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Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ  

 

Κείμενο 1 

Η μνήμη και η σιωπή 

Το κείμενο δημοσιεύθηκε από τον Παντελή Μπουκάλα στην εφημερίδα Καθημερινή στις 29 .01.2022. 

 

Η επίσκεψη σε μουσείο αφιερωμένο στο Ολοκαύτωμα, λ.χ. της Θεσσαλονίκης, σε συγκλονίζει. 

Φτάνει την αντοχή σου στα όριά της και σε κάνει να ντρέπεσαι που ανήκεις στο ίδιο είδος με τους 

ναζί. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε, αλλά μόνο μέχρις ενός σημείου, ποια μαύρη τρύπα 

απείλησε να καταπιεί τους στρατιώτες των Συμμάχων που απελευθέρωσαν τα στρατόπεδα μαζικής 

εξόντωσης ανθρώπων, που θεωρητικοποιήθηκε ρατσιστικά, οργανώθηκε επιστημονικά και 

εφαρμόστηκε εργοστασιακά. Η μαύρη τρύπα μιας οργής που σε παραλύει και σε αποσβολώνει. Αλλά 

και του πανικού μπροστά στα εγκλήματα που είναι ικανή να διαπράξει η δίποδη κορωνίδα της φύσης. 

Όσες μαρτυρίες και μελετήματα κι αν διαβάσεις, όσα ντοκιμαντέρ κι αν δεις, πάντα δεν θα 

καταλαβαίνεις πώς έγινε εφικτό το αδιανόητο: η εξάλειψη εκατομμυρίων «παρασίτων». Ο αφανισμός 

–με όπλο την πείνα, τα κρεματόρια, τις εκτελέσεις, τα βασανιστήρια και τα πειράματα– ανθρώπων 

που έτυχε να γεννηθούν Εβραίοι, Τσιγγάνοι, Σλάβοι, ανάπηροι. Ή να είναι αντιστασιακοί ή 

ομοφυλόφιλοι. Στην πραγματικότητα, δεν καταλαβαίνεις επειδή αρνείσαι να καταλάβεις. Και 

αρνείσαι, επειδή φοβάσαι ότι, αν εντάξεις την απόλυτη Ύβρι σε σχήματα εξηγητικά, θα 

σχετικοποιήσεις τη φρικαλέα σημασία της. Σαν να αναγκάζεις το ουρλιαχτό να αρθρωθεί σε τυπική 

φρασούλα. Ή να σβήσει χωρίς καν να ακουστεί. Μετά τον πόλεμο η σιωπή πήρε πολλές μορφές. 

Σώπασαν βέβαια οι εγκληματίες, όσοι «εκτελούσαν εντολές» και «δεν ήξεραν τίποτε». Αλλάξαν 

όνομα και πόλη, ξαναπαντρεύτηκαν, ξαναπήγαν στην εκκλησία, ξανάγιναν ευυπόληπτοι πολίτες. Κι 

ας ήταν ανάμεσά τους και βασανιστές, εκτελεστές, υπεύθυνοι κρεματόριων, πειραματιστές γιατροί, 

διαλογείς της προς εξάλειψη μάζας: ποιος θα εκτελεστεί αμέσως, ποιος θα ζήσει , για να δουλέψει 

μέχρι να πεθάνει. 

Σώπασαν και οι νικητές Σύμμαχοι. Χρειάζονταν επιστήμονες για το εξοπλιστικό τους 

πρόγραμμα, κι ας ήταν και ναζί, ή «μπιστικούς» για τον νέο πόλεμο, ψυχρό τώρα, που δεν άργησε να 

ξεσπάσει. Ο Κουρτ Βαλντχάιμ, που κατηγορήθηκε ως εμπνευστής του σχεδίου αφανισμού των 

Γιαννιωτοεβραίων, έφτασε να γίνει γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.  

Σώπασαν όμως και πολλοί επιζώντες. Άντεξαν τα μαρτύριά τους στα στρατόπεδα, αλλά τους 

συνέθλιβε το βάρος της μαρτυρίας τους, που άλλωστε για χρόνια δεν γινόταν πιστευτή. Η μνήμη τους 

φύλασσε τα πάντα, δεν ήθελαν εντούτοις να αφηγούνται όσα υπέστησαν από άλλους ανθρώπους. 

Εάν αυτοί ήταν άνθρωποι… 



 

Κείμενο 2 

Ένας απλός Εβραίος, Θεσσαλονικιός 

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

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 

είναι 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... 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Γιατί ο συντάκτης νιώθει συγκλονισμένος στο Κείμενο 1; Να συνοψίσεις τα συναισθήματά του και τις 

σκέψεις του σε 60-70 λέξεις. 

Μονάδες 10 

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Η δεύτερη παράγραφος του Κειμένου 1 μπορεί να χωριστεί σε δύο επιμέρους παραγράφους. Αφού 

κάνεις τον διαχωρισμό (μονάδες 6), να βάλεις έναν ταιριαστό πλαγιότιτλο σε κάθε επιμέρους 

μικρότερη παράγραφο που δημιούργησες (μονάδες 4).  

Μονάδες 10 

 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Στο Κείμενο 1 χρησιμοποιούνται τρία ρηματικά πρόσωπα. Να τεκμηριώσεις αυτή τη διαπίστωση με 

παραπομπές από το κείμενο (μονάδες 9) και να αναφέρεις τη σκοπιμότητα χρήσης τους από τον 

συντάκτη του κειμένου (μονάδες 6). 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Ποια συναισθήματα βιώνει το ποιητικό υποκείμενο στο Κείμενο 2; Πώς νιώθεις εσύ διαβάζοντας το; 

Να τεκμηριώσεις την απάντησή σου με στοιχεία του κειμένου σε 120-150 λέξεις. 

Μονάδες 15 


