
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

1ο ΘΕΜΑ  

Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τις πληροφορίες από το κείμενο που σας 

δίνεται: (α) να παρουσιάσετε τις πολιτικές απόψεις του Μοντεσκιέ για την εξουσία 

(μονάδες 10) και (β) να επισημάνετε τους κινδύνους που απειλούν τους πολίτες και 

καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή των απόψεων του Μοντεσκιέ. (μονάδες 15) 

(μονάδες 10+15=25)  

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«[…] Όταν στο ίδιο πρόσωπο ή στο ίδιο κυβερνητικό σώμα βρίσκονται ενωμένες η 

νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία, δεν υπάρχει ελευθερία, γιατί υπάρχει κίνδυνος 

μήπως ο ηγεμόνας θεσπίσει τυραννικούς νόμους, τους οποίους θα προσπαθήσει να 

επιβάλει τυραννικά. Το ίδιο δεν υπάρχει ελευθερία, εάν η δικαστική εξουσία δεν είναι 

χωρισμένη από τη νομοθετική και τη εκτελεστική. Εάν η δικαστική εξουσία ήταν ενωμένη 

με την νομοθετική, τότε οι πολίτες θα βρίσκονταν στη διάθεση της κάθε αυθαιρεσίας και η 

ζωή και η ελευθερία τους θα απειλούνταν. Αυτό θα συνέβαινε, γιατί ο δικαστής θα ήταν 

συγχρόνως και νομοθέτης. Το ίδιο αν η δικαστική εξουσία ήταν ενωμένη με την 

εκτελεστική, τότε ο δικαστής θα μπορούσε να μεταβάλλεται σε καταπιεστή των πολιτών. 

Όλα θα ήταν χαμένα, αν ο ίδιος άνθρωπος ή το ίδιο συλλογικό όργανο από ευγενείς ή από 

το λαό ασκούσε και τις τρεις εξουσίες, τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική». 

Μοντεσκιέ (1748). Το πνεύμα των νόμων, βιβλίο XI, κεφάλαιο 6, μτφρ. Β. Σκουλάτου. Στο: 

Ασημομύτης, Β., Βώρος, Φ., Δημακόπουλος, Ν., Κατσουλάκος, Θ., & Οικονομοπούλου, Ξ. 

(1997), Θέματα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας από τις πηγές, έκδοση ΙΖ', σ. 26. Αθήνα: 

ΟΕΔΒ.  

 

 

2ο ΘΕΜΑ 

Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τις πληροφορίες από το κείμενο που σας 

δίνεται: (α) να παρουσιάσετε την τύχη των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου (μονάδες 13) και (β) να αποτιμήσετε τις μεθόδους μεταχείρισης των 

πληθυσμών από τους Γερμανούς κατακτητές στον συγκεκριμένο πόλεμο. (μονάδες 12) 

(μονάδες 13+12=25) 

 



ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Οι Γερμανοί είχαν ζητήσει από τον Αρχιραβίνο* της Κοινότητος, Τσβι Κόρετς, να τους 

παραδώσει κατάλογο με τα ονόματα όλων των μελών της Εβραϊκής Κοινότητας και εκείνος, 

πιθανώς ελπίζοντας ότι αυτό θα τους κατευνάσει, τον παρέδωσε. [...] Το Σάββατο, 14 

Μαρτίου του 1943 [...], 2.800 άτομα περίπου συνελήφθησαν και την επόμενη ημέρα 

εκτοπίστηκαν με τρένο στην Πολωνία, στοιβαγμένοι σε βαγόνια μεταφοράς ζώων, υπό 

αθλιότατες συνθήκες [...]. Πολλοί πέθαναν στη διαδρομή και τα πτώματα απλώς 

πετάγονταν στην άκρη της γραμμής, όποτε υπήρχε στάση. Οι Έλληνες σιδηροδρομικοί 

υπάλληλοι ταράχτηκαν από τα όσα είδαν και φήμες για εξόντωση των Εβραίων άρχισαν να 

διαρρέουν. Ήταν όμως ήδη πολύ αργά, η παγίδα είχε κλείσει: μέχρι τις 2 Αυγούστου 1943, 

σε συνολικά 19 σιδηροδρομικές αποστολές, 56.000 περίπου Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 

εκτοπίστηκαν. Προορισμός για τους περισσοτέρους ήταν το στρατόπεδο του Άουσβιτς-

Μπίρκεναου. Από αυτούς δε θα ξαναγύριζαν παρά μόνο περί τους 1.950. Η Ισραηλιτική 

Κοινότητα της Θεσσαλονίκης δε θα ήταν ποτέ πια η ίδια [...]». 

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, Αθήνα 2006, 

σ. 46 

 

* Διδάσκαλος, λειτουργός της εβραϊκής κοινότητας 

 


