ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Φύλλο εργασίας
Να αντιστοιχίσετε στον ακόλουθο πίνακα αντιστοίχισης όσα περισσότερα σημεία των κειμένων α, β και
γ, που σας δίνονται πιο κάτω, μπορείτε να αντιστοιχίσετε μεταξύ τους. Είτε επειδή κρίνετε ότι υπάρχει
λογική συνέπεια ανάμεσά τους είτε επειδή διαπιστώνετε λογική ανακολουθία. Κάθε σημείο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές (π.χ. α1àβ3àγ1 / α2àβ8)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ
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Κείμενα για αντιστοίχιση
α. ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΡΓΑ
α1

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος επίσημα άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 1939 στην Ευρώπη και τελείωσε τον Αύγουστο του 1945 με τη ρίψη των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

α2

Επισημαίνονται παράλληλα και άλλες κατηγορίες θυμάτων του Ναζισμού: 5.500.000 Εβραίοι,
1.000.000 Ρομά, 400.000 άλλοι, «διαφορετικοί»: ομοφυλόφιλοι, κομμουνιστές, Σλάβοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, μάρτυρες του Ιεχωβά, ποινικοί κ.ά., οι οποίοι προστίθενται στα εκατομμύρια αμάχων.

α3

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι δυνάμεις του Άξονα, Γερμανία και Ιταλία προχώρησαν σε συστηματική καταλήστευση των κατεχόμενων χωρών, καθώς τις θεωρούσαν πηγή
πρώτων υλών, τροφίμων και εργατικού δυναμικού. Η Ελλάδα βίωσε πολύ έντονα τη ληστρική
δραστηριότητα των κατακτητών, με αποτέλεσμα να υποστηριχθεί ότι βίωσε τον χειρότερο λιμό
από τους αρχαίους χρόνους.

α4

Το Πρόγραμμα Ευθανασίας T-4 (Aktion T-4) πήρε το όνομά του από την οδό Tiergartenstraße
αριθ. 4. του Βερολίνου, όπου ήταν η έδρα της υπεύθυνης για την εφαρμογή του Υπηρεσίας. Ήταν
το επίσημο όνομα του προγράμματος ευγονικής της ναζιστικής Γερμανίας, το οποίο εκτελούσε
δυναμικά μαζικές στειρώσεις και ευθανασία σε “ανεπιθύμητα” στοιχεία του πληθυσμού στη Γερμανία και στις κατεχόμενες από τους ναζιστές περιοχές. Υπολογίζεται ότι συνολικά 200.000
άνθρωποι θανατώθηκαν ως αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος.

α5

Οι ναζί αντικατέστησαν τους αντι-ναζί εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς δασκάλους και τα
σχολικά μαθήματα περιελάμβαναν κατήχηση στα ναζιστικά ιδεώδη. Ζητούσαν από τα παιδιά να
υπολογίζουν πόσο κόστιζε στο κράτος ένας πνευματικά ή σωματικά ανάπηρος και να χλευάζουν
τα εβραϊκά φυλετικά χαρακτηριστικά. Αποστήθιζαν τη ναζιστική ιδεολογία και αποδέχονταν την
ιδέα ότι ο Χίτλερ ήταν ένας ήρωας στον οποίο άξιζε πίστη και υπακοή.

β. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 25 ΣΗΜΕΙΩΝ»
Στις 24 Φεβρουαρίου 1920 εξαγγέλλεται το Πρόγραμμα του Κόμματος. Το πλήρες κείμενο του Προγράμματος αυτού είναι το εξής:
β1

Απαιτούμε την ένωση ολόκληρης της Γερμανίας σε μια Μείζονα Γερμανία πάνω στη βάση του
εθνικού αυτοπροσδιορισμού.

β2

Απαιτούμε ισότητα δικαιωμάτων του Γερμανικού Λαού στις σχέσεις του με άλλα Έθνη και την
κατάργηση των συνθηκών των Βερσαλλιών και του Σεν Ζερμέν (Saint-Germain).

β3

Απαιτούμε γη και χώρο (αποικίες) για τη διατροφή του λαού μας και την εγκατάσταση του πλεονάζοντος πληθυσμού.

β4

Μόνο μέλη του Έθνους μπορούν να είναι πολίτες του Κράτους. Μόνον αυτοί με γερμανικό αίμα,
ανεξαρτήτως πεποιθήσεων, μπορούν να είναι μέλη του Έθνους. Συνεπώς, κανείς Εβραίος δεν
μπορεί να ανήκει στο Έθνος.

β5

Οι μη πολίτες μπορούν να ζουν στην Γερμανία ως επισκέπτες και πρέπει να υπόκεινται στην περί
ξένων νομοθεσία.

β6

Του δικαιώματος του εκλέγειν την Κυβέρνηση και τα νομοθετικά όργανα του Κράτους πρέπει να
απολαμβάνουν οι πολίτες του Κράτους και μόνον. Απαιτούμε, κατά συνέπεια, όλα τα δημόσια
αξιώματα, οιουδήποτε τύπου, είτε εντός του Ράιχ είτε σε ελάσσονες περιοχές, να μην αποδίδονται σε άλλους ει μη σε πολίτες του Κράτους. Είμαστε αντίθετοι προς τη διεφθαρμένη κοινοβουλευτική τακτική της πλήρωσης κρατικών θέσεων σύμφωνα με κομματικές πεποιθήσεις και
χωρίς αναφορά στον χαρακτήρα ή στις ικανότητες.
συνέχεια

2

β7

Απαιτούμε το Κράτος να εκπληρώσει το πρωταρχικό του καθήκον για να εξασφαλίσει τα προς το
ζην σε όλους τους πολίτες του. Αν αποδειχθεί αδύνατη η διατροφή ολόκληρου του πληθυσμού,
οι μη πολίτες πρέπει να απελαθούν από το Ράιχ.

β8

Η μετανάστευση όλων των μη Γερμανών προς την χώρα πρέπει να απαγορευθεί. Απαιτούμε
όλοι οι μη Γερμανοί, που εισήλθαν στην χώρα μετά τις 2 Αυγούστου 1914, να κληθούν να εγκαταλείψουν άμεσα την Γερμανία.

β9

Όλοι οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

β10 Πρέπει να είναι πρωταρχικό καθήκον κάθε πολίτη να εκτελεί χειρωνακτική ή νοητική εργασία.
Οι δραστηριότητες κάθε ατόμου δεν πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση με το γενικό συμφέρον,
αλλά πρέπει να συμπλέουν με το γενικό πλαίσιο της κοινότητας και για το καλό του συνόλου.
Κατά συνέπεια, απαιτούμε: την κατάργηση της υποδούλωσης στους τόκους.
β11 Την κατάργηση εισοδημάτων που δεν προέρχονται από εργασία.
β12 Με την προοπτική των τρομακτικών θυσιών ζωών και περιουσιών που απαιτεί από κάθε έθνος
ένας πόλεμος, ο ατομικός πλουτισμός από τον πόλεμο πρέπει να θεωρείται ως έγκλημα κατά
του Έθνους. Απαιτούμε, κατά συνέπεια, την άμεση κατάσχεση όλων των κερδών που προήλθαν
από τον πόλεμο.
β13 Απαιτούμε την εθνικοποίηση όλων των εταιρειών που έχουν συμπήξει ενώσεις σχηματίζοντας
τραστ.
β14 Απαιτούμε τη διανομή των κερδών μεγάλων βιομηχανικών εταιρειών.
β15 Απαιτούμε εκτεταμένη ανάπτυξη της ασφάλισης των ατόμων μεγάλης ηλικίας.
β16 Απαιτούμε τη δημιουργία και διατήρηση υγιούς μεσαίας τάξης, την άμεση κοινωνικοποίηση των
μεγάλων πολυκαταστημάτων και την παραχώρησή τους με φθηνό αντίτιμο σε μικρεμπόρους και
ότι ο υπέρτατος σεβασμός θα επιδειχθεί στους μικρεμπόρους με την πρόταξη των Κρατικών και
Κοινοτικών διαταγμάτων.
β17 Απαιτούμε αναδιανομή της γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έθνους μας και την ψήφιση νόμου για την απαλλοτρίωση γαιών, με σκοπό την κοινοτική τους χρήση χωρίς αντάλλαγμα, την
κατάργηση της εκμίσθωσης γης και την απαγόρευση κάθε κερδοσκοπίας από τη χρήση γης.
β18 Απαιτούμε την αμείλικτη δίωξη όσων οι δραστηριότητες θίγουν το δημόσιο συμφέρον. Οι κοινοί
εγκληματίες, οι τοκογλύφοι, οι κερδοσκόποι κλπ., πρέπει να τιμωρούνται με θάνατο, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων ή φυλετικής καταγωγής.
β19 Απαιτούμε το Ρωμαϊκό Δίκαιο, το οποίο υπηρετεί μια υλιστική παγκόσμια τάξη, να αντικατασταθεί από το κοινό Γερμανικό Δίκαιο.
β20 Το Κράτος πρέπει να αναλάβει εκτεταμένη ανασυγκρότηση του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό να καταστεί αυτό προσβάσιμο σε κάθε ικανό και σκληρά εργαζόμενο Γερμανό, δίνοντάς του τη δυνατότητα ανώτερης εκπαίδευσης και επιτυγχάνοντας, έτσι, πρόοδο. Το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οφείλει να ευθυγραμμιστεί με τις πρακτικές
απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Το σχολείο οφείλει να παράσχει στον μαθητή, εκκινώντας
από την πρώτη ένδειξη ευφυίας του, την κατανόηση του Έθνους και του Κράτους (μέσω της
μελέτης των πολιτικών υποθέσεων). Απαιτούμε η μόρφωση χαρισματικών παιδιών από φτωχές
οικογένειες, ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη ή το επάγγελμά τους, να αναλαμβάνεται από
το Κράτος.
β21 Το Κράτος πρέπει να διασφαλίσει ώστε τα επίπεδα υγείας του Έθνους να ανέλθουν προστατεύοντας μητέρες και παιδιά, απαγορεύοντας την παιδική εργασία, ενισχύοντας τη φυσική δύναμη
μέσω νομοθεσίας για υποχρεωτική γυμναστική και άθληση και με την εκτεταμένη υποστήριξη
συλλόγων εμπλεκόμενων στη φυσική αγωγή των νέων.
β22 Απαιτούμε την κατάργηση του μισθοφορικού στρατού και τη δημιουργία ενός λαϊκού στρατού.
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β23 Απαιτούμε σύννομη διαμάχη της σκόπιμης πολιτικής ψευδολογίας και της διασποράς της μέσω
του Τύπου. Για τη δημιουργία ενός Εθνικού Γερμανικού Τύπου απαιτούμε:
•

Όλοι οι εκδότες και συντάκτες/συνεργάτες των Γερμανόφωνων εφημερίδων να ανήκουν
στο Έθνος

•

Καμία μη Γερμανική εφημερίδα να μην μπορεί να κυκλοφορήσει χωρίς εκπεφρασμένη
έγκριση του Κράτους. Δεν πρέπει να τυπώνεται στη Γερμανική γλώσσα

•

Οι μη-Γερμανοί πρέπει να εμποδίζονται από τον Νόμο να συμμετέχουν οικονομικά ή να
επηρεάζουν Γερμανικές εφημερίδες και η ποινή για παράβαση αυτού του Νόμου πρέπει
να είναι η απαγόρευση έκδοσης της εφημερίδας και η άμεση απέλαση των εμπλεκομένων
μη-Γερμανών. Η έκδοση εφημερίδων που δεν προωθούν την εθνική πρόοδο πρέπει να
απαγορεύεται. Απαιτούμε την δια Νόμου δίωξη όλων των τάσεων της τέχνης και της λογοτεχνίας που διαφθείρουν την εθνική ζωή και την απαγόρευση πολιτιστικών εκδηλώσεων
που παραβιάζουν αυτή την απαίτηση.

β24 Απαιτούμε ελευθερία όλων των θρησκευτικών δογμάτων ανά την Επικράτεια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απειλούν την ύπαρξή της και δεν προσβάλλουν το δημόσιο αίσθημα της Γερμανικής φυλής. Το Κόμμα υποστηρίζει το χριστιανικό δόγμα, αλλά δεν προσαρτά εαυτό σε κανένα
συγκεκριμένο δόγμα. Αντιμάχεται την Ιουδαϊκή - υλιστική νοοτροπία, εσωτερική και εξωτερική,
και είναι πεπεισμένο ότι το Έθνος μας μπορεί να επιτύχει την αέναη υγεία μόνο επί τη βάσει της
εξής αρχής: Το κοινό συμφέρον είναι υπεράνω του ατομικού συμφέροντος.
β25 Για να υλοποιηθούν όλα τα σημεία αυτού του Προγράμματος, απαιτούμε τη δημιουργία ισχυρής
κεντρικής διακυβέρνησης του Ράιχ, την άνευ όρων εξουσία του πολιτικού Κεντρικού Κοινοβουλίου σε ολόκληρο το Ράιχ και τις οργανώσεις του και τον σχηματισμό Ενώσεων βασισμένων σε
κοινωνικά και επαγγελματικά κριτήρια για την εκτέλεση των Νόμων που ψηφίζονται από το Ράιχ
σε όλα τα επιμέρους Γερμανικά κρατίδια. Οι ηγέτες του Κόμματος υπόσχονται να εργαστούν
ακατάπαυστα - μέχρι και να θυσιάσουν την ζωή τους - για να υλοποιήσουν το παρόν Πρόγραμμα.

γ. ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
γ1

Θα ήθελα να τονίσω ότι πρώτον δεν έχω κηρύξει πόλεμο, ότι δεύτερον εδώ και χρόνια συνεχώς
εκφράζω ότι είμαι αντίθετος τόσο στον πόλεμο όσο και στη δημαγωγία με στόχο τον πόλεμο
και ότι τρίτον, δεν θα ήξερα για ποιο λόγο να κηρύξω πόλεμο. (σε ομιλία στο Ράιχσταγκ στις 28
Απριλίου 1939)

γ2

Αν θέλετε τη συμπάθεια των μαζών, πρέπει να λέτε τα πιο ηλίθια και τα πιο χοντρά ψέματα.

γ3

Η μαγική δύναμη του λόγου και μόνον αυτή είναι εκείνη που έβαλε σε κίνηση τις μεγάλες χιονοστιβάδες της ιστορίας.

γ4

Αν νικήσεις, δεν χρειάζεται να δώσεις εξηγήσεις. Αν νικηθείς, καλύτερα να μην είσαι εκεί για να
δώσεις εξηγήσεις.

γ5

Ο ευφυής ηγέτης έχει την ικανότητα να παρουσιάζει διαφορετικούς αντιπάλους να ανήκουν στην
ίδια κατηγορία.

γ6

Είναι μεγάλη τύχη για τους ηγέτες που οι λαοί δεν σκέπτονται.

γ7

Όποιος ζωγραφίζει πράσινους ουρανούς και γαλάζια λιβάδια, θα πρέπει να ευνουχισθεί.

γ8

Η μεγάλη δύναμη του ολοκληρωτικού κράτους είναι ότι αναγκάζει αυτούς που το φοβούνται να
το μιμηθούν.
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