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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ίγουρα πρόκειται για το αριστούργημα του Spielberg, καθώς 

με τη συγκεκριμένη ταινία κατάφερε να πείσει και τον πιο 

απαιτητικό θεατή ότι δεν είναι μόνο “έμπορος” στον 

κινηματογράφο, αλλά και δημιουργός. Η ταινία βασίστηκε στο 

ομότιτλο βιβλίο του Τομας Κίνλι και διαδραματίζεται την περίοδο 

του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Μετά την εισβολή των Γερμανών 

στην Πολωνία οι Εβραίοι οδηγούνται στο γκέτο της Κρακοβίας, οι 

περιουσίες τους δημεύονται και αναγκάζονται να κυκλοφορούν 

φορώντας το άστρο του Δαβίδ. Τότε στην πόλη φτάνει ένας 

φιλόδοξος επιχειρηματίας, ο Όσκαρ Σίντλερ ,ο οποίος αγοράζει 

ένα παλιό εργοστάσιο και προσλαμβάνει Εβραίους εργάτες να το 

λειτουργήσουν. Όταν λαμβάνεται η απόφαση όλοι οι Εβραίοι να 

οδηγηθούν στα κρεματόρια ,ο Σίντλερ διεκδικεί με την περίφημη 

λίστα τους εργάτες του πίσω καταφέρνοντας να σώσει 

περισσότερες από χίλιες ανθρώπινες ζωές. Ο Spielberg, όντας ο 

ίδιος Εβραίος, δημιουργεί την πιο προσωπική του ταινία, για την 

οποία μάλιστα λέγεται ότι δεν πήρε ούτε ευρώ! Για πρώτη φορά 

νιώθει την ανάγκη να μοιραστεί την ιστορία των προγόνων του και 

χειρίζεται άψογα και με τον απαιτούμενο σεβασμό ακόμα και την 

παραμικρή λεπτομέρεια, θαμπώνοντας με τις σκηνοθετικές του 

ικανότητες, που ναι μεν γνωρίζαμε, αλλά αυτή τη φορά τις 

υπερβαίνει. “Παίζει” με το ασπρόμαυρο της ταινίας (χαρακτηριστική 

η σκηνή όπου ένα κοριτσάκι στα κόκκινα τρέχει να κρυφτεί), αλλά 

και με το είδος της ταινίας φλερτάροντας και με το ντοκιμαντέρ, 

όπως π.χ. στη τελική έγχρωμη σεκάνς. Απ΄ την άλλη βέβαια δεν 

έχει την αντικειμενικότητα ενός ντοκιμαντέρ, αφού είναι σαφώς 

ταγμένος υπέρ των Εβραίων. Αξιοσημείωτο και το πολύ καλό καστ 

ηθοποιών που ενσαρκώνει το όραμα του σκηνοθέτη ,με κύριους 

εκπροσώπους του τον Liam Neeson στον πρωταγωνιστικό ρόλο 

και τον Ralph Fiennes σε μια από τις 

καλύτερες του ερμηνείες. Η ασπρόμαυρη 

φωτογραφία του Janusz Kaminski και η 

συγκινητική μουσική του John 

Williams (και οι δυο ανταμείφθηκαν από το 

θειο Όσκαρ) βοηθούν με τη σειρά τους στο 

να απογειωθεί η ταινία. Όπως και έγινε 

τελικά…  

Σ 

http://www.cine.gr/people.asp?name=Spielberg%2C%20Steven
http://www.cine.gr/people.asp?name=Spielberg%2C%20Steven
http://www.cine.gr/people.asp?name=Neeson%2C%20Liam
http://www.cine.gr/people.asp?name=Fiennes%2C%20Ralph
http://www.cine.gr/people.asp?name=Kaminski%2C%20Janusz
http://www.cine.gr/people.asp?name=Williams%2C%20John
http://www.cine.gr/people.asp?name=Williams%2C%20John
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2.ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

2.1 Ποιοι ήταν οι κύριοι χαρακτήρες του 

έργου; 
 

 

 Λίαμ Νίσον στο ρόλο του Όσκαρ Σίντλερ 

 

 

 Μπεν Κίνγκσλεϊ στο ρόλο του Ιτζάκ Στερν 

 

 

 

 Ρέιφ Φάινς στο ρόλο του Άμον Γκετ 

 

 

 

 Έμπεθ Ντάβιτζ στο ρόλο της Έλεν Χιρς 

 

 

 

 Κάρολιν Γκουντάλ στο ρόλο της Έμιλι 
Σίντλερ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B1%CE%BC_%CE%9D%CE%AF%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%83%CE%BB%CE%B5%CF%8A&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B9%CF%86_%CE%A6%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B8_%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B9%CF%84%CE%B6&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BB&action=edit&redlink=1
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2.2 Ποιοι ήταν οι δευτεραγωνιστές κατά την 
γνώμη σας και ποιος ο ρόλος τους; 

 

Το Κορίτσι με το Κόκκινο Παλτό 

διαίτερη σημασία κατέχει ο ρόλος του εννιάχρονου 
κοριτσιού όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό για την υποκριτική 
του ερμηνεία στην ταινία όσο για την συμβολιστική του 

υπόσταση που ανέπνεε σε 
κάθε σκηνή που 
συμμετείχε. Συγκεκριμένα 
αντικατοπτρίζει την 
βαναυσότητα του πολέμου 
μέσα από την παιδικότητα 
μια ψυχής αγνής από 
συμφέροντα και 
θρησκευτικές ιδεολογίες 
,μια ψυχής που φέρνει 
χρώμα στη ασπρόμαυρη 
φαταλιστικη φυση του 
ανθρωπου-κατακτητη. 
Τέλος η ιδια η πορεία του 
αντισημιτισμού προς τον 
τρόμο του Ολοκαυτώματος μαρτυραται μέσα από αυτόν 
δευτεραγωνιστικο ρόλο με την ‘’μικρή’’ ηθοποιό να κατέχει 
μια ισάξια  θέση δίπλα στους σημαντικότερους 
συντελεστές της αριστουργηματικής αυτής ταινίας. 

 

Άμον Γκετ και  Ιτζάκ Στερν 

Στην ταινία  δευτεραγωνιστές κατά τη γνώμη μου είναι 

επίσης ο Άμον Γκετ και ο Ιτζάκ Στερν. Ο Ιτζάκ Στερν είναι 

γραμματέας του Σίντλερ και είναι ένα από τα 

σπουδαιότερα πρόσωπα αφού όχι μόνο βοηθά τον 

Σίντλερ να φτιάξει τη λίστα του αλλά τη στιγμή που τον 

αποχαιρετά αναφέρει την περίφημη συγκινητική φράση 

«Όποιος σώζει μια ζωή είναι σαν να σώζει τον κόσμο όλο» 

Ι 
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2.2 Περιγράψτε τον πρωταγωνιστή 

 

 πρωταγωνιστής είναι ο Λίαμ Νίσον, στον ρόλο του 

στρατηγού Σίντλερ συγκλονίζει με την ερμηνεία του 

καθώς και με την τρυφερή πλευρά του χαρακτήρα 

του. Ο μονόλογος του, όταν πλέον κηρύσσεται η λήξη του 

Πολέμου είναι πραγματικός καταπέλτης. Αρχικά 

παρουσιάζεται ως ένας ματαιόδοξος και άπληστος 

γερμανικός επιχειρηματίας που γίνεται απόλυτα 

ανθρωπιστικός όταν αισθάνεται την επιθυμία να 

μετατραπεί το εργοστάσιό του σε καταφύγιο για τους 

Εβραίους.  Χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του είναι η 

φιλευσπλαχνία, το ενδιαφέρον για τους Εβραίους, η 

τρυφερότητα, η αγάπη και η ριψοκινδυνότητα αφού 

πολλές φορές αψηφά τον κίνδυνο για την σωτηρία των 

συνανθρώπων του. Δεν διστάζει να ξοδέψει όλη την 

περιουσία του για να δωροδοκήσει 

τους Ναζί αξιωματικούς. Θέλει να προσφέρει όσο το 

δυνατόν περισσότερα για 

αυτό ντρέπεται, 

αισθανόμενος ότι θα 

μπορούσε να κάνει 

περισσότερα  ώστε να σώσει 

περισσότερες ζωές. Ευφυής 

και ιδιαίτερα διορατικός 

καταφέρνει να σώσει 1100 

Εβραίους γεγονός 

πρωτόγνωρο για τα 

δεδομένα της εποχής του. 

2.4 Λαμβάνοντας 

υπόψη τα πλάνα , τη 

μουσική, το φωτισμό , 

Ο 
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σε ποιες σκηνές και πρόσωπα έδωσε έμφασή 

ο σκηνοθέτης; 

 

 σκηνοθέτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο κορίτσι 

με το κόκκινο παλτό. Αν και η ταινία είναι 

ασπρόμαυρη  χρησιμοποιείται το κόκκινο για να 

ξεχωρίσει το μικρό κορίτσι. Κατά την άποψή μου 

συμβολίζει  την ελπίδα, την αθωότητα ή το κόκκινο αίμα 

των Εβραίων που θυσιάστηκαν στον τρόμο του 

Ολοκαυτώματος. Αγωνία και φόβος είναι αισθήματα που 

δημιουργούνται στον θεατή που παρατηρεί το κορίτσι να 

τριγυρνάει στο δρόμο ενώ γύρω του γίνονται μαζικές 

εκτελέσεις. Συγκινητική ακόμη είναι η σκηνή που το μικρό 

κορίτσι αβοήθητο γυρίζει σπίτι του και κρύβεται κάτω από 

το κρεβάτι κλείνοντας τα αυτιά του. Επίσης έμφαση 

δόθηκε στη σκηνή που οι ηλικιωμένοι πλέον πραγματικοί 

Εβραίους που δούλεψαν στο εργοστάσιο του Σίντλερ 

περνούν χέρι χέρι με τους ηθοποιούς που τους 

υποδύθηκαν και ο καθένας να αφήνει από μια πέτρα στον 

τάφο του - ένα εβραϊκό έθιμο που δείχνει βαθιά 

ευγνωμοσύνη. Το έργο ολοκληρώνεται με τον ο Λίαμ 

Νίσον αν και δεν βλέπουμε το πρόσωπο του να αφήνει 

ένα τριαντάφυλλο στον τάφο του Σίντλερ. Σοκαριστική 

επίσης ήταν η εικόνα που έδειχνε τους Εβραίους να 

πυροβολούνται στο κεφάλι. Συνταρακτική επιπρόσθετα 

είναι και η σκηνή της εκτέλεσης πολλών Εβραίων σε ένα 

σπίτι όπου κρύβονταν ενώ από την άλλη ένας Γερμανός 

απερίσκεπτος έπαιζε πιάνο καθώς και η σκηνή του 

αποχωρισμού του Σίντλερ από τους Εβραίους που ο 

γραμματέας του αναφέρει ότι: «Όποιος σώζει μία ζωή είναι 

σαν να σώζει τον κόσμο όλο» 

2.5Πώς λειτούργησε η μουσική μέσα από 

την ταινία; 

Ο 
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 μουσική στην ταινία αν και είναι ιδιαίτερα 

μελαγχολική και καταθλιπτική ωστόσο  είναι τόσο 

απελευθερωτική για κάποιες καρδιές που δεν 

παύουν να χτυπούν όσο κι αν τις χτυπούν για να πάψουν! 

Ο συγκινητικός τόνος της έδωσε άψογα στην ταινία 

συναισθήματα όπως θλίψη για τον πόνο, τα βάσανα και 

τις κακουχίες των Εβραίων και δημιούργησε ένα αίσθημα 

συμπόνιας μεν αλλά και αγανάκτησης και οργής για την 

απάθεια και την σκληρότητα των Γερμανών που τόσο 

άσπλαχνα κακομεταχειρίζονταν τους συνανθρώπους τους. 

Αναμφισβήτητα ο Τζον Γουίλιαμς κατάφερε να μας 

συγκινήσει με την εξαίσια μουσική του. Ιδιαίτερα το 

τραγούδι κατά την πορεία των Εβραίων μετά την 

απελευθέρωσή τους δημιουργεί ένα αίσθημα αισιοδοξίας, 

αγαλλίασης, χαράς και δικαίωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Πώς παρουσιάζονται οι Γερμανοί; 

 

Η 
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ι  Γερμανοί μέσα στην ταινία παρουσιάζονται 

άσπλαχνοι, αδίσταχτοι και απαθείς απέναντι στον 

ανθρώπινο πόνο. Η σκληρότητά τους συγκλονίζει 

και προκαλεί οργή και αγανάκτηση. Η στάση τους θυμίζει 

«τέρατα» τα οποία σκοτώνουν χωρίς να σκεφτούν και 

ενδιαφέρονται μόνο για την επίτευξη των ιδιοτελών 

σκοπών τους. Το χρήμα και η ανάδειξή τους σε 

υπερδύναμη φαίνεται να είναι ο μοναδικός απώτερος 

στόχος τους. Η απληστία και η δίψα για εξουσία είναι 

χαρακτηριστικά του χαρακτήρα τους. Εκείνοι ζουν μες 

στον πλούτο τη στιγμή που οι Εβραίοι λιμοκτονούν και 

υποφέρουν από την 

έλλειψη στοιχειωδών 

αγαθών. Δεν διστάζουν 

να εκτελέσουν χιλιάδες 

μπορεί και 

περισσότερους 

Εβραίους που ενώ 

εκείνοι κατέβαλλαν το 

μέγιστο των 

προσπαθειών τους για 

να διεκπεραιώσουν 

όσο το δυνατόν 

καλύτερα τις εργασίες 

τους μόνο και μόνο γιατί μπορούν να εντοπίσουν μία 

μικρή ατέλεια στην εργασία τους .  

 

 

 

 

 

 

Ο 
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2.7 Νομίζετε ότι κατι δεν παρουσιαστηκε στην 

ταινία; 

 

εωρώ ότι η ταινία είναι πλήρης και 

παρουσιάστηκαν όσο το δυνατόν πιστότερα τα 

γεγονότα. Ωστόσο κινηματογραφήθηκε  μόνο η 

σκληρή και βάναυση πλευρά των Γερμανών. Φυσικά και 

όλοι οι Γερμανοί στρατιώτες δεν ήταν τόσο βάναυσοι , 

αδίστακτοι και απαθείς στην σκηνή του θανάτου κάτι που 

στην ταινία δεν διαφαίνεται. Επιλέγεται η δραματοποίηση 

των γεγονότων που ίσως όμως απαντά και στην σκληρή 

αλήθεια του πολέμου . 

 

 

 

  

Θ 
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2.8 Να σχολιάσετε τον τίτλο της ταινίας σε 

σχέση με το περιεχόμενο της ταινίας. 
 

 Λίστα του Σίντλερ" είναι ο τίτλος της ταινίας 

και δηλώνει τη λίστα του Σίντλερ που 

αποτελείται από "ικανούς" τρόφιμούς. Για 

πολλούς στο στρατόπεδο Πλαστσόφ, το να υπάρχει το 

όνομά τους στη λίστα είναι πολύ σημαντικό γιατί 

μπορεί να οδηγήσει στη ζωή ή στο θάνατό τους. Το 

περιεχόμενο της ταινίας είναι τα πάθη των Εβραίων 

και το σπουδαίο έργο του Σίντλερ το οποίο  

επιτυγχάνεται χάρη σε αυτή την λίστα που δηλώνει 

ποιοι Εβραίοι δεν θα μεταφερθούν στο Αουσβιτς και 

συνεπώς δεν θα εκτελεστούν. Ο τίτλος φανερώνει τη 

‘’λεπτή διαχωριστική’’ γραμμή μεταξύ ζωής και 

θανάτου. Χάρη στην λίστα αυτή οι Εβραίοι ανέκτησαν 

το κουράγιο τους και την αισιοδοξία για βελτίωσης της 

μίζερης ζωής τους και του καθορισμένου μέλλοντος 

τους. Η πραγματική υπόσταση αυτού του εγγράφου 

εξω από τα πλαίσια μια κινηματογραφικής αιθούσης 

εντείνει την τραγικότητα και την δραματικότητα της 

ταινίας. 

"Η 
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2.9 Πως διαμορφώνονται οι ιδεολογίες και 

πως επιβάλλονται ; 

 

Αντισημιτισμός στο παρελθόν 

ο λαϊκό κράτος του Χίτλερ, η απόδοση κοινωνικών 
παροχών στα λαϊκά στρώματα, όπως επίσης η 
καταβολή ικανοποιητικών μισθών στους φαντάρους 

και άλλων βοηθημάτων, συνέβαλαν στο να πετύχουν τη 
συνενοχή και τη συναίνεση πλατιών λαϊκών στρωμάτων 
στις ναζιστικές αυθαιρεσίες. Ο Χίτλερ αντιλαμβανόταν 
πολύ καλά ότι για να επιβάλει τη γερμανική κυριαρχία σε 
παγκόσμιο επίπεδο χρειαζόταν έναν στρατό 
ικανοποιημένο από υλική άποψη. Από πού αντλούσε η 
ναζιστική Γερμανία τους πόρους για την κοινωνική της 
πολιτική; Από την καταλήστευση των κατακτημένων λαών, 
και ιδιαίτερα από την ευρωπαϊκή εβραϊκή κοινότητα που 
κυριολεκτικά ξεζουμίστηκε οικονομικά και εξοντώθηκε, 
ώστε να μην μπορεί να διεκδικήσει τα όσα είχε χάσει. Είναι 
εμφανές πως η ηθικοθρησκευτική έννοια του περιούσιου 
λαού παραποιείται έτσι με χονδροειδή τρόπο: περιούσιους 
λαός δεν υποδηλώνει καμία ανωτερότητα, κανένα 
προτέρημα, κανένα προνόμιο και καμία ιεραρχία ανάμεσα 
στους λαούς της γης, παρά μόνο σημαίνει την επιλογή του 
από μέρους του Κυρίου για να διαφυλάξει ένα βιβλίο, τη 
Βίβλο. 

Διαστρεβλώνεται έτσι μια θρησκευτική αντίληψη (που 
συμμερίζονται και τα χριστιανικά δόγματα) για να 
κατασυκοφαντηθεί ως ρατσιστική η απαίτηση των 
Εβραίων να έχουν κι αυτοί, όπως όλοι οι άλλοι λαοί, το 
δικό τους κράτος. Η τελική κατάληξη αυτής της 
στρεβλωτικής επιχείρησης είναι να αντιστραφεί η εικόνα 
που ιστορικά διαμορφώθηκε στη συλλογική συνείδηση του 
σύγχρονου κόσμου: του Εβραίου δηλαδή ως αιώνιου 
καταδιωκόμενου, που υφίσταται το ρατσισμό και το 
σωβινισμό των άλλων. «Ακριβώς εσείς που τόσο 
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υποφέρατε, τώρα κάνετε τους άλλους να υποφέρουν. 
Ακριβώς εσείς που υπεστήκατε διακρίσεις, τώρα τις 
επιβάλλετε στους άλλους», λέει ο αντισιωνιστής. Ο 
Εβραίος έτσι μετατρέπεται σε φορέα ρατσισμού. 

 

Αντισημιτισμός στον κόσμο του σήμερα 

 

 αντισημιτισμός θεωρείται σήμερα από μερικούς 
ένα κρίσιμο ζήτημα της ανθρωπότητας, από 
άλλους ένα απλό πρόσχημα. Για τους φασίστες οι 

Εβραίοι δεν είναι μειονότητα, αλλά η αντιφυλή, η αρνητική 
αρχή ως τέτοια από την εξόντωση τους θα εξαρτηθεί η 
τύχη του κόσμου. Ακραία αντίθετη είναι η θέση πως οι 
Εβραίοι δεν έχουν εθνικά ή φυλετικά γνωρίσματα και 
απαρτίζουν μια ομάδα βάσει θρησκευτικών πεποιθήσεων 
και παραδόσεων, χωρίς άλλο κοινό σημείο. Τα εβραϊκά 
χαρακτηριστικά αφορούν τους Εβραίους της Ανατολικής 
Ευρώπης, σε κάθε περίπτωση μόνον τους όχι ακόμη 
εντελώς αφομοιωμένους. Και οι δύο αντιλήψεις είναι 
αληθινές και ταυτόχρονα εσφαλμένες. 

Η πρώτη είναι αληθινή υπό την έννοια ότι ο φασισμός την 
έκανε αληθινή. Οι Εβραίοι είναι σήμερα η ομάδα που 
επισύρει πρακτικά και θεωρητικά τη θέληση εξόντωσης, 
την οποία παράγει αφ’ εαυτής η ψευδής κοινωνική τάξη 
πραγμάτων. 

Καυτηριάζονται από το απόλυτο κακό με το στίγμα του 
απόλυτου κακού. Έτσι είναι πράγματι ο περιούσιος λαός. 
Ενώ οικονομικά η κυριαρχία δεν είναι πια αναγκαία, οι 
Εβραίοι ορίζονται ως το κατεξοχήν αντικείμενο της, οπότε 
η μεταχείριση του είναι απλώς θέμα μεθόδου. Στους 
εργάτες, στους οποίους τελικά αποβλέπει η κυριαρχία, 
κανένας δεν το λέει καταπρόσωπο, για ευνόητους λόγους

-

 τους νέγρους θέλουν να τους κρατήσουν εκεί όπου είναι η 

Ο 
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θέση τους, από τους Εβραίους όμως πρέπει να 
εκκαθαρισθεί η γη, και στις καρδιές όλων των δυνάμει 
φασιστών όλων των χωρών βρίσκει απήχηση το κάλεσμα 
για εξόντωση των Εβραίων ως επιβλαβών ζωυφίων. Στην 
εικόνα του Εβραίου που παρουσιάζουν στον κόσμο οι 
λαϊκοί εθνικιστές εκφράζεται ο δικός τους χαρακτήρας. 
Ορέγονται αποκλειστικά την κατοχή, την ιδιοποίηση, την 
εξουσία χωρίς όρια, με κάθε τίμημα. Σταυρώνουν τον 
Εβραίο, στον οποίο έχουν φορτώσει αυτή την ενοχή τους 
και τον οποίο έχουν χλευάσει ως εξουσιαστή, 
επαναλαμβάνοντας ατελείωτα τη θυσία στη δύναμη της 
οποίας δεν μπορούν να πιστέψουν. 
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2.10 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία πολλές 

φορές είναι μέσο επιβολής των απόψεων μας , 

γιατί νομίζετε ότι ο σύγχρονος Ιουδαϊσμός 

υπέστη τη βαναυσότητα της φυλετικής 

διάκρισης; 

 

ι θρησκευτικές και οικονομικές δυσαρέσκειες της 

εκάστοτε εποχής του αντισημιτισμού έδωσαν 

βαθμιαία τη θέση τους σε συναισθήματα 

προκατάληψης που είχαν ως βάση τους το ιδεολόγημα ότι 

οι Εβραίοι είναι ξεχωριστή φυλή. Αυτή η νέα τάση δεν 

οφειλόταν μόνο στον αυξανόμενο εθνικισμό του 19ου 

αιώνα, αλλά και στη συνειδητή καλλιέργεια, ιδιαίτερα 

μεταξύ των ορθόδοξων Εβραίων, πολιτιστικών και 

θρησκευτικών φραγμών που απομόνωναν τις εβραϊκές 

μειονότητες από άλλους πολίτες. Για το λόγο αυτό η 

πεποίθηση των Ιουδαίων για την μοναδικότητα του έθνους 

τους αποτέλεσε το «μήλο της έριδος» για το ξέσπασμα 

του αντισημιτισμού. Οι απόψεις των Εβραίων προκάλεσαν 

το φθόνο και την οργή άλλων λαών όπως των Γερμανών 

που ήθελαν να επιβάλλουν την άποψή τους ότι ο λαός 

αυτός δεν υπερτερούσε σε τίποτα από τους υπόλοιπους. 

Έτσι μη μπορώντας οι λαοί να εμφυσήσουν την άποψή 

τους στους Ιουδαίους στράφηκαν με τη βία εναντίον τους. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

Για τις επικεφαλίδες: ARIAL 20 

Για τις υποενοτητες: ARIAL 18 

Για το κυρίως κείμενο: ARIAL 16 
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