιού ο «χώρος» του κύκλου στην αρχή («Μου λεν αν φύγω από τον κύκλο 

θα χαθώ») λειτουργεί αντιθετικά με τον «χώρο» του ουρανού στο τέλος του τραγουδιού («Θα πάω να 

χτίσω μια φωλιά στον ουρανό»). Τι μπορεί να σημαίνει για σένα αυτή η αντίθεση σε συνάρτηση με 

τους υπόλοιπους στίχους του τραγουδιού; Ποια στάση ζωής υπαγορεύει (120 – 150 λέξεις); 

Μονάδες 15 


