Οικογένεια και Φιλία
Γάμος του Μοσά (Μοσέ) Μάντιλ και της Γαβριέλα (Έλα) στο
Βελιγράδι, στις 17 Οκτωβρίου 1935.
Στη φωτογραφία απεικονίζονται η Γαβριέλα Κονφίνο και ο Μοσέ
Μάντιλ, η νύφη και ο γαμπρός∙ ο Νταβίντ και η Ρεγγίνα Μάντιλ, οι
γονείς του γαμπρού (καθιστοί στα αριστερά).
Ο Γάβρα και η Ελίζαμπεθ Κονφίνο, οι γονείς της νύφης (καθιστοί
στα δεξιά)˙ η Στρέγια Μάντιλ, η αδελφή του γαμπρού και ο
σύζυγός της (όρθιοι στα αριστερά)∙ και η Γκιζέλα Κονφίνο, η
αδελφή της νύφης (όρθια στα δεξιά).
Ευγενική παραχώρηση του United States Holocaust Memorial Museum,
Washington D.C., φωτογραφία 08201
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Η αρχή μίας φιλίας
Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας το 1943, οι Γερμανοί εισέβαλαν
στην Αλβανία. Η οικογένεια του Γάβρα Μάντιλ διέφυγε από το χωριό
της Καβάγια στην πόλη των Τιράνων. Σκέφτηκαν ότι εκεί, μέσα
στην ανωνυμία της μεγάλης πόλης, θα μπορούσαν να κρυφτούν
πιο εύκολα. Στα Τίρανα βρισκόταν και ένας οικογενειακός τους
φίλος, ο οποίος διέθετε φωτογραφικό στούντιο. Ο Μοσέ, ο πατέρας
του Γάβρα Μάντιλ, άρχισε να εργάζεται εκεί, όπου και γνώρισε
έναν νεαρό Αλβανό, τον Ρέφικ Βέσελι. Πολύ σύντομα, ο Ρέφικ έγινε
μαθητής του Μοσέ και οι δυό τους έγιναν φίλοι.
Τη στιγμή που ο πατέρας μου φωτογράφιζε, βρισκόταν πίσω
από τη φωτογραφική μηχανή κάτω από ένα μαύρο κομμάτι
ύφασμα (...) και ο Ρέφικ διαπραγματευόταν με τον πελάτη.
Ρύθμισε τον φωτισμό σύμφωνα με τις οδηγίες που του έδινε ο
πατέρας μου (...). Και, για παράδειγμα, ο Γερμανός αξιωματικός
που ζητούσε να φωτογραφηθεί, δεν είχε ιδέα ότι κάτω από το
μαύρο ύφασμα κρυβόταν ένας Εβραίος πρόσφυγας από τη
Σερβία. (...) Μία πολύ βαθειά φιλία αναπτύχθηκε μεταξύ του
πατέρα και του Ρέφικ. Ο Ρέφικ, όπως ήταν φυσικό, θεωρούσε
τον πατέρα μου έναν μεγάλο φωτογραφό από τον οποίο
μπορούσε να διδαχθεί την τέχνη της φωτογραφίας (...) και ο
πατέρας μου αγαπούσε τη συνέπεια, το κοφτερό μυαλό και την
εξυπνάδα του Ρέφικ. (...)
Από τη μαρτυρία του Γάβρα Μάντιλ,
Αρχείο Yad Vashem 03.11543, αρ. ταινίας VT-2652, σ. 27f. (στα εβραϊκά)

Οικογένεια και Φιλία
Ο Μοσέ Μάντιλ και ο Ρέφικ Βέσελι μετά την απελευθέρωση της
Κρούγιας, 20 Σεπτεμβρίου 1944
Ευγενική παραχώρηση του United States Holocaust Memorial Museum,
Washington D.C., φωτογραφία 24719
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Η Ντρίτα Βέσελι, η σύζυγος του Ρέφικ, για το σπίτι της:
Το σπίτι μας είναι πρώτα σπίτι του Θεού, μετά σπίτι των
καλεσμένων μας και, τέλος, σπίτι της οικογένειάς μας. Το Κοράνι
μάς διδάσκει ότι όλοι οι άνθρωποι, Εβραίοι, Χριστιανοί και
Μουσουλμάνοι, έχουν όλοι έναν Θεό.
Από το Μπέσα: Ένας κώδικας τιμής. Μουσουλμάνοι Αλβανοί που διέσωσαν
Εβραίους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, Ιερουσαλήμ, Yad Vashem,
2007, σ. 36.

Οικογένεια και Φιλία
Ο Ρέφικ Βέσελι με τον Γάβρα και την Ιρένα Μάντιλ στο Νόβι
Σαντ, 1 Ιουλίου 1946
Ευγενική παραχώρηση του United States Holocaust Memorial Museum,
Washington D.C., φωτογραφία 24739
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Η Ντρίτα Βέσελι, σύζυγος του Ρέφικ, για τον σύζυγό της και
τους γονείς του, Φάτιμα και Βέσελ:
Ο σύζυγός μου ήταν φωτογράφος. Έμαθε την τέχνη της
φωτογραφίας όταν ακόμα ήταν έφηβος από έναν Εβραίο
φωτογράφο, τον Μοσέ Μάντιλ. Οι Ιταλοί είχαν εκτοπίσει την
οικογένεια Μάντιλ από την Πρίστινα του Κοσόβου στα Τίρανα.
Όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Αλβανία, ο σύζυγός μου ζήτησε
από τους γονείς του την άδεια να κρύψει και τα τέσσερα μέλη της
οικογένειας Μάντιλ, καθώς και άλλα τρία μέλη της οικογένειας
Μπεν Γιοσέφ, στο σπίτι της οικογένειας στο ορεινό χωριό
Κρούγια. Και οι εφτά Εβραίοι παρέμειναν εκεί κρυμμένοι μέχρι την
απελευθέρωση.
Από το Μπέσα: Ένας κώδικας τιμής. Μουσουλμάνοι Αλβανοί που διέσωσαν Εβραίους
κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, Ιερουσαλήμ, Yad Vashem, 2007, σ. 36.
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Οι οικογένειες Μάντιλ και Μπεν Γιοσέφ, που διασώθηκαν επίσης
από την οικογένεια Βέσελι, μαζί με την οικογένεια Βέσελι, στην
Κρούγια, Ιούνιος 1944.
1. Μοσέ Μάντιλ
2. Γαβριέλα Μάντιλ
3. Γάβρα Μάντιλ
4. Ιρένα Μάντιλ
5. Βέσελ Βέσελι
6. Φάτιμα Βέσελι
Ευγενική παραχώρηση του United States Holocaust Memorial Museum,
Washington D.C., φωτογραφία 24727
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Επιστολή του Γάβρα Μάντιλ προς τον Πρόεδρο της
Αλβανίας
Σε εκείνους τους δύσκολους καιρούς, όταν ο κίνδυνος
και ο θάνατος βρίσκονταν παντού τριγύρω, το μικρό και
γενναίο έθνος των Αλβανών επέδειξε μεγαλείο ψυχής!
Χωρίς να επιδιώκουν τη δημιουργία εντυπώσεων και χωρίς
να ζητήσουν κανένα αντάλλαγμα, οι Αλβανοί έπραξαν το
στοιχειώδες ανθρώπινο καθήκον και έσωσαν τις ζωές των
Εβραίων προσφύγων.
Απόσπασπα από επιστολή του Γάβρα Μάντιλ προς τον Ραμίζ Αλία, Πρόεδρο
της Αλβανίας, την 1η Ιουνίου 1990.
(Yad Vashem, Τμήμα Δικαίων των Εθνών, M.31/3768)
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Η οικογένεια Μάντιλ επέστρεψε στο Νόβι Σαντ μετά την
απελευθέρωση. Ο Ρέφικ τους ακολούθησε και ολοκλήρωσε
την εκπαίδευσή του. Το 1948, η οικογένεια Μάντιλ αποφάσισε
να εγκαταλείψει τη Γιουγκοσλαβία μετά την εγκαθίδρυση
του κομμουνιστικού καθεστώτος και να μεταναστεύσει στο
νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ.
Ο Ρέφικ εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να τους
ακολουθήσει αλλά τελικά αποφάσισε να επιστρέψει στην
οικογένειά του στην Αλβανία.
Ευγενική παραχώρηση του United States Holocaust Memorial Museum,
Washington D.C., φωτογραφία 24740
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Συνάντηση στο Ισραήλ
Το 1987, το Γιαντ Βασέμ αποδέχτηκε το αίτημα του Γάβρα Μάντιλ
να αναγνωριστεί ο Ρέφικ Βέσελι ως Δίκαιος των Εθνών. Ο Ρέφικ
και η οικογένειά του υπήρξαν οι πρώτοι Αλβανοί που έλαβαν
αυτόν τον τιμητικό τίτλο. Κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού
καθεστώτος, οι Αλβανοί δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν σε χώρες
με τις οποίες η Αλβανία δεν είχε διπλωματικές σχέσεις. Ωστόσο, η
οικογένεια Μάντιλ ήθελε να δει τον Ρέφικ Βέσελι στο Ισραήλ – για
περισσότερους από έναν λόγους. Το καλοκαίρι του 1990, ο Γάβρα
έγραψε μία επιστολή στον Ραμίζ Αλία, τον Πρόεδρο της Αλβανίας,
και ζήτησε από εκείνον προσωπικά να χορηγήσει ταξιδιωτική βίζα
στον Ρέφικ Βέσελι και στη σύζυγό του Ντρίτα. Έγραφε:
(…) Απευθύνομαι σε εσάς προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, στην
αλβανική Κυβέρνηση και στο Υπουργείο Εξωτερικών, και
σας ζητώ να επιτρέψετε στον Ρέφικ και τη Ντρίτα Βέσελι να
πραγματοποιήσουν αυτό το ταξίδι στο Ισραήλ.
Ο μεγαλύτερος γιος μου και η κόρη μου πρόκειται να
παντρευτούν και οι δύο αυτό το καλοκαίρι, ο γιος μου τον Ιούλιο
και η κόρη μου τον Αύγουστο. Θα ήταν μία εξαιρετική ευκαιρία
να καταστεί δυνατόν για τη Ντρίτα και τον Ρέφικ να παραστούν
στους γάμους των παιδιών μας, και να συνδυάσουμε την
επίσημη επίσκεψη με την ευτυχή αυτή στιγμή για την οικογένειά
μας.
Απόσπασμα από επιστολή του Γάβρα Μάντιλ προς τον Ραμίζ Αλία, Πρόεδρο της
Αλβανίας, 1η Ιουνίου 1990.
(Yad Vashem, Τμήμα Δικαίων των Εθνών, M.31/3768)
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