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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Ολοκαύτωμα: Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας 

Το κείμενο προέρχεται από άρθρο του Στέφανου Καβαλλιεράκη στο διαδικτυακό περιοδικό lifo στις27.01.2021.. 

(συντομευμένη διασκευή για τις ανάγκες της εξέτασης). 

 

Το Ολοκαύτωμα ήταν η συστηματική, προγραμματική και κρατική πολιτική πρακτική διώξεων 

και εξόντωσης περίπου έξι εκατομμυρίων Εβραίων από το ναζιστικό καθεστώς και τους συνεργάτες 

του. Η λέξη «holocaust» προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «ολοκαύτωμα» και σημαίνει 

κυριολεκτικά «πλήρως καμένη προσφορά θυσίας» σε θεό. 

Ήδη από το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα είχε αναπτυχθεί σε γερμανικούς συντηρητικούς 

κύκλους ένας έντονος αντισημιτισμός, όπως φαίνεται από το πρόγραμμα ενός συντηρητικού 

κόμματος εκείνης της περιόδου. Το Πρόγραμμα του Τίβολι το 1892 ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Μαχόμαστε κατά της ευρέως διαβρωτικής και υπονομευτικής εβραϊκής επίδρασης στη δημόσια ζωή 

του τόπου μας. Απαιτούμε μια χριστιανική κυβέρνηση για ένα χριστιανικό έθνος και χριστιανούς 

δασκάλους για τους χριστιανούς μαθητές». 

Στις 24 Φεβρουαρίου 1920 τοποθετείται η ίδρυση του ναζιστικού κόμματος στη Γερμανία. 

Από τα είκοσι πέντε άρθρα του προγράμματός του, τέσσερα αναφέρονται ειδικά στο «εβραϊκό 

ζήτημα». Το άρθρο 4 είναι χαρακτηριστικό των προθέσεων των ναζιστών: «Μόνο μέλη του έθνους 

μπορούν να είναι πολίτες του κράτους. Μόνο εκείνοι που στις φλέβες τους τρέχει γερμανικό αίμα, 

όποια και αν είναι η θρησκεία τους, μπορούν να είναι μέλη του έθνους. Επομένως, κανένας Εβραίος 

δεν μπορεί να είναι μέλος του έθνους». […] 

Την «απογερμανοποίηση» των Εβραίων θα συνόδευε μια σειρά απαγορεύσεων, στερήσεων 

και περιορισμών και μια στοχευμένη πολιτική γκετοποίησης αλλά και περιορισμού τους σε πολύ 

κλειστά πεδία της κοινωνικής ζωής. Η πολιτική στιγματισμού των Εβραίων με κάθε δυνατό τρόπο 

οδηγούσε αναπόφευκτα σε μία μόνο λύση: στην εξόντωσή τους και στην οριστική αποπομπή τους 

από την Ευρώπη.[…] 

Είναι βέβαιο ότι, παρά την επιθετική πολιτική των ναζί, τη δεκαετία του '30 υπήρχε αδράνεια 

και από τον διεθνή παράγοντα, αλλά και από τους ίδιους τους Εβραίους, αφού λίγες χιλιάδες 

διέφυγαν στο εξωτερικό. Υπήρχε διαδεδομένη η πεποίθηση ότι οι διώξεις θα περιοριζόντουσαν στα 

μέτρα γκετοποίησης και διαχωρισμού. Είναι όμως βέβαιο ότι το Ολοκαύτωμα δεν θα μπορούσε να 



υλοποιηθεί, αν δεν συμμετείχαν σε αυτό εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που οργάνωσαν, 

σχεδίασαν, εκτέλεσαν και εξόντωσαν. Ο Ρίτσαρντ Έβανς χαρακτηρίζει την όλη πορεία του Χίτλερ ως 

μια πορεία προς την «κατάκτηση της καρδιάς και του μυαλού ενός έθνους». 

Η φράση του Πρίμο Λέβι, που επιβίωσε από το Άουσβιτς, είναι χαρακτηριστική: «Τα τέρατα 

υπάρχουν, αλλά είναι λίγα για να είναι επικίνδυνα. Οι πιο επικίνδυνοι είναι οι απλοί υπάλληλοι, 

πρόθυμοι να πιστέψουν και να δράσουν χωρίς να ρωτήσουν τίποτα». 

 

Α3. Να γράψεις ένα άρθρο (200-250 λέξεων) στο οποίο θα αναλύεις την προσωπική σου άποψη για 

τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει σε μια κοινωνία η έξαρση του ρατσισμού. Μπορείς να 

συμπεριλάβεις και περιστάσεις ή παραδείγματα από την ιστορία και την καθημερινή ζωή. Το άρθρο 

σου προορίζεται για ανάρτηση στην ενημερωτική ιστοσελίδα που επισκέπτεσαι συχνότερα. 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΧΡΥΣΑ ΝΤΕΡΛΙΚΗ 

«Ένας απλός Εβραίος, Θεσσαλονικιός» 

Το ποίημα έχει γραφεί από την κ. Χρύσα Ντερλίκη και έχει μελοποιηθεί σε τραγούδι από τους μαθητές του 3ου 

ΓΕΛ Καλαμαριάς Ηλιόπουλο Ισαάκ, Καρακάση Νικολέττα, Κίκα Γεώργιο το 2017, με αφορμή τον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας Ολοκαυτώματος. 

Περνούν οι μέρες, μα ελπίδα καμιά 

Περνούν βαγόνια στη σειρά. 

Μέσα τους κρύβουν ψυχές και κορμιά 

άγουρα νιάτα, χιονισμένα γηρατειά. 

 

Φεύγει το γνώριμο της χώρας μου τοπίο 

και εγώ στο βαγόνι, σαν θηρίο! 

Σκέφτομαι το σπιτάκι μου, 

το καλντερίμι, το δρομάκι μου. 

 

Ψάχνω τρόπο για να κρατήσω, 

να μην σκεφτώ, να μην λυγίσω 

στον τρόμο που με περιμένει 

στο αύριο που με πεθαίνει … 

 



Απόγονος μιας γενιάς καταραμένης, 

κόκκινο πανί μιας φυλής τρελαμένης. 

Ένας νέος άνθρωπος απλός, 

Εβραίος, Θεσσαλονικιός. 

 

Και ενώ ο καπνός του τρένου που με μεταφέρει 

στο Άουσβιτς 

σαν  λιβάνι τον ουρανό που θυμιατίζει 

η ψυχή μου σαν πουλί ελεύθερο 

γύρω από τον Λευκό Πύργο πεταρίζει. 

Η αύρα του Θερμαϊκού μ’ ανακουφίζει 

και ο ήχος του κύματος γλυκά με νανουρίζει. 

Η μυρωδιά του αγιοκλήματος της αυλής μου 

με μεθάει 

στον ουρανό ψηλά με πάει . . . 

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις την απάντησή σου σε ένα 

κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση του ποιητικού υποκειμένου σε σχέση με το ζοφερό μέλλον 

που ανοίγεται μπροστά του; Τι αισθάνεσαι εσύ, όταν διαβάζεις το ποίημα; 

ή 

2. Υπόθεσε πως είσαι ένας νεαρός Εβραίος που διασώθηκε από τη σύλληψη από μη Εβραίους φίλους 

του. Γράψε σε μια σελίδα του ημερολογίου σου τις σκέψεις σου γι’ όλη αυτήν την εμπειρία.  
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