Σάρα Γεσουά Φόρτη
(Καπετάνισσα Σαρίκα)
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε η Εβραία αγωνίστρια της Εθνικής
Αντίστασης από τη Χαλκίδα Σάρα Γεσουά Φόρτη –γνωστή και ως
«Καπετάνισσα Σαρίκα»– στους ιστορικούς Ιάσονα Χανδρινό και Αλέξη
Μενεξιάδη για το Αρχείο Προφορικής Ιστορίας του Εβραϊκού Μουσείου
Ελλάδος, το 2010 στο σπίτι της στο Τελ Αβίβ, σας προτείνουμε ορισμένες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που κύριο στόχο έχουν την εισαγωγή στην
ιστορία του Ολοκαυτώματος.
Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος: 2 διδακτικές ώρες
Ηλικιακή ομάδα: A', B' και Γ' Γυμνασίου
Εκπαιδευτικοί στόχοι
Α) Εισαγωγή στην ιστορία του Διωγμού των Ελλήνων Εβραίων κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Β) Εξοικείωση των μαθητριών και μαθητών με το θέμα της Αντίστασης των
Εβραίων κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και αναγνώριση
της αξίας της ατομικής επιλογής
Γ) Αναγνώριση της αξίας που ενέχει ο σεβασμός της διαφορετικότητας του
κάθε ανθρώπου, όπως και της ανάγκης καταπολέμησης του ρατσισμού και
του αντισημιτισμού

Θεματικοί άξονες του αποσπάσματος της συνέντευξής της
Α) Εβραίες και Εβραίοι στην Αντίσταση
Β) Συμμετοχή των Εβραίων στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
Γ) Αντισημιτισμός
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Περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Σάρα Γεσουά Φόρτη
(Καπετάνισσα Σαρίκα)

¤ Η Σάρα Γεσουά, σύζυγος Μαρτσέλο Φόρτη,

γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1927. Ο πατέρας της
πέθανε νωρίς και η μητέρα της, Ζαφείρα, για να
ζήσει την οικογένειά της έφτιαχνε ανδρικά
καπέλα. Οργανώθηκε από νωρίς στην ΕΠΟΝ και
όταν οι Γερμανοί ανέλαβαν τη διοίκηση της
πόλης διέφυγε με τη μητέρα της στο χωριό
Κούτρουλας στο οποίο παρουσιάστηκε με το
όνομα Μαρίκα, ως η νέα δασκάλα. Πολύ
σύντομα ανέλαβε δραστήριο ρόλο στην
Αντίσταση στρατολογώντας γυναίκες. Μετά το
τέλος του πολέμου, κατά τη διάρκεια της
Λευκής Τρομοκρατίας, η Καπετάνισσα Σαρίκα
αντιμετώπισε πολλές διώξεις με αποτέλεσμα
να καταφύγει στην Αθήνα, όπου προσπάθησε
να συνεχίσει τις σπουδές της, αλλά συνελήφθηκε και φυλακίστηκε. Μετά
την αποφυλάκισή της, μετανάστευσε στην Παλαιστίνη, μετέπειτα Κράτος
του Ισραήλ, όπου και ζει ακόμα.

Δραστηριότητες

Προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Καπετάνισσα Σαρίκα:
Μια Εβραία από τη Χαλκίδα στην Αντίσταση»
Βασικά γεγονότα Ολοκαυτώματος
Βασικές πληροφορίες για τους Εβραίους και τις Εβραίες της Ελλάδας
Εστίαση στην περίπτωση της Σάρας Γεσουά Φόρτη (video και βιογραφικό)
Αναλυτικός σχολιασμός τριών παραθεμάτων της συνέντευξης
Εισαγωγικές ερωτήσεις κατανόησης
Δραστηριότητες εμβάθυνσης

Παράθεμα Α:
Η Σαρίκα αναφέρεται στη συμμετοχή της στην Αντίσταση λέγοντας: «Πολέμησα για να
σώσω τη ζωή μου […] έκανα πιο πολύ απ' ό,τι έπρεπε.»
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Βιογραφικό σημείωμα της Σάρας Γεσουά-Φόρτη

Εισαγωγικές ερωτήσεις

- Μετά την εφαρμογή των αντισημιτικών μέτρων από τους Γερμανούς και τους
Βούλγαρους κατακτητές, τι επιλογές είχαν οι Εβραίοι/ες; Ποιοι παράγοντες
επηρέαζαν τις επιλογές τους;
- Γιατί αποφάσισαν κάποιοι να συμμετέχουν στην Αντίσταση; Γιατί δεν
συμμετείχαν περισσότεροι;

Ο Λουΐ Κοέν («Κρόνος») αντάρτης στον Παρνασσό, 1943-'44.

Υποδειγματική Διμοιρία Νέων της 2ας Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, τον Οκτώβριο του 1944.
Δεύτερος από δεξιά ο Σαλβατώρ Μπακόλας.
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- Πού ζούσαν οι Εβραίες και οι Εβραίοι της Ελλάδας πριν τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο;

- Πόσοι/ες Εβραίοι/ες ξέρουμε ότι συμμετείχαν στην Αντίσταση;
- Πώς φαντάζεσαι τη ζωή στο βουνό; Από πού προμηθεύονταν τρόφιμα, φάρμακα,
πολεμοφόδια; Ένιωθαν μόνοι τους ή είχαν συμπαράσταση;

Σαλβατώρ Μπακόλας
(«Σωτήρης»)

Το δίπλωμα και το αναμνηστικό μετάλλιο που απονεμήθηκαν στον
Σαλβατώρ Μπακόλα για τη συμμετοχή του στην Αντίσταση.

- Τι γνωρίζεις για την αντίσταση των Εβραίων εκτός
Ελλάδας;

Δραστηριότητες εμβάθυνσης

- Τι γνωρίζεις για την εξέγερση του Γκέτο της Βαρσοβίας
τον Απρίλιο του 1943 και των μελών του Ζοντερκομάντο
στο Άουσβιτς τον Οκτώβριο του 1944;

Α. Άκουσε προσεκτικά τη συνέντευξη και σημείωσε αυτά που σου έκαναν εντύπωση.
Δικαιολόγησε την απάντησή σου.

Β. Βλέπεις να διαπράττεται μία αδικία στο άμεσο περιβάλλον σου (π.χ. περίπτωση
σχολικού εκφοβισμού εναντίον κάποιου/ας συμμαθητή/θήτριά σου). Έχεις
αποφασίσει να αντιδράσεις σθεναρά. Τι χρειάζεσαι για να αντισταθείς και πώς θα
εξασφαλίσεις την επιτυχία του εγχειρήματός σου; Γράψε ένα αναλυτικό κείμενο
απαντώντας στην ερώτηση.

Γ. Δημιουργία με κολλάζ μιας αφίσας της εποχής που θα καλούσε τις Εβραίες και τους
Εβραίους της Ελλάδας να αντισταθούν στα αντισημιτικά, δολοφονικά σχέδια των
Γερμανών και Βούλγαρων κατακτητών.
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Παράθεμα Β:

Εισαγωγικές ερωτήσεις

Η Σαρίκα αναφέρεται στον θείο της, τον Συνταγματάρχη Μαρδοχαίο Φριζή από τη Χαλκίδα,
τον πρώτο Έλληνα Αξιωματικό που σκοτώθηκε μαχόμενος ηρωικά στον Ελληνοϊταλικό
Πόλεμο.

- Τι γνωρίζεις για τη συμμετοχή των Εβραίων στον
Ελληνοϊταλικό Πόλεμο;
- Τι γνωρίζεις για τον Μαρδοχαίο Φριζή;
- Τι γvωρίζεις για την παρουσία των Εβραίων στην
οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας; Tι
συμπεράσματα βγάζεις για τις ταυτότητες των Εβραίων?

Δραστηριότητα εμβάθυνσης

Μαρδοχαίος Φριζής

Αφού συμβουλευτείς το υποστηρικτικό υλικό και κάνεις σχετική έρευνα στο
διαδίκτυο, παρουσίασε στην ολομέλεια της τάξης σου τις πληροφορίες που
συνέλεξες σχετικά με τον Μαρδοχαίο Φριζή.

Παράθεμα Γ:
Η Σαρίκα λέει χαρακτηριστικά: «Και μου 'κανε και εντύπωση […] φέρνανε στους
αντάρτες που ήταν στη φυλακή […] φαί, γλυκά […] μόνο σ' αυτούς δίνανε, σε μένα κανείς
δεν πλησίαζε να μου δίνει, επειδή είμαι Εβραία. Άνοιξαν τα μάτια μου […] Για τέτοιο
πράγμα πήγα εγώ και πολέμησα;» Σε άλλο σημείο αναφέρει: «Οι αντισημίτες και οι
προδότες ήταν άνθρωποι χειρότεροι από τους Γερμανούς».
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Εισαγωγικές ερωτήσεις

- Τι γνωρίζεις για τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό;
- Ποια είναι η σχέση μεταξύ ναζισμού και αντισημιτισμού;
- Τι ξέρεις για τον αντισημιτισμό στην Ελλάδα;
- Διάβασε την αντισημιτική προκήρυξη της Ε.Π.Ε. που θα βρεις παρακάτω και
σημείωσε τις κατηγορίες που αποδίδονται στους Εβραίους: πώς τις κρίνεις και τι
φανερώνουν για τα πρόσωπα που τις γράφουν και την εποχή τους;
- Ποια είναι η σχέση μεταξύ αντισημιτισμού και Ολοκαυτώματος;

Νεκροταφείο Ιωαννίνων
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Προκήρυξη της Εθνικής Παμφοιτητικής Ένωσεως. Εφ.
Πρωία (25 Ιουνίου 1931). Βιβλιοθήκη της Βουλής.
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Δραστηριότητες εμβάθυνσης

Α. Διάβασε την ανακοίνωση των κερκυραϊκών αρχών (9.6.1944) και την προκήρυξη της
Εθνικής Αλληλεγγύης (Απρίλιος 1943) που θα βρεις παρακάτω. Σημείωσε ό,τι σου
έκανε εντύπωση και σχολίασε την εκ διαμέτρου αντίθετη θέση τους απέναντι στον
Διωγμό των Εβραίων.

Β. Γράψε ένα κείμενο με τίτλο «Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά» που θα
υπέγραφε η Καπετάνισσα Σαρίκα. Αυτό το κείμενο θα καταδίκαζε την άνοδο της
ακροδεξιάς και του αντισημιτισμού στις μέρες μας καλώντας τη νέα γενιά να αντισταθεί

Η Σάρα ως εθελόντρια νοσοκόμα στη
Χαλκίδα την περίοδο του ελληνοϊταλικού
πολέμου.
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Μαζί με συναγωνιστές του ΕΑΜ

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
«Σας Πρόκες καρφώνονται οι λέξεις»: Το Αρχείο Προφορικής Ιστορίας
του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος (ΑΠΙ)
h ps://www.jewishmuseum.gr/san-prokes-karfonontai-oi-lexeis/
Σάρα Γεσουά Φόρτη
h ps://www.jewishmuseum.gr/sara-gesoya-for -1927/
Περιοδική έκθεση ΕΜΕ: Συναγωνιστής
h ps://www.jewishmuseum.gr/synagonis s-ellines-evrei-s n-ethniki-an stasi-6/
Ντοκιμαντέρ «Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση»
h ps://www.jewishmuseum.gr/ntokimanter/
Εβραίοι της Χαλκίδας
h ps://athjcom.gr/headlines/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82/
Εβραίοι της Χαλκίδας
h ps://kis.gr/index.php?op on=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=59
Εξέγερση του Γκέτο της Βαρσοβίας
h ps://encyclopedia.ushmm.org/content/el/ar cle/the-warsaw-ghe o-uprising
Εξέγερση των Ζοντερκομάντο, Άουσβιτς, Οκτώβριος 1944
h ps://www.mixanitouxronou.gr/i-agnos -exegersi-ton-ellinon-evreon-sto-aousvits-tragoudousanvamvakari-me-allagmenous-s chous-pou-periichan-plirofories-gia-to-sampotaz-ke-kataferan-na-ana naxounena-apo-ta-pente-krematori/
Διάσωση και Αντίσταση
h ps://encyclopedia.ushmm.org/content/el/ar cle/rescue-and-resistance
Για ανθρώπινα δικαιώματα
h ps://socialpolicy.gr/2018/12/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE
%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.html
·

Διεθνής μέρα κατά του φασισμού και του αντισημιτισμού
h ps://www.sansimera.gr/worldays/67

Ο ρατσισμός των Ναζί
h ps://encyclopedia.ushmm.org/content/el/ar cle/nazi-racism-an-overview
Αντισημιτισμός
h ps://encyclopedia.ushmm.org/content/el/ar cle/an semi sm
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Υποστηρικτικό υλικό

