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ύνοψη 

Ένασ Ιταλοεβραύοσ προςπαθεύ να πεύςει τον 
πεντϊχρονο γιο του ότι ο εγκλειςμόσ τουσ ςε 
ναζιςτικό ςτρατόπεδο ςυγκϋντρωςησ δεν εύναι 
παρϊ μϋροσ ενόσ παιχνιδιού με ςκληρούσ 
όρουσ και ϋπαθλο ϋνα αληθινό τανκ! 

 

Η ζωό εύναι ωραύα (trailer)   

https://www.youtube.com/watch?v=8CTjcVr9Iao
https://www.youtube.com/watch?v=8CTjcVr9Iao
https://www.youtube.com/watch?v=8CTjcVr9Iao


Πλοκό, I 
Ο Γκουύντο, ϋνασ Ιταλοεβραύοσ, φτϊνει ςε μια μικρό πόλη τησ Ιταλύασ για να πιϊςει 
δουλειϊ ωσ ςερβιτόροσ ςτο ξενοδοχεύο του θεύου του. Ο Γκουύντο εύναι αςτεύοσ και 
χαριςματικόσ. Γνωρύζει μια δαςκϊλα, τη Ντόρα, η οπούα όμωσ προϋρχεται από μια 
πλούςια, μη εβραώκό οικογϋνεια. Η μητϋρα τησ θϋλει να καλοπαντρευτεύ, αλλϊ η 
Ντόρα ερωτεύεται τον Γκουύντο και τη μϋρα του γϊμου τησ, κλϋβονται. Περνούν 
αρκετϊ χρόνια και τώρα το ζευγϊρι ϋχει ϋνα γιο, τον Σζοςουϋ. Η Ντόρα και η μητϋρα 
τησ ϋχουν αποξενωθεύ εξαιτύασ του γϊμου τησ με τον Γκουύντο, αλλϊ οι ςχϋςεισ τουσ 
καλυτερεύουν λύγο πριν τα τϋταρτα γενϋθλια του εγγονού τησ. το μεταξύ, οι 
Γερμανού ξεκινούν να εκτοπύζουν τουσ Εβραύουσ ςε ςτρατόπεδα ςυγκϋντρωςησ. Ο 
Γκουύντο, μαζύ με τον θεύο του και τον γιο του αναγκϊζονται να επιβιβαςτούν ςε ϋνα 
τρϋνο με προοριςμό ϋνα ςτρατόπεδο ςυγκϋντρωςησ. Η Ντόρα -αν και ωσ μη 
Εβραύα θα μπορούςε να γλυτώςει από τον εκτοπιςμό- δεν μπορεύ να αποχωριςτεύ 
τουσ ϊντρεσ τησ ζωόσ τησ, ζητϊει να πϊει μαζύ τουσ και μπαύνει ςτο τρϋνο 
οικειοθελώσ, αλλϊ ςτην ςυνϋχεια χωρύζονται. το ςτρατόπεδο, ο Γκουύντο κρύβει 
τον γιο του από τουσ Ναζύ φύλακεσ, του δύνει κρυφϊ φαγητό και προςπαθεύ να τον 
κϊνει να μην καταλϊβει τι πραγματικϊ ςυμβαύνει. Έτςι, τον πεύθει ότι η ζωό ςτο 
ςτρατόπεδο εύναι απλϊ ϋνα παιχνύδι, ςτο οπούο ο παύκτησ που θα καταφϋρει να 
μαζϋψει 1.000 πόντουσ θα κερδύςει ϋνα τανκ. Σου λϋει ότι αν τυχόν κλϊψει, 
παραπονεθεύ, ζητόςει τη μαμϊ του ό πει ότι πεινϊει θα χϊςει. 

 



Πλοκό, II 

Ο Γκουύντο τον πεύθει ότι οι φύλακεσ του ςτρατοπϋδου εύναι κακού γιατύ θϋλουν κι 
αυτού να κερδύςουν το τανκ και γι’ αυτό όλα τα ϊλλα παιδιϊ κρύβονται για να 
κερδύςουν το παιχνύδι. Όταν ο Σζοςουϋ δε θϋλει να παύξει ϊλλο και ζητϊ να επιςτρϋψει 
ςπύτι, του λϋει ότι μόνο λύγοι πόντοι τουσ χωρύζουν από τη νύκη. Παρϊ το γεγονόσ ότι 
εύναι περιτριγυριςμϋνοσ από μιζϋρια, αρρώςτια και θϊνατο, ο Σζοςουϋ δεν αμφιβϊλλει 
καθόλου για τα λεγόμενα του πατϋρα του, χϊρη ςτην πειςτικό του ερμηνεύα και τη δικό 
του αθωότητα. 

Η ιςτορύα του Γκουύντο κρατϊει μϋχρι το τϋλοσ. Μϋςα ςτο χϊοσ που προκαλεύ η 
αμερικανικό ειςβολό, λϋει ςτο γιο του να μεύνει μϋςα ςε ϋνα κουτύ μϋχρι να φύγουν 
όλοι, πεύθοντϊσ τον ότι αυτό εύναι το τελευταύο μϋροσ του παιχνιδιού. Ο Γκουύντο, ενώ 
προςπαθεύ να βρει τη Ντόρα, ςυλλαμβϊνεται και πυροβολεύται από ϋναν φρουρό, 
αλλϊ όχι πριν κϊνει το γιο του να γελϊςει για τελευταύα φορϊ, παριςτϊνοντασ τον Ναζύ 
φρουρό. 

Ο Σζοςουϋ καταφϋρνει να επιζόςει και νομύζει ότι κϋρδιςε το παιχνύδι, όταν ϋνα 
αμερικανικό τανκ φτϊνει και απελευθερώνει το ςτρατόπεδο. Βρύςκει τη μητϋρα του, 
μη γνωρύζοντασ ότι ο πατϋρασ του ϋχει πεθϊνει.  



Επιδιωκόμενοι ςτόχοι τησ 
διδαςκαλύασ του Ολοκαυτώματοσ 
Οι μαθητϋσ φεύγοντασ από το μϊθημα να ϋχουν τουλϊχιςτον τρύα 
πρϊγματα ςτο μυαλό τουσ:  
• Μνόμη: Σο Ολοκαύτωμα δεν αφορϊ μόνο τα ϋξι εκατομμύρια 

Εβραύουσ που δολοφονόθηκαν. Πρόκειται επύςησ για την απώλεια 
των μελλοντικών γενεών που δεν κατϊφεραν να ολοκληρώςουν 
ομαλϊ τον κύκλο τησ ζωόσ, ςτερώντασ ϋτςι και εμϊσ από τη ςχϋςη 
μασ μαζύ τουσ. Με αυτό την ϋννοια, χϊθηκαν δικού μασ ϊνθρωποι.   

• υνϊφεια: Οι μαθητϋσ πρϋπει να κατανοόςουν ότι τα μαθόματα του 
Ολοκαυτώματοσ ςυνδϋονται ϊμεςα με τα παγκόςμια γεγονότα 
ςόμερα. Σα ονόματα και τα μϋρη αλλϊζουν, αλλϊ τα διδϊγματα 
εξακολουθούν να ιςχύουν.  

• Ευθύνη: Οι μαθητϋσ ενθαρρύνονται να αναγνωρύςουν την ευθύνη 
του καθενόσ από εμϊσ, να διαςφαλύςουμε ότι μια γενοκτονύα δεν θα 
ςυμβεύ ξανϊ ςτο μϋλλον. Οφεύλουμε όλοι να αντιδρούμε όποτε 
βλϋπουμε μύςοσ, προκατϊληψη και αντιςημιτιςμό. 
 



Βαςικϋσ αρχϋσ τησ διδαςκαλύασ του 
Ολοκαυτώματοσ μϋςα από ταινύεσ 
μυθοπλαςύασ 

• Οφεύλει να εύναι η αρχό μιασ ςυζότηςησ, όχι το τϋλοσ. 

• Εύναι απαραύτητη η διευκρύνιςη ότι πρόκειται για μυθοπλαςύα 
ακόμη και όταν απεικονύζονται ιςτορικϊ γεγονότα.  

• Η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των ταινιών δημιουργεύ την 
αύςθηςη ότι το Ολοκαύτωμα εύναι κϊτι που ςυνϋβη ςτα ξϋνα ςε 
ξϋνουσ. Ότι δεν αφορϊ Έλληνεσ πολύτεσ.  

• Κϊθε τϋτοια ταινύα εύναι ϋργο τϋχνησ και ϊρα παύζει με τα 
ςύμβολα. Άρα εξοικειώνει τουσ μαθητϋσ με τη ςυμβολικό 
γλώςςα, βοηθώντασ ςτην ανϊπτυξη τησ κριτικόσ ςκϋψησ και 
ανϊγνωςησ.  



Εκπαιδευτικού ςτόχοι τησ διδαςκαλύασ του 
Ολοκαυτώματοσ μϋςα από ταινύεσ μυθοπλαςύασ 

Οι μαθότριεσ και οι μαθητϋσ 

■ αναγνωρύζουν τισ επιπτώςεισ του Ολοκαυτώματοσ ςτισ 
μεταπολεμικϋσ και τισ μελλοντικϋσ γενιϋσ.  

■ κατανοούν την ηθικό ςημαςύα τησ λόψησ αποφϊςεων, 
τόςο ςτην ατομικό όςο και ςτη δημόςια ζωό.  

■ εκτιμούν τον ρόλο και τη ςημαςύα τουσ ωσ ενεργού και 
υπεύθυνοι πολύτεσ, τόςο ςτον ϊμεςο περύγυρό τουσ όςο 
και ςτον ευρύτερο. 

■ αςκούνται ςτην κριτικό ςτϊςη απϋναντι ςε κϊθε μορφό 
τϋχνησ∙ ιδιαύτερα ςτον κινηματογρϊφο, που επιβϊλλεται 
εύκολα και γρόγορα χϊρη ςτην ιςχύ τησ εικόνασ. 

 



Θεματικού ϊξονεσ και προεκτϊςεισ 
τησ ταινύασ 

• Οι ανθρώπινεσ ςχϋςεισ, κυρύωσ οι 
οικογενειακϋσ, ςε καιρό πολϋμου 

• Η διαφορϊ τησ ζωόσ ςτην ειρόνη και τησ 
ζωόσ ςτον πόλεμο 

• Η αναπαρϊςταςη τησ παιδικόσ ηλικύασ 

• Η ςατυρικό αναπαρϊςταςη του φαςιςμού 

• Η ιςτορύα του διωγμού των Εβραύων τησ 
Ελλϊδασ 

 



Ειςαγωγικϋσ ερωτόςεισ 

• Με ποιουσ τρόπουσ ο ςκηνοθϋτησ επιλϋγει να 
παρουςιϊςει ιςτορικϊ γεγονότα;  

• Από πού αντλούμε δύναμη ςτισ δυςκολύεσ; 

• Με ποιουσ τρόπουσ μπορούμε να 
αντιμετωπύςουμε δύςκολεσ καταςτϊςεισ; 

• Πόςο εύναι ςτο χϋρι μασ να εύναι η ζωό ωραύα; 

• Γνωρύζετε την ιςτορύα κϊποιου Εβραιόπουλου 
από την Ελλϊδα που διώχθηκε την περύοδο τησ 
Κατοχόσ;  

 



Ερωτόςεισ εμβϊθυνςησ 

■ Γιατύ εύναι το πρώτο μιςό τησ ταινύασ τόςο «ελαφρύ»; Σι 
ςκοπό εξυπηρετεύ; Εύναι αποτελεςματικό; Εύναι ςωςτό να 
αντιμετωπύζουμε το Ολοκαύτωμα με τρόπο «ελαφρύ» και 
με χιούμορ; 

■ Ο Σζοςουϋ δηλώνει ότι «κερδύςαμε»! Ξϋρουμε ότι πιςτεύει 
ότι ϋχει απλώσ κερδύςει το παιχνύδι. Σι ϊλλο ϋχει κερδύςει; 

■ Πώσ θα περιγρϊφατε τη ςτϊςη και τη ςυμπεριφορϊ του 
πατϋρα μϋςα ςτο ςτρατόπεδο; Αναφϋρετε ςυγκεκριμϋνα 
παραδεύγματα μϋςα από την ταινύα.  

 

Ηλικιακό ομϊδα: Ε΄ & τ΄ Δημοτικού  

 



Φωτογραφικό υλικό 

Στην είςοδο του Α’ 
Γυμναςίου Θεςςαλονίκησ 
ςτήθηκε ένα μνημείο, με 
τη μορφή των 
ενςωματωμένων πλακών 
ςτο πεζοδρόμιο, ςτη 
μνήμη των Εβραίων 
μαθητών του ςχολείου που 
δολοφονήθηκαν ςτο 
Ολοκαύτωμα. 
 
https://www.kathimerini.gr/soc
iety/945587/anexitiloi-lithoi-
mnimis-toy-olokaytomatos/  
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Επιπλϋον υλικό 

■ Ψηφιακό εφαρμογό ΕΜΕ: Ο Β΄ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ και το Ολοκαύτωμα ςτην 
Ελλϊδα  

■ «Σα παιδιϊ ςτο Ολοκαύτωμα» 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/children-during-the-
holocaust 

■ Σα κρυμμϋνα παιδιϊ τησ Κατοχόσ ςτην Ελλϊδα (ψηφιακό ϋκθεςη ΕΜΕ) 
https://www.jewishmuseum.gr/krymmena-paidia-stin-ellada-tis-katochis/  

■ «Ο μεγϊλοσ δικτϊτορασ», Σςϊρλι Σςϊπλιν 
https://www.youtube.com/watch?v=pw23cHhdJuY   

■ https://www.ushmm.org/exhibition/hidden-children/index/  

■ «Σα φιλιϊ εισ τα παιδιϊ», Βαςύλησ Λουλϋσ (ντοκιμαντϋρ)  

■ «Η ανϊδυςη μιασ δύςκολησ μνόμησ» Οντϋτ Βαρών-Βαςϊρ 
https://www.youtube.com/watch?v=FdsNveKcrLU  

■ Οπτικοακουςτικό υλικό του οβιετικού τρατού από την απελευθϋρωςη του 
Άουςβιτσ (27 Ιανουαρύου 1945) 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/gallery/liberation-of-auschwitz-
film-footage  
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