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Φύλλο εργασίας 7

Η αποστολή μας

Θα διερευνήσουμε το φαινόμενο του ρατσισμού, μελετώντας μέσα από πολλά διαφορετικά κείμενα 
επιμέρους εκφάνσεις του, χωρίς βέβαια να τις εξαντλήσουμε όλες. Κάθε ομάδα θα εστιάσει σε 
ένα διαφορετικό είδος και θα το παρουσιάσει στην ολομέλεια. Έτσι όλοι θα ενημερωθούμε και θα 
συζητήσουμε για τις διαφορετικές εκδοχές του ρατσισμού, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να 
οδηγηθούμε σε γενικότερα συμπεράσματα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της ομάδας και των μελών της

1. Καλή λειτουργία της ομάδας κατά την προετοιμασία (πνεύμα συνεργασίας, καλή κατανομή εργασιών 
και καλή χρήση του χρόνου).

2. Πληρότητα στην παρουσίαση (να μην παραλειφθεί κάποιο ερώτημα). 

3. Σαφήνεια στην παρουσίαση (σωστός προφορικός λόγος, σημειώσεις στον πίνακα).

4. Οπτική επαφή κάθε ομιλητή της ομάδας με το κοινό. 

5. Συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας στην παρουσίαση. 

6. Ολοκλήρωση παρουσίασης εντός 5 λεπτών, ώστε να προλάβουν να παρουσιαστούν και να 
συζητηθούν οι εργασίες όλων των ομάδων.

Η διαδικασία

Οι αναλυτικές παρουσιάσεις θα γίνουν σε επόμενη ώρα. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα του φύλλου 
εργασίας θα πρέπει αμέσως μετά την παρουσίαση ή να παραδοθούν χειρόγραφα σε ένα φύλλο χαρτί 
υπογεγραμμένο από την ομάδα ή να καταγραφούν σε αρχείο παρουσίασης. Επειδή στο τέλος της 
δραστηριότητας θα πρέπει να συντάξετε ένα κείμενο αποτίμησης, κρατήστε ατομικές σημειώσεις κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας στην ομάδα σας και κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων.

Ακολουθήστε τώρα τις οδηγίες που έπονται:

1. Αφού διαβάσετε το κείμενο 9 (“Ο διωγμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί”) 
του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου (σελ. 58) και τον πίνακα 
που ακολουθεί κρατήστε σημειώσεις για τα εξής ερωτήματα: 

• Ποιο ήταν το ποσοστό των Εβραίων της Θεσσαλονίκης που χάθηκε στα στρατόπεδα 
εξόντωσης των Ναζί; 

• Ήταν σημαντική απώλεια για τη Θεσσαλονίκη ο χαμός αυτών των ανθρώπων; Γιατί;

2. Το απόσπασμα που ακολουθεί στην μεθεπόμενη σελίδα προέρχεται από το βιβλίο του 
Ιταλοεβραίου Πρίμο Λέβι Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, στο οποίο διηγείται τη δραματική του 
εμπειρία από το ναζιστικό στρατόπεδο εξόντωσης στο Άουσβιτς. Το απόσπασμα ξεκινά από το 
σημείο, όπου μετά από ένα εξοντωτικό ταξίδι σε βαγόνια τρένου προορισμένα για ζώα, ο Λέβι 
και οι συγκρατούμενοί του φτάνουν νύχτα στο Άουσβιτς. Μετά την ανάγνωσή του καταγράψτε 
τις σκέψεις που σας γέννησε.
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Οι απώλειες του εβραϊκού πληθυσμού της Ελλάδος
από το γερμανικό διωγμό 1943 - 1944

Table showing of Jewish population before and after German persecution of 1943-1944
Κοινότητες
κατά περιφέρειες
Communities

Πληθυσμός
προ του διωγμού

Population before 
Persecution

Πληθυσμός 
μετά τον διωγμό
Population after 

Persecution

Ποσοστό
μειώσεως

Percentage 
of Diminution

Θράκη - Thrace
1. Κοινότητα Διδυμοτείχου - Didymoteichon  900  33 -96%

2. Κοινότητα Νέας Ορεστιάδας και Σουφλίου - 
Nea Orestias & Soufl i  197  3 -98%

3. Κοινότητα Αλεξανδρούπολης - Alexandroupolis  140  4 -97%
4. Κοινότητα Κομοτηνής - Komotini  819  28 -96%
5. Κοινότητα Ξάνθης - Xanthe  550  6 -99%

Μακεδονία - Macedonia
6. Κοινότητα Καβάλας - Kavala  2.100  42 -98%
7. Κοινότητα Δράμας - Drama  1.200  39 -97%
8. Kοινότητα Σερρών - Serres  600  3 -99%
9. Κοινότητα Θεσσαλονίκης - Th essaloniki  56.000  1.950 -96%

10. Kοινότητα Βέροιας - Veria  460  131 -72%
11. Κοινότητα Καστοριάς - Kastoria  900  35 -96%
12. Κοινότητα Φλώρινας - Florina  400  64 -84%

Θεσσαλία - Thessaly
13. Κοινότητα Τρικάλων - Trikala  520  360 -31%
14. Kοινότητα Λάρισας - Larissa  1.120  726 -35%
15. Κοινότητα Βόλου - Volos  872  645 -26%

Στερεά Ελλάς - Sterea Hellas
16. Κοινότητα Χαλκίδας - Chalkis  325  170 -48%
17. Κοινότητα Αθηνών - Athens  3.000  4.930 +64%*

Πελοπόννησος - Peloponnesus
18. Κοινότητα Πάτρας - Αγρινίου – Patras - Agrinio  265  152 -43%

Ήπειρος - Epirus
19. Κοινότητα Ιωαννίνων - Ioannina  1.850  163 -91%
20. Κοινότητα Πρέβεζας - Preveza  250  15 -94%
21. Κοινότητα Άρτας - Arta  384  60 -84%

Νησιά - Islands
22. Κοινότητα Κέρκυρας - Corfu  2.000  187 -91%
23. Κοινότητα Ζακύνθου - Zante  275  275 0%
24. Κοινότητα Χανίων - Canea  350  77 -98%
25. Κοινότητα Ρόδου - Κω – Rhodes - Kos  1.900  200 -89%

            Σύνολο - Total  77.377 10.226 -86%

* Σημείωση:    Οι απώλειες της Κοινότητας Αθηνών ανέρχονται περίπου σε 1.000 άτομα. Η σημειούμενη αύξηση οφείλεται στη συγκέντρωση πληθυσμού 
στην πρωτεύουσα από άλλες περιοχές της χώρας.

           * Note:    Losses in Athens Jewish Community are about 1.000 persons. Th e after War increase it is due to the settlement 
of other Communities members in the capital.
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«Οι πόρτες άνοιξαν με πάταγο. Το σκοτάδι αντήχησε από ξενικές διαταγές, 
από τα βάρβαρα ουρλιαχτά των Γερμανών όταν διατάζουν, που μοιάζουν με 
ξέσπασμα ενός πανάρχαιου θυμού. Είδαμε μια μεγάλη αποβάθρα, φωτισμένη 
από προβολείς. Λίγο πιο εκεί μια σειρά από φορτηγά αυτοκίνητα. Και μετά 
έγινε σιωπή. Κάποιος μετέφρασε: έπρεπε να κατέβουμε […].

Δέκα Ες Ες στέκονταν παράμερα, στητοί, με πρόσωπα σκληρά σαν πέτρα, με 
ύφος αδιάφορο. Διασκορπίστηκαν ανάμεσά μας και με σιγανή φωνή άρχισαν 
να μας ανακρίνουν έναν έναν σε άσχημα ιταλικά. “Πόσων ετών είσαι; Υγιής ή 
άρρωστος;” και ανάλογα με την απάντηση μας υποδείκνυαν δύο διαφορετικές 
κατευθύνσεις.[…]

Κάποιος τόλμησε να ρωτήσει για τις αποσκευές: απάντησαν ”αποσκευές 
μετά”. Κάποιος άλλος δεν ήθελε να αποχωριστεί τη γυναίκα του: είπαν “ξανά 
μαζί, μετά”. Πολλές μητέρες δεν ήθελαν να χωριστούν από τα παιδιά τους: 
είπαν “καλά, μείνε με το παιδί”. […]

Σε λιγότερο από δέκα λεπτά όλοι οι ικανοί άντρες είχαμε συγκεντρωθεί σε μια 
ομάδα. Τι συνέβη στους άλλους, στις γυναίκες, στα παιδιά στους γέρους δεν 
το μάθαμε: απλώς τους κατάπιε η νύχτα. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι το κριτήριο 
σε εκείνη την ταχύτατη και συνοπτική επιλογή ήταν η ικανότητα του καθενός να 
δουλέψει για το Ράιχ. Ξέρουμε ότι στα στρατόπεδα […] οδηγήθηκαν ενενήντα 
έξι άντρες και είκοσι εννέα γυναίκες από το δικό μας τρένο και ότι κανείς από 
τους υπόλοιπους –αριθμούσαν πάνω από πεντακόσια άτομα– δεν επέζησε 
[εκείνη τη νύχτα].

Έτσι πέθανε η Εμίλια, μόλις τριών χρόνων, επειδή για τους Γερμανούς ήταν 
προφανής η ιστορική ανάγκη να εξοντώσουν τα παιδιά των Εβραίων. Η Εμίλια, 
κόρη του μηχανικού Άλντο Λέβι από το Μιλάνο, ένα παιδί γεμάτο περιέργεια, 
έξυπνη και χαρούμενη. […] Έτσι ξαφνικά και απροσδόκητα χάθηκαν οι γυναί-
κες μας, οι γονείς μας, τα παιδιά μας. Κανείς δεν μπόρεσε να τους αποχαιρε-
τήσει. Τους είδαμε για λίγο στην άλλη άκρη της αποβάθρας, σαν μια σκοτεινή 
μάζα, και μετά δεν τους ξανάδαμε πια».

Απόσπασμα 
από το βιβλίο 
του Πρίμο 
Λέβι Εάν 
αυτό είναι ο 
άνθρωπος


