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ARBEITSBLATT ZUM FILM 
„SOPHIE SCHOLL – DIE LETZTEN TAGE“ 
«Σοφί Σολ - Οι τελευταίες ηµέρες» 
 

• ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2005 
• ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 120 λεπτά  
• ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Γερµανίας 
• ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Marc Rothemund 
• ΣΕΝΑΡΙΟ: Fred Breinersdorfer 
• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Julia Jentsch (Sophie Magdalena Scholl), Fabian Hinrichs 

(Hans Scholl), André Hennicke (Richter Dr. Roland Freisler) Maximilian 
Brückner (Willi Graf), Lilli Jung (Gisela Schertling), Petra Kelling (Magdalena 
Scholl), Franz Staber (Werner Scholl) 

• ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ : «Αργυρή Άρκτο» στη Μπερλινάλε (φεστιβάλ Βερολίνου) και 
υποψήφια για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας 

Υπόθεση ταινίας 

Το 1943, κι ενώ ο Χίτλερ συνεχίζει τον πόλεµο στην Ευρώπη, µια οµάδα φοιτητών 
στο Μόναχο βρίσκουν τον τρόπο ν' αντιδράσουν δηµιουργώντας την αντιστασιακή 
οργάνωση "Λευκό Ρόδο". Βασικός πυρήνας της οργάνωσης είναι οι: Σοφί και Χανς 
Σολ , Κρίστοφ Προµπστ, Άλεξ Σµόρελ, Βίλι Γκραφ και o καθηγητής Φιλοσοφίας 
Κουρτ Χούµπερ. Με µια σειρά από φυλλάδια (6), που τα τυπώνουν σε χιλιάδες 
αντίτυπα, προσπαθούν να αφυπνίσουν τις κοιµισµένες συνειδήσεις των 
συµπατριωτών τους, που ακολουθούν τυφλά τις επιλογές του Χίτλερ και να δείξουν 
το αληθινό πρόσωπο του Ναζισµού. Η «Γκεστάπο» ( η µυστική κρατική αστυνοµία) 
δεν αργεί να φθάσει στα ίχνη τους. Στις 18 Φεβρουαρίου του 1943, η Σόφι Σολ και ο 
αδερφός της Χανς πηγαίνουν µε µια τσάντα γεµάτη µε αντίτυπα του έκτου φυλλαδίου 
στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου και τα ρίχνουν, κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, 
στους διαδρόµους του κτιρίου. Τους βλέπει όµως ο φύλακας και έτσι 
συλλαµβάνονται από την αστυνοµία. Η Γκεστάµπο ανακρίνει σχεδόν ακατάπαυστα 
για τέσσερις µέρες τη Σοφί Σολ. Μετά από µια σύντοµη, θεαµατική δίκη στις 22 
Φεβρουαρίου η Σοφί Σολ (22 χρονών), ο αδερφός της Χανς (25) καθώς ο Κρίστοφ 
Πρόµπστ (24)  καταδικάζονται σε θάνατο… 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση: 
 
1) Πώς θα χαρακτηρίζατε τη Σοφί Σολ και τον αδερφό της Χανς; 
2) Πώς να αντέδρασαν οι άλλοι φοιτητές όταν πήραν στα χέρια τους τα φυλλάδια; 
3) Ποια προβλήµατα είχε να αντιµετωπίσει η οργάνωση «Λευκό Ρόδο»; 
4) Αν ζούσαν στη σηµερινή εποχή και είχαν στη διάθεση τους κινητά, εκτυπωτές και 
ίντερνετ θα ήταν τα πράγµατα πιο εύκολα γι’αυτούς; 
5) Γνωρίζεις άλλα µαθητικά/φοιτητικά κινήµατα-οργανώσεις στην Ελλάδα ή στην 
Ευρώπη; Ποια είναι τα κίνητρα τους; Εσύ, προσωπικά, για ποιούς λόγους ή ιδέες θα 
ήσουν πρόθυµος-η να αντισταθείς; 


