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ύνοψη 

Η ιςτορύα του Όςκαρ ύντλερ, ενόσ Γερμανού 
βιομηχϊνου, που ϋςωςε 1.200 Εβραύεσ και 
Εβραύουσ από το γκϋτο τησ Κρακοβύασ, 
παρουςιϊζοντϊσ τουσ ωσ απαραύτητουσ 
ειδικευμϋνουσ εργϊτεσ για το Σρύτο Ρϊιχ. 

 

Η λύςτα του ύντλερ (trailer)    
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Πλοκό, I 
Η ταινύα ξεκινϊ το 1939 λύγο μετϊ την ϋναρξη του Β' Παγκοςμύου Πολϋμου, όταν ο Όςκαρ ύντλερ, 
ϋνασ Γερμανόσ επιχειρηματύασ από τη Μοραβύα, φτϊνει ςτην Κρακοβύα με την ελπύδα να εκμεταλλευτεύ τον 
πόλεμο για να κϊνει περιουςύα. Ο ύντλερ δωροδοκεύ την Βϋρμαχτ και τουσ αξιωματικούσ των Εσ Εσ και 
ϋτςι αγορϊζει ϋνα εργοςτϊςιο ςμϊλτου. Χωρύσ να γνωρύζει πολλϊ για το πώσ να διευθύνει μια επιχεύρηςη, 
προςλαμβϊνει τον Εβραύο Ιτζϊκ τερν, ο οπούοσ ϋχει επαφϋσ με Εβραύουσ επιχειρηματύεσ 
και  μαυραγορύτεσ μϋςα ςτο γκϋτο τησ Κρακοβύασ. Οι επιχειρηματύεσ αυτού δανεύζουν ςτον ύντλερ τα 
χρόματα για το εργοςτϊςιο με αντϊλλαγμα ποςοςτό από τα κϋρδη. Ο ύντλερ προςλαμβϊνει μόνο 
Εβραύουσ, καθώσ του κοςτύζουν λιγότερο, αφού οι μιςθού των εργατών καταβϊλλονται ςτα Εσ Εσ. Οι 
εργϊτεσ του ύντλερ επιτρϋπεται να βρύςκονται και εκτόσ του γκϋτο. Ο τερν πλαςτογραφεύ πιςτοποιητικϊ 
εργαςύασ, για να ςώςει όςο το δυνατόν περιςςότερουσ ανθρώπουσ από τον εκτοπιςμό ςε ςτρατόπεδα 
ςυγκϋντρωςησ και τελικϊ από το θϊνατο. Ο υπολοχαγόσ των Εσ Εσ, Ϊμον Γκετ φτϊνει ςτην Κρακοβύα για 
να αρχύςει την καταςκευό του ςτρατοπϋδου ςυγκϋντρωςησ Πλϊτςοφ. Δύνει εντολό να εκκενώςει το γκϋτο 
τησ Κρακοβύασ και εκατοντϊδεσ ςτρατεύματα αδειϊζουν τα ςυνωςτιςμϋνα δωμϊτια και δολοφονούν όποιον 
διαμαρτύρεται ό δε ςυνεργϊζεται, ηλικιωμϋνο ό παιδύ. Ο ύντλερ από μακριϊ παρακολουθεύ τη ςφαγό και 
επηρεϊζεται βαθιϊ. Αρχικϊ, οι προθϋςεισ του ύντλερ εύναι να βγϊλει χρόματα, αλλϊ ςτην πορεύα αρχύζει να 
ζητϊει από τον τερν να βοηθόςει όςουσ περιςςότερουσ εργϊτεσ που εύναι τώρα ϋγκλειςτοι ςτο Πλϊτςοφ. 
το μεταξύ γύνεται φύλοσ με τον Γκετ και ςυνεχύζει να ϋχει την υποςτόριξη και την προςταςύα των Εσ Εσ. Ο 
ύντλερ δωροδοκεύ τον Γκετ, ώςτε να του επιτρϋψει να χτύςει ςτρατόπεδο για τουσ εργϊτεσ και τισ εργϊτριϋσ 
του. Καθώσ ο πόλεμοσ παύρνει ϊλλη τροπό, διαταγό από το Βερολύνο αναγκϊζει τον Γκετ να ξεθϊψει και να 
κϊψει τισ ςωρούσ των δολοφονημϋνων Εβραύων, να διαλύςει το γκϋτο του Πλϊτςοφ και να ςτεύλει τουσ 
εναπομεύναντεσ Εβραύουσ ςτο ςτρατόπεδο ςυγκϋντρωςησ του Ϊουςβιτσ. την αρχό ο ύντλερ ετοιμϊζεται 
να φύγει από την Κρακοβύα, αλλϊ δεν μπορεύ να το κϊνει και ζητϊει από τον Γκετ να του επιτρϋψει να 
κρατόςει τουσ εργϊτεσ του, ώςτε να τουσ μετϊφερει ςτην γενϋτειρα πόλη του ςτη Μοραβύα . Ο Γκετ 
δϋχεται, αλλϊ χρεώνει πολύ ακριβϊ κϊθε ϋναν εργϊτη ξεχωριςτϊ. Ο ύντλερ με τον τερν ςυντϊςςουν μια 
λύςτα με τουσ εργϊτεσ και τισ εργϊτριεσ που δεν θα μεταφερθούν ςτο Ϊουςβιτσ. 

 



Πλοκό, II 
«Η Λύςτα του ύντλερ» μεταφϋρει τουσ ϊνδρεσ ςτη Μοραβύα, ενώ οι γυναύκεσ 
κατϊ λϊθοσ πηγαύνουν ςτο Ϊουςβιτσ. Ο ύντλερ καταφϋρνει να τισ ςώςει 
δωροδοκώντασ τον υπεύθυνο του ςτρατοπϋδου. Μόλισ φτϊνουν ςτη 
Μοραβύα, ο ύντλερ δύνει αυςτηρϋσ εντολϋσ ςτουσ Εσ Εσ φύλακεσ να μην 
πυροβολόςουν ό βαςανύςουν κανϋναν. Για να κρατόςει τουσ εργϊτεσ του 
ζωντανούσ, ξοδεύει ςχεδόν όλη του την περιουςύα για να δωροδοκεύ 
τουσ Ναζύ αξιωματικούσ. Σα χρόματϊ του τελειώνουν λύγο πριν τη λόξη του 
πολϋμου ςτην Ευρώπη. Ωσ μϋλοσ των Ναζύ, ο ύντλερ πρϋπει να αποδρϊςει. 
Λύγο πριν φύγει, αποχαιρετϊ τουσ εργϊτεσ και τισ εργϊτριϋσ του, οι οπούοι του 
δύνουν ϋνα γρϊμμα, μϋςα ςτο οπούο εξηγούν πωσ δεν εύναι εγκληματύασ 
πολϋμου μαζύ με ϋνα δαχτυλύδι με την επιγραφό «Όποιοσ ςώζει μια ζωό, ςώζει 
ολόκληρο τον κόςμο». Ο ύντλερ ςυγκινεύται αλλϊ και ντρϋπεται, 
αιςθανόμενοσ ότι θα μπορούςε να εύχε κϊνει περιςςότερα, ώςτε να ςώςει 
περιςςότερεσ ζωϋσ. Η ταινύα τελειώνει με τουσ ηλικιωμϋνουσ πλϋον 
πραγματικούσ Εβραύουσ και Εβραύεσ που εύχαν δουλϋψει ςτο εργοςτϊςιο του 
ύντλερ, να περνούν χϋρι χϋρι με τουσ ηθοποιούσ που τουσ υποδύθηκαν και ο 
καθϋνασ να αφόνει από μια πϋτρα ςτον τϊφο του ςτην Ιερουςαλόμ –ϋνα 
εβραώκό ϋθιμο που δεύχνει βαθιϊ ευγνωμοςύνη. την τελευταύα ςκηνό 
ο πρωταγωνιςτόσ Λύαμ Νύςον, αν και δεν βλϋπουμε το πρόςωπο του, αφόνει 
ϋνα τριαντϊφυλλο. 

 



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 Ϋλληνεσ πολύτεσ.  

• Κϊθε τϋτοια ταινύα εύναι ϋργο τϋχνησ και ϊρα παύζει με τα 
ςύμβολα. Ϊρα 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 «Δύκαιοι των Εθνών» 

• Η Πολωνύα ωσ επύκεντρο του 
Ολοκαυτώματοσ 

• Σα διαφορετικϊ εύδη ςτρατοπϋδων 
ςυγκϋντρωςησ 

• Η ιςτορύα του διωγμού και τησ δολοφονύασ 
των Εβραύων τησ Ελλϊδασ 

• Δημόςια ιςτορύα και μνόμη του 
Ολοκαυτώματοσ  

 



Ειςαγωγικϋσ ερωτόςεισ 

• Ποιοι εύναι οι «Δύκαιοι των Εθνών»;   
• Μπορούςαν οι Ναζύ να αντιςταθούν;  
• Μπορεύ ϋνασ ϊνθρωποσ να αλλϊξει ςτϊςη;  
• Μπορούμε να αποδώςουμε την ευθύνη για ό,τι ςυνϋβη 

ςτο Ολοκαύτωμα ςε ϋναν ϊνθρωπο-τϋρασ; ά μόπωσ 
διενεργόθηκε από πολλούσ και κανονικούσ ανθρώπουσ; 

• Ϋχουν όλοι/εσ οι Εβραύοι/εσ, που απεικονύζονται ςτην 
ταινύα, ενιαύα χαρακτηριςτικϊ και ταυτότητα; 

• Σι ςυμβολύζει για ςασ το κορύτςι με το κόκκινο παλτό; 
• Γιατύ το Ολοκαύτωμα αφορϊ όλη την ανθρωπότητα και 

όχι μόνο τον εβραώςμό;   
• Ποια εύναι η ςημαςύα τησ μνόμησ του Ολοκαυτώματοσ 

ςόμερα;     
 



Ερωτόςεισ εμβϊθυνςησ 
 

■ Πόςο ακριβόσ μπορεύ ό χρειϊζεται να εύναι η αναπαρϊςταςη του 
Ολοκαυτώματοσ;  

■ Η ταινύα υπόρξε ςταθμόσ για τισ πουδϋσ Ολοκαυτώματοσ, καθώσ με τα 
ϋςοδϊ τησ δημιουργόθηκε το Visual History Archive του Shoah 
Foundation, το μεγαλύτερο αρχεύο προφορικόσ ιςτορύασ για το 
Ολοκαύτωμα και ϊλλεσ γενοκτονύεσ. Σαυτόχρονα, ϊνοιξε και τη δημόςια 
ςυζότηςη για το Ολοκαύτωμα. υζητόςτε την «ανϊδυςη τησ δύςκολησ 
μνόμησ» του Ολοκαυτώματοσ, όπωσ την περιϋγραψε εύςτοχα η ιςτορικόσ 
Οντϋτ Βαρών-Βαςϊρ.   

■ Τπόρξε ϋντονοσ προβληματιςμόσ και μεγϊλη ςυζότηςη για το αν ϋπρεπε 
να τιμηθεύ ο Όςκαρ ύντλερ με τον τύτλο τιμόσ του «Δικαύου των Εθνών». 
Γιατύ πιςτεύετε ότι ςυνϋβη αυτό;  

■ Σι μαθαύνουμε από τισ ιςτορύεσ των «Δικαύων των Εθνών», μολονότι 
αποτελούν τισ εξαιρϋςεισ και όχι τον κανόνα; 

 

Ηλικιακό ομϊδα: Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμναςύου και Α΄ Λυκεύου 
 



Επιπλϋον υλικό 

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

■ Η ιςτορύα του Αρχιεπιςκόπου Δαμαςκηνού, Ϋλληνα «Δικαύου των Εθνών» 
https://www.jewishmuseum.gr/archiepiskopos-athinon-kai-pasis-ellados/  

■ Η ιςτορύα του Παναγιώτη Σζιώρτςα, Ϋλληνα «Δικαύου των Εθνών» 
https://www.jewishmuseum.gr/panagiotis-tziortsas-1926/  

■ Η Πολωνύα επύκεντρο του Ολοκαυτώματοσ 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/polish-victims 

■ Ναζιςτικϊ ςτρατόπεδα ςυγκϋντρωςησ 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/nazi-camps  

■ «Δύκαιοι των Εθνών» https://www.yadvashem.org/righteous.html  

■ Εκπαιδευτικό υλικό για την ταινύα από το Yad Vashem 
https://www.yadvashem.org/education/educational-materials/lesson-
plans/schindlers-activities.html  

■ υνϋντευξη τόβεν πόλμπεργκ https://sfi.usc.edu/video/usc-shoah-foundation-
story  
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