Ζάκης Χατζής
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Ζάκης Χατζής από τα Γιάννενα ένα από τα «κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής» που επέζησε του
Ολοκαυτώματος- στον ιστορικό Ιάσονα Χανδρινό, για το Αρχείο
Προφορικής Ιστορίας του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, το 2015 στο σπίτι
του στην Αθήνα, σας προτείνουμε ορισμένες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που κύριο στόχο έχουν την εισαγωγή των μαθητριών και
των μαθητών στην ιστορία του Ολοκαυτώματος.
Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος: 2 διδακτικές ώρες
Ηλικιακή ομάδα: Ε' και ΣΤ' Δημοτικού
Εκπαιδευτικοί στόχοι

Βιογραφικό σημείωμα του Ζάκη Χατζή

Α) Εισαγωγή στην ιστορία του Διωγμού των Ελλήνων Εβραίων κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Β) Αναγνώριση της αξίας της ατομικής επιλογής
Γ) Κατανόηση του ειδικού τρόπου με τον οποίο τα παιδιά βιώνουν
κρίσεις και πολέμους

Ο Ζάκης Χατζής γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1931, ήδη όμως πριν από
τον πόλεμο η οικογένειά του είχε εγκατασταθεί στην Αθήνα.
Πατέρας του ήταν ο Λέων με καταγωγή από τα Γιάννενα, και μητέρα
του, η Σαρίνα, το γένος Σαμουήλ, από τα Τρίκαλα.
Είχε δύο ακόμη μικρότερα αδέρφια, τη Χρυσούλα και τον Μωρίς.
Μετά την έναρξη των αντιεβραϊκών μέτρων στην Αθήνα, ο πατέρας
του αποφάσισε να φύγουν από την Αθήνα για τις περιοχές της
Ελεύθερης Ελλάδας που ελέγχονταν από τους αντάρτες. Στην
προσπάθειά τους να βρουν ασφαλές καταφύγιο περιπλανήθηκαν σε
διάφορους οικισμούς, στους Σοφάδες, το Σμόκοβο και την Καρδίτσα.
Στο τέλος κρύφτηκαν μέσα στην πόλη του Βόλου.
Η απελευθέρωση τους βρήκε στον Αλμυρό Βόλου. Μεταπολεμικά, η
οικογένεια εγκαταστάθηκε και πάλι στην Αθήνα. Το 1953 ο Ζάκης
παντρεύτηκε την Άστρω (Μπέκη) Μπατή, με την οποία απέκτησε
δύο κόρες. Απεβίωσε το 2018.
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Περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Ζάκης Χατζής

Προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος
Δραστηριότητες
Εισαγωγικές ερωτήσεις

¤
¤
¤
¤
¤
¤

Βασικά γεγονότα Ολοκαυτώματος
Βασικές πληροφορίες για τους Εβραίους και τις Εβραίες της Ελλάδας
Εστίαση στην περίπτωση της οικογένειας Χατζή και συγκεκριμένα στον Ζάκη
(video και βιογραφικό)
Αναλυτικός σχολιασμός δύο παραθεμάτων της συνέντευξης
Εισαγωγικές ερωτήσεις κατανόησης
Δραστηριότητες εμβάθυνσης

Παράθεμα Α:
Στη συνέντευξή του ο Ζάκης Χατζής αναφέρει: «Τότε ήταν Αστυνομικός
Διευθυντής ο Έβερτ, ο Άγγελος, και έβγαζε ταυτότητες χωρίς να ρωτάει […] Εμένα
με λέγανε Γιαννάκη, από Χατζή γίναμε Χατζιδάκης […] Πηγαίναμε σε κάποια
τμήματα αστυνομικά και μας έδιναν ταυτότητες χωρίς πολλές ερωτήσεις.»

¤

Κάτω από ποιες συνθήκες διενεργήθηκε το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα;

¤

Τι ξέρεις για τον τίτλο των «Δικαίων των Εθνών»; Ποια ήταν τα βασικά
χαρακτηριστικά τους;

¤

Τι ξέρεις για τον ρόλο του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και του Διευθυντή της
Αστυνομίας Άγγελου Έβερτ κατά τη διάρκεια του Διωγμού των Εβραίων;

Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός

Άγγελος Έβερτ

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Ζάκης Χατζής:
ένα κρυμμένο Εβραιόπουλο στην Ελλάδα της Κατοχής»

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

¤

Τι ξέρεις για τις πλαστές ταυτότητες;

Η αληθινή και από κάτω η ψεύτικη ταυτότητα του Ασέρ Δαβίδ.
¤
¤
¤

Τι ξέρεις για τις επιλογές δράσης των διωκόμενων Εβραίων και τις οδούς διαφυγής που
κάποιοι/ες επέλεξαν;
Τι είναι αυτό που σπρώχνει έναν άνθρωπο να ορθώσει το ανάστημά του μπροστά στο
«κακό» και να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του που βρίσκεται σε κίνδυνο;
Τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να «σιωπήσει» και να «κλείσει τα μάτια», όταν
βλέπει τον συνάνθρωπό του να κινδυνεύει;

Οδοί διαφυγής

Δραστηριότητες εμβάθυνσης

1) Άκουσε προσεχτικά τη συνέντευξη και σημείωσε ό,τι σου έκανε εντύπωση.
2) Με αφορμή την ιστορία του Άγγελου Έβερτ, γράψε ένα γράμμα προς το ίδρυμα Γιαντ Βασέμ
που θα είχε την υπογραφή της μητέρας και του πατέρα του Ζάκη Χατζή. Στο γράμμα αυτό, οι
γονείς του Ζάκη θα παρουσίαζαν τα επιχειρήματά τους προκειμένου να πείσουν την αρμόδια
αρχή να απονείμει στον Έβερτ τον τίτλο του «Δικαίου των Εθνών».
3) Στην ταινία «Η Λίστα του Σίντλερ» ακούγεται η βιβλική φράση «Όποιος σώζει μια ζωή, είναι
σαν να σώζει τον κόσμο ολόκληρο» (Βαβυλωνιακό Ταλμούντ Σανχετνρίν 37α). Σχολίασε τη
φράση αυτή με βάση αυτά που έμαθες για τους «Δικαίους των Εθνών».

Παράθεμα Β:

Τι σήμαινε να είσαι ένα παιδί με εβραϊκό θρήσκευμα και να ζεις στην Ελλάδα
προπολεμικά;
Ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τις μέρες της γερμανικής κατοχής
τα παιδιά;
Τι σημαίνει να είσαι ένα παιδί με ψεύτικη ταυτότητα;
Τι ξέρεις για την Άννα Φρανκ;
Τι ξέρεις για τη Ροζίνα Ασσέρ-Πάρδο;
Πώς νομίζεις ότι περνούσε τη μέρα του ένα Εβραιόπουλο κρυμμένο;
Πώς αντιμετωπίζει ένα παιδί την εμπειρία του πολέμου; Πώς διαχειρίζεται στη μετέπειτα
ζωή του την εμπειρία αυτή; Πώς μεταφέρεται και πώς επηρεάζει τις επόμενες γενιές;
Ερεύνησε αν στις μέρες μας υπάρχουν παιδιά που ζουν αντίστοιχες καταστάσεις.
Έχουμε σήμερα τρόπους να προστατεύσουμε τα παιδιά;

Άννα Φρανκ

Ροζίνα Πάρδο
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Εισαγωγικές ερωτήσεις

Ο Ζάκης Χατζής λέει χαρακτηριστικά: «Μπορούσαμε και παίζαμε. Τα παιδιά αναπνέαμε.»

Δραστηριότητες εμβάθυνσης

1)
2)

Δημιούργησε ένα εικαστικό έργο μνήμης για τα παιδιά που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα.
Διάβασε το απόσπασμα της 3 Μαρτίου 1944 από το ημερολόγιο της Άννας
Φρανκ και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:
α. Πώς αισθάνθηκε η Άννα Φρανκ με το ξέσπασμα του πολέμου; Ποια άλλα συναισθήματα
φανερώνει στο τέλος του κειμένου;
β. Ποιες συνέπειες του πολέμου αναφέρει η Άννα Φρανκ στο ημερολόγιό της; Μπορείς να
αναφέρεις άλλες συνέπειες των πολέμων;
γ. Ποιους θεωρεί η Άννα Φρανκ υπεύθυνους για τον πόλεμο; Για ποιους λόγους νομίζεις εσύ ότι
γίνονται οι πόλεμοι;

Τετάρτη 3 Μαρτίου 1944
Είναι μια φοβερή εποχή. Γύρω λυσσομανάει ο πόλεμος και κανένας δε γνωρίζει αν θα
είναι ζωντανός την άλλη μέρα. Θυμάμαι που ζούσαμε όλοι μαζί στην πόλη και
περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή να την αδειάσουν ή να φύγουμε. Οι μέρες μας
ήταν γεμάτες κανονιές και πυροβολισμούς και τις νύχτες μυστηριώδεις ήχοι έρχονταν
από τα βάθη. Αυτό συνεχίστηκε έτσι καμιά βδομάδα, ώσπου ένα βράδυ μάς σκέπασε
μια νύχτα που κρατάει ακόμη και σήμερ. Θυμάμαι σαν τώρα εκείνη τη στιγμή.
Πρέπει να ήταν αργά το βράδυ, όταν ακούστηκαν ξαφνικά τρομερές εκρήξεις. Το
βάλαμε στα πόδια όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Παντού γύρω μας έτρεχαν άνθρωποι
που φώναζαν. Τα σπίτια καίγονταν, έτσι ώστε όλα τα πράγματα φαίνονταν πυρωμένα
και κόκκινα. Δεν είναι δυνατό να πω πόση ώρα έτρεχα έτσι, πάντα με την εικόνα των
σπιτιών που καίγονταν, των προσώπων που ούρλιαζαν παραμορφωμένα μπρος στα
μάτια μου. Συνέχεια αναρωτιόμαστε απελπισμένα: «Γιατί πρέπει να γίνεται ο
πόλεμος; Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν ειρηνικά; Γιατί όλη αυτή η
καταστροφή;». Στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολο να βρούμε απάντηση. Αλήθεια,
γιατί φτιάχνουν ολοένα μεγαλύτερα αεροπλάνα με όλο και πιο βαριές βόμβες, ενώ την
ίδια στιγμή χτίζουν τα κατεστραμμένα σπίτια; Γιατί σπαταλούν δισεκατομμύρια κάθε
μέρα για τον πόλεμο, ενώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει ούτε μια δεκάρα διαθέσιμη για τα
φάρμακα, τους φτωχούς και τους καλλιτέχνες; Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πεινούν,
ενώ σε άλλα μέρη της γης έχουν τόσα τρόφιμα που τα αφήνουν να σαπίζουν; Μήπως
οι άνθρωποι είναι τρελοί;
Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπεύθυνοι για τον πόλεμο είναι μόνο οι ισχυροί, οι
πλούσιοι και οι πολιτικοί. Όχι, και οι απλοί άνθρωποι μπορεί να θέλουν τον πόλεμο,
αλλιώς οι λαοί θα είχαν επαναστατήσει προ πολλού. Είναι το ένστικτο της
καταστροφής που οδηγεί τους ανθρώπους στον πόλεμο, κι αν όλο το ανθρώπινο γένος,
χωρίς εξαίρεση, δεν αλλάξει, οι πόλεμοι δεν πρόκειται να σταματήσουν. Οι πολιτισμοί
θα καταστρέφονται, ό,τι ωραίο χτίζεται θα γκρεμίζεται και η ανθρωπότητα θα αρχίζει
ξανά και ξανά από την αρχή.
Έχω νιώσει πολλές φορές παγιδευμένη αλλά ποτέ απελπισμένη. Στο ημερολόγιό μου
μιλάω για τις στερήσεις σαν να πρόκειται για κάτι διασκεδαστικό. Έχω πάρει την
απόφαση να ζήσω μια ενδιαφέρουσα ζωή, διαφορετική από τη ζωή του απλού
κοριτσιού και, αργότερα, από τη ζωή της απλής νοικοκυράς. Είμαι νέα και δυνατή.
Είναι ανάγκη να επιβιώσω και αρνούμαι να κλαίω όλη την ώρα. Κάθε μέρα ωριμάζω
εσωτερικά και αισθάνομαι την ειρήνη να πλησιάζει.
Πηγή: Tο ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (1983). Aθήνα: Ζαχαρόπουλος, 1983.
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2005/Glossa_ST-Dimotikou_html-empl/index3_05.html
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3) Διάβασε τα παρακάτω αποσπάσματα από το ημερολόγιο της Ροζίνας Ασσέρ Πάρδο (Οκτώβριος
1940, Απρίλιος 1941, Μάρτιος 1943, Οκτώβριος 1944) και υπογράμμισε τις λέξεις και τις φράσεις με
τις οποίες τα πρόσωπα εκφράζουν τα συναισθήματά τους για τα χρόνια του πολέμου.

Ημερολόγιο Ροζίνας Πάρδο Συλλογή ΕΜΕ

Στη διάρκεια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, η
10χρονη Ροζίνα Πάρδο
έγραφε τις σκέψεις της
στο ημερολόγιό της, ενώ
κρυβόταν στη
Θεσσαλονίκη από τους
Γερμανούς κατακτητές.

Το δελτίο ταυτότητας της μητέρας της Ροζίνας Πάρδο

Οκτώβριος 1940
Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 1940 δεν πήγαμε σχολείο. Είχε
κηρυχτεί ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Αναστατωμένα
ήμασταν εμείς τα παιδιά. Οι Ιταλοί βομβάρδισαν τη
Θεσσαλονίκη. Στο μαγαζί του πατέρα μου γίνηκαν πολλές
καταστροφές.
Απρίλιος 1941
Αφού χύθηκε αίμα πολύ στα σύνορα, είπαν ότι νικούσαμε.
Τι χαρές, τι τραγούδια στους δρόμους. Μα δυστυχώς μας
βγήκαν ξινά. Η Γερμανία κήρυξε πόλεμο στην Ελλάδα.
Τρεις μέρες βαστάξαμε εμείς οι Έλληνες. Στις 9 Απριλίου
το βράδυ μπήκαν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη. Η μαμά
έκλαιγε, ο μπαμπάς ήταν καταστεναχωρημένος κι εμείς οι
τρεις αδερφές καθόμασταν χωρίς μιλιά. Δεν πέρασε πολύς
καιρός κι άρχισε να θερίζει την Ελλάδα μια φοβερή πείνα.
Δε βρίσκαμε πουθενά τροφή παρά μόνο σε μερικά χωριά.
Μάρτιος 1943
Έφτασε στα αυτιά μας μια κακή είδηση, ότι θα μας
εξορίσουν. Ο κόσμος κοίταξε να σωθεί. Εμάς ήρθε ο γιατρός
Καρακώτσος να μας σώσει. Κρυφτήκαμε στο διαμέρισμά
του. Περνώ τον καιρό μου διαβάζοντας, γράφοντας ή
παίζοντας με την αδερφούλα μου και το γιο του γιατρού.
Οκτώβριος 1944
Στις 26 Οκτωβρίου 1944 ελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη.
Μείναμε κλεισμένοι στην κρυψώνα μας 18 ολόκληρους
μήνες, 548 ατέλειωτες μέρες.

Η Ροζίνα Πάρδο με τη φίλη της Λώρα Πηγή: Ασσέρ-Πάρδο, Ρ. (2008). 548 ημέρες με άλλο όνομα - Θεσσαλονίκη 1943 Μνήμες πολέμου.
Μόλχο κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης.

4) Περίγραψε μια ημέρα του Ζάκη Χατζή στον Βόλο, όπου κρύφτηκε μαζί με την οικογένειά του.
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Ζάκης Χατζής, Τρίκαλα 1932

Ο Ζάκης με τα αδέλφια του,
Μωρίς και
Χρυσούλα, Αθήνα 1940

Οικογένεια Χατζή: από αριστερά
Χρυσούλα, Λέων, Νίνα-Σαρίνα,
Ζάκης, Μωρίς, Αθήνα 1947

Υποστηρικτικό υλικό
Ψηφιακή εφαρμογή ΕΜΕ: «Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των
Ελλήνων Εβραίων 1941-44».
Το EME παρουσιάζει αναβαθμισμένη ψηφιακή εφαρμογή - Jewish Museum of Greece
Ψηφιακή έκθεση: «Καλοί Ποιμένες»
https://www.jewishmuseum.gr/oi-kaloi-poimenes-archiereis-kai-archiravinoi-mprosta-stoolokaytoma-3/
Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός
https://www.jewishmuseum.gr/archiepiskopos-athinon-kai-pasis-ellados/
«Δίκαιοι των Εθνών»
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/righteous-among-the-nations
·
«Η σιωπή του κόσμου»
https://www.yadvashem.org/righteous/about-the-righteous.html (αγγλικά)
«Πρώτα ήρθαν…»: Αντιναζιστική ρήση του Γερμανού πάστορα Μάρτιν Νιμέλερ
https://www.mixanitouxronou.gr/prota-irthan-i-gnosti-antinazistiki-risi-poy-apodothike-stonmprecht-anikei-se-germano-ierea-poy-archika-eiche-ypostirixei-ton-chitler-i-sygklonistikitoy-istoria/
Ψηφιακή έκθεση: «Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής»
https://www.jewishmuseum.gr/krymmena-paidia-stin-ellada-tis-katochis/
Ψηφιακή έκδοση: «Ένα παιδί στην Κατοχή»
https://www.jewishmuseum.gr/ena-pedi-stin-katochi/
Κρυμμένα Εβραιόπουλα στην Ελλάδα: Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του Β. Λουλέ
"Φιλιά εις τα παιδιά" / απόσπασμα 2ο: "Τα 3 κορίτσια" (Kissesto the Children / excerpt No2)
Ντοκιμαντέρ για την Άννα Φράνκ
https://www.youtube.com/watch?v=iGyv-rHz1B8
·
Μουσείο Άννα Φράνκ
https://www.annefrank.org/en/anne-frank/secret annex/?gclid=EAIaIQobChMIuKI2uLP7QIVQuJ3Ch126QAtEAAYASAAEgKzKfD_BwE
Τρέιλερ ταινίας Άννα Φράνκ 2016
https://vimeo.com/206039292
«Δική σου, Άννα Φρανκ»
https://www.youtube.com/watch?v=cTPFeUhfHWM&feature=youtu.be

