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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Ο λόγος αυτός εκφωνήθηκε από τον μαύρο ηγέτη Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στις 28 

Αυγούστου 1963 μπροστά στο μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν, στην Ουάσιγκτον, στο 

πλαίσιο των κινητοποιήσεων των μαύρων, προκειμένου να αποκτήσουν ίσα 

δικαιώματα με τους λευκούς.  

 

Εδώ και εκατό χρόνια, ένας μεγάλος Αμερικανός, στη συμβολική σκιά του 

οποίου στεκόμαστε, υπέγραψε τη Διακήρυξη της Χειραφέτησης (σ.τ.μ.: η Διακήρυξη 

υπογράφτηκε από τον Αβραάμ Λίνκολν την Πρωτοχρονιά του 1863). Αυτή η 

μνημειώδης εντολή ήλθε ως μέγας φάρος ελπίδας για εκατομμύρια νέγρους 

σκλάβους που είχαν καεί της αδικίας που εξασθενούσε. Ήλθε ως χαρμόσυνη αυγή 

να τερματίσει τη μακρά νύχτα της αιχμαλωσίας. 

Εκατό χρόνια αργότερα, όμως, πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε το τραγικό 

γεγονός ότι ο Νέγρος ακόμη δεν είναι ελεύθερος. Εκατό χρόνια αργότερα, η ζωή του 

Νέγρου είναι ακόμη θλιβερά τσακισμένη από τις χειροπέδες του διαχωρισμού και 

τις αλυσίδες των διακρίσεων. Εκατό χρόνια αργότερα, ο Νέγρος ζει σ’ ένα μοναχικό 

νησί φτώχειας, στο μέσο ενός απέραντου ωκεανού υλικής ευημερίας. Εκατό χρόνια 

αργότερα, ο Νέγρος ακόμη μαραίνεται στις γωνίες της αμερικανικής κοινωνίας και 

βρίσκει τον εαυτό του εξόριστο στην ίδια του τη γη. 

Θα ήταν θανατηφόρο για το έθνος ν’ αγνοήσει το επείγον της στιγμής και να 

υποτιμήσει την αποφασιστικότητα του Νέγρου. Αυτό το πνιγηρό καλοκαίρι της 

νόμιμης δυσαρέσκειας του Νέγρου δε θα παρέλθει, ώσπου να υπάρξει ένα 

αναζωογονητικό φθινόπωρο ελευθερίας και ισότητας. Το 1963 δεν είναι ένα τέλος, 

αλλά μια αρχή. Αυτοί που ελπίζουν ότι ο Νέγρος είχε ανάγκη να ξεσπάσει και τώρα 

θα είναι ικανοποιημένος θα υποστούν βίαιη αφύπνιση, αν το έθνος επιστρέψει στη 

δουλειά του, όπως συνήθως. Δε θα υπάρξει ούτε ανάπαυλα ούτε ηρεμία στην 

Αμερική, ώσπου ν’ αναγνωριστούν στον Νέγρο τα δικαιώματα της υπηκοότητας του. 

Οι ανεμοστρόβιλοι της εξέγερσης θα συνεχίσουν να ταράζουν τα θεμέλια του 

έθνους μας, ώσπου να εμφανιστεί η λαμπρή ημέρα της δικαιοσύνης. 



 

 

Υπάρχει, όμως, κάτι που πρέπει να πω στο λαό μου, ο οποίος στέκεται στο 

θερμό κατώφλι που οδηγεί στο ανάκτορο της δικαιοσύνης. Στη διαδικασία να 

κερδίσουμε τη δικαιωματική μας θέση, δεν πρέπει να είμαστε ένοχοι άδικων 

πράξεων. Ας μην αναζητήσουμε να ικανοποιήσουμε τη δίψα μας για ελευθερία 

πίνοντας από το κύπελλο της πίκρας και του μίσους. 

Πρέπει για πάντα να επιδιδόμαστε στον αγώνα μας στο υψηλό επίπεδο της 

αξιοπρέπειας και της πειθαρχίας. Δεν πρέπει να αφήσουμε τη δημιουργική 

διαμαρτυρία μας να παρακμάσει ως σωματική βία. Ξανά και ξανά πρέπει να 

υψωθούμε στα μεγαλειώδη ύψη του να απαντούμε στη σωματική δύναμη με τη 

δύναμη της ψυχής. Η θαυμάσια νέα μαχητικότητα που έχει απορροφήσει την 

κοινότητα των Νέγρων, δεν πρέπει να μας οδηγήσει να μην εμπιστευόμαστε 

κανέναν λευκό, διότι πολλοί λευκοί αδελφοί μας, όπως αποδεικνύει η παρουσία 

τους εδώ σήμερα, έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι η μοίρα τους είναι δεμένη με 

τη δική μας μοίρα και η ελευθερία τους αλληλένδετη με τη δική μας ελευθερία. Δεν 

μπορούμε να πορευθούμε μόνοι μας. 

Και καθώς πορευόμαστε, πρέπει να δώσουμε την υπόσχεση ότι θα 

προχωρήσουμε εμπρός. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Υπάρχουν αυτοί που 

ρωτούν όσους είναι αφοσιωμένοι στα κοινωνικά δικαιώματα: “Πότε θα μείνετε 

ικανοποιημένοι;”. Δεν μπορούμε ποτέ να μείνουμε ικανοποιημένοι, όσο τα κορμιά 

μας – βαριά από την κούραση του ταξιδιού – δεν μπορούν να βρουν κατάλυμα στα 

μοτέλ των αυτοκινητοδρόμων και στα ξενοδοχεία των πόλεων. Δεν μπορούμε να 

μείνουμε ικανοποιημένοι, όσο η βασική κινητικότητα του Νέγρου είναι από ένα 

μικρότερο γκέτο προς ένα μεγαλύτερο. Δεν μπορούμε να μείνουμε ικανοποιημένοι, 

όσο ένας Νέγρος στο Μισισίπι δεν μπορεί να ψηφίσει και όσο ένας νέγρος στη Νέα 

Υόρκη νιώθει ότι δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να μπορεί να ψηφίσει. Όχι, όχι, δεν 

είμαστε ικανοποιημένοι και δε θα μείνουμε ικανοποιημένοι, ώσπου η δικαιοσύνη 

να πέσει σαν κατακλυσμός και η ορθότητα σαν δυνατός χείμαρρος. […] 

Γυρίστε πίσω στο Μισισίπι, γυρίστε πίσω στην Αλαμπάμα, γυρίστε πίσω στην 

Τζόρτζια, γυρίστε πίσω στη Λουιζιάνα, γυρίστε πίσω στις φτωχογειτονιές και στα 

γκέτο των βόρειων πόλεων μας, γνωρίζοντας ότι με κάποιον τρόπο αυτή η 

κατάσταση μπορεί ν’ αλλάξει και θ’ αλλάξει. Ας μην κυλιστούμε στην κοιλάδα της 

απόγνωσης. 

Έχω ένα όνειρο ότι τα τέσσερα παιδιά μου μια μέρα θα ζήσουν σε ένα έθνος, 

όπου δε θα κριθούν από το χρώμα του δέρματος τους, αλλά από το περιεχόμενο 

του χαρακτήρα τους.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1η δραστηριότητα 

Α1. α) Αφού διαβάσετε με προσοχή το κείμενο, να αποδώσετε με λίγα λόγια τον 

χαρακτήρα που θεωρεί ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ότι πρέπει να προσδώσουν οι 



 

 

μαύροι στον αγώνα τους καθώς και τα δικαιώματα που πιστεύει ότι είναι αναγκαίο 

να διεκδικήσουν. 

(μον. 9) 

       β) Στην ομιλία του ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ χρησιμοποιεί επίκληση στο 

συναίσθημα, προκειμένου να πείσει το κοινό του για την αναγκαιότητα της 

συνέχισης των αγώνων τους. Να καταγράψετε ένα (1) μέσο πειθούς με το οποίο 

επιτυγχάνεται η επίκληση στο συναίσθημα καθώς και δύο (2) εκφραστικά μέσα ή 

γλωσσικές επιλογές (μεταφορικές εκφράσεις, ρηματικά πρόσωπα, εγκλίσεις, σημεία 

στίξης), με τα οποία επιδιώκεται να ευαισθητοποιηθούν οι δέκτες και να ενισχυθεί 

η επίκληση στο συναίσθημα. 

(μον. 6) 

Μονάδες 15 

 

2η δραστηριότητα 

Α2.α) Να εντοπίσετε δύο (2) χαρακτηριστικά της γλώσσας του πολιτικού λόγου στις 

τρεις πρώτες παραγράφους του κειμένου.  

(Μον. 5) 

       β) Να εντοπίσετε δύο (2) στοιχεία προφορικότητας του κειμένου, που να 

δείχνουν τη διάθεση του ομιλητή να επικοινωνήσει με το κοινό του. 

 (Μον. 5) 

      γ) Να προσδιορίσετε τους όρους συνοχής που χρησιμοποιούνται στις δύο 

τελευταίες παραγράφους του κειμένου («Γυρίστε πίσω … του χαρακτήρα τους»).  

(Μον. 5) 

Μονάδες 15 

3η δραστηριότητα 

Με αφορμή το κείμενο του πολιτικού λόγου που διαβάσατε, να δημοσιεύσετε ένα 

άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας, όπου θα προσπαθήσετε να 

ευαισθητοποιήσετε τους αναγνώστες, αναφέροντας εκδηλώσεις καταπάτησης 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. 

Μονάδες 20 

 



 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

Ναὶ ἀγαπημένη μου, 
ἐμεῖς γι᾿ αὐτὰ τὰ λίγα κι ἁπλὰ πράγματα πολεμᾶμε 
γιὰ νὰ μποροῦμε νά ῾χουμε μία πόρτα, ἕν᾿ ἄστρο, ἕνα σκαμνὶ 
ἕνα χαρούμενο δρόμο τὸ πρωὶ 
ἕνα ἤρεμο ὄνειρο τὸ βράδι. 
Γιὰ νά ῾χουμε ἕναν ἔρωτα ποὺ νὰ μὴ μᾶς τὸν λερώνουν 
ἕνα τραγούδι ποὺ νὰ μποροῦμε νὰ τραγουδᾶμε 

Ὅμως αὐτοὶ σπᾶνε τὶς πόρτες μας 
πατᾶνε πάνω στὸν ἔρωτά μας. 
Πρὶν ποῦμε τὸ τραγούδι μας 
μᾶς σκοτώνουν. 

Μᾶς φοβοῦνται καὶ μᾶς σκοτώνουν. 
Φοβοῦνται τὸν οὐρανὸ ποὺ κοιτάζουμε 
φοβοῦνται τὸ πεζούλι ποὺ ἀκουμπᾶμε 
φοβοῦνται τὸ ἀδράχτι τῆς μητέρας μας καὶ τὸ ἀλφαβητάρι τοῦ παιδιοῦ μας 
φοβοῦνται τὰ χέρια σου ποὺ ξέρουν νὰ ἀγγαλιάζουν τόσο τρυφερὰ 
καὶ νὰ μοχτοῦν τόσο ἀντρίκια 
φοβοῦνται τὰ λόγια ποὺ λέμε οἱ δυό μας μὲ φωνὴ χαμηλωμένη 
φοβοῦνται τὰ λόγια ποὺ θὰ λέμε αὔριο ὅλοι μαζὶ 
μᾶς φοβοῦνται, ἀγάπη μου, καὶ ὅταν μᾶς σκοτώνουν 
νεκροὺς μᾶς φοβοῦνται πιὸ πολύ. 

Τάσος Λειβαδίτης, «Αυτό το αστέρι ανήκει σε όλους μας», εκδ. Κέδρος 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1η δραστηριότητα 

Β1.  Για ποιες αξίες θεωρεί το ποιητικό υποκείμενο ότι πρέπει να πολεμήσουν μαζί 

με την αγαπημένη του; 

 

Μονάδες 15 

 

2η δραστηριότητα 

Β2.α) Ποιος είναι ο τύπος του αφηγητή, με βάση τον βαθμό συμμετοχής στην 

ιστορία, στο παραπάνω λογοτεχνικό κείμενο (μον. 2) και ποιος αφηγηματικός 

τρόπος κυριαρχεί (μον. 2);  

- Τι προσδίδουν στον λόγο του ποιητικού υποκειμένου αυτά τα δύο αφηγηματικά 

στοιχεία (μον. 2); 

Μονάδες 6      

 



 

 

 

        β) - «γιὰ νὰ μποροῦμε νά ῾χουμε μία πόρτα, ἕν᾿ ἄστρο, ἕνα σκαμνὶ» 

             -«Γιὰ νά ῾χουμε ἕναν ἔρωτα ποὺ νὰ μὴ μᾶς τὸν λερώνουν» 

             -«φοβοῦνται τὰ λόγια ποὺ λέμε οἱ δυό μας μὲ φωνὴ χαμηλωμένη 

                 φοβοῦνται τὰ λόγια ποὺ θὰ λέμε αὔριο ὅλοι μαζὶ» 

 

Να αναγνωρίσετε ποιο από τα ακόλουθα εκφραστικά μέσα, μεταφορά, επανάληψη, 

ασύνδετο σχήμα, χρησιμοποιεί το ποιητικό υποκείμενο σε καθένα από τα 

παραπάνω αποσπάσματα (μον. 3) και ποιο είναι το νόημά τους σε κάθε περίπτωση 

(μον. 6);  

 

Μονάδες 9 

3η δραστηριότητα 

Ποιοι πιστεύετε ότι είναι αυτοί που αποτελούν απειλή για το ποιητικό υποκείμενο; 

Εσείς αισθάνεστε ασφάλεια στην κοινωνία στην οποία ανήκετε και αν ναι/όχι γιατί; 

Να αναπτύξετε την απάντησή σας σε ένα ενιαίο κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

Μονάδες 20 


