
Ο ι  τ ε λ ε υ τα ί ε ς  η μ έ ρ ε ς  τ η ς  
S O P H I E   S C H O L L  

 
 

 
 
 

Η αληθινή ιστορία της πιο διάσημης ηρωίδας της Γερμανικής Αντίστασης 
εναντίον του ναζιστικού καθεστώτος στον κινηματογράφο. 

 
 

Πρωινές προβολές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολεία  
από την εταιρεία διανομής κινηματογραφικών ταινιών «2-1-0 Films» 

στον  κινηματογράφο ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter. 
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Οι τελευταίες ημέρες της  
SOPHIE SCHOLL 

 
Η ιστορία μια νέας γυναίκας που έκανε αυτό που ελάχιστοι τόλμησαν να σκεφτούν. 

 
 Η εταιρεία διανομής ταινιών 2-1-0 Films σας προσκαλεί σε πρωινές προβολές 
εγκεκριμένες από το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων για σχολεία της 
πολυβραβευμένης ταινίας «Οι τελευταίες ημέρες της Sophie Scholl». 

 
 H προβολή συνοδεύεται από εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό. 
 Έγκριση του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων για μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου 
και Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου.      Αριθμ. 134482/12.12.2006 

 
 
Η ταινία  
To 1943, και ενώ ο Χίτλερ συνεχίζει το πόλεμο στην Ευρώπη, μια ομάδα φοιτητών στο Μόναχο αντιδρούν 
δημιουργώντας την αντιστασιακή οργάνωση «Λευκό Ρόδο». Τα αδέρφια Χανς και Σοφί Σολ, ψυχή της 
νεανικής οργάνωσης συλλαμβάνονται στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου ενώ μοιράζουν προκηρύξεις κατά 
του ναζιστικού καθεστώτος. Ακολουθούν 4 ημέρες συνεχούς σκληρής ανάκρισης από την Γκεστάπο και η 
τελική καταδίκη των αδερφών Χανς και Σόφι Σολ σε θάνατο.  
Η ταινία επικεντρώνεται στις ανακρίσεις της Σοφι Σολ, που εξελίσσονται σε μια σκληρή και ηθική 
αναμέτρηση ανάμεσα στη 21χρονη φοιτήτρια και τον ανακριτή. Σε αυτό το συγκινητικό πορτρέτο της 
αντιστασιακής αγωνίστριας έρχονται στο προσκήνιο θέματα κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης και δράσης 
του ατόμου.  
Η ταινία βραβεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου «Berlinale» και από τον Οργανισμό 
«Lola. Γερμανικά Κινηματογραφικά Βραβεία».      
 
Συνοδευτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό  
Προκειμένου η παρακολούθηση της προβολής να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά η «2-1-0 Films» παρέχει 
δωρεάν ενημερωτικό-εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την προβαλλόμενη ταινία, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους καθηγητές για την προετοιμασία των μαθητών. Το υλικό αυτό περιέχει τη σύνοψη 
του περιεχομένου και της προβληματικής της ταινίας, επεξηγήσεις σχετικά με το ιστορικό πλαίσιο, 
αυθεντικά μανιφέστα και ντοκουμέντα, στοιχεία σχετικά με την κινηματογραφική γλώσσα της ταινίας, 
ερωτήσεις και ασκήσεις για τους μαθητές καθώς και τη σχετική συμβατική και ηλεκτρονική βιβλιογραφία. 
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να γίνει μία συζήτηση πριν ή και μετά την ταινία, η οποία μπορεί να 
επικεντρωθεί σε ερωτήματα που θα έχουν επιλέξει οι καθηγητές σε συνεργασία με την ειδικευμένη 
συνεργάτιδα της «2-1-0 Films».  
Απευθυνόμαστε σε καθηγητές ιστορίας, πολιτικής αγωγής και κοινωνιολογίας, θρησκευτικών, 
καλλιτεχνικών μαθημάτων και Γερμανικών καθώς και σε όλους όσους κρίνουν την ταινία χρήσιμη για το 
εκπαιδευτικό τους έργο.   
Επισημαίνουμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν συνοδεύει υποχρεωτικά την προβολή της ταινίας και 
πραγματοποιείται μόνο εφόσον το επιθυμούν οι καθηγητές.   
 
 
Διαδικασία  
Κατόπιν συνεννόησης ορίζεται η ημερομηνία προβολής (το σχολείο μπορεί να επιλέξει ημερομηνία και 
ώρες). 
Εάν επιθυμείτε μπορούμε να σας στείλουμε το φάκελο με το εκπαιδευτικό υλικό και να προσδιορίσουμε 
από κοινού τους στόχους της συζήτησης με τους μαθητές στους κινηματογράφους μας.    
Η τιμή ανά μαθητή είναι 4 ευρώ (συμπεριλαμβάνει επίσκεψη, υλικό και συζήτηση) 
Οι προβολές γίνονται στον κινηματογράφο ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter (Κοδριγκτώνος 21 & Πατησιών, ΜΕΤΡΟ 
Βικτώρια) ή και σε άλλους κινηματογράφους κατόπιν συνεννόησης.  
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαργαρίτα Τσώμου, τηλ.: 210 3303433, 6936199940, email: margat@gmx.de, 
info@2-1-0.gr  
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