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Από την επιστολή του Γάβρα Μάντιλ στο Γιαντ Βασέμ
Το 1987, ο Γάβρα Μάντιλ έστειλε μία επιστολή στο Γιαντ Βασέμ
ζητώντας να αναγνωριστεί το σύνολο της οικογένειας Βέσελι ως
Δίκαιοι των Εθνών.
(...) Όπως εμείς, όλες οι οικογένειες Εβραίων προσφύγων
από τη Γιουγκοσλαβία, που βρίσκονταν στην Αλβανία εκείνα
τα χρόνια, σώθηκαν. Οι περισσότεροι επιζήσαντες από την
Αλβανία, μετανάστευσαν στο Ισραήλ και ζουν σήμερα εδώ. Οι
Αλβανοί είναι απλοί άνθρωποι, αλλά πολύ καλόκαρδοι, θερμοί
και φιλάνθρωποι. Μπορεί να μη διαθέτουν την πολιτιστική
κληρονομιά του Γκαίτε και του Σίλλερ, αλλά δίνουν μεγάλη αξία
στην ανθρώπινη ζωή, με τον πιο φυσικό και αδιαπραγμάτευτο
τρόπο. Εκείνα τα μαύρα χρόνια, την ίδια ώρα που η εβραϊκή
ζωή δεν είχε καμιά σπουδαία αξία στην Ευρώπη, οι Αλβανοί
προστάτευσαν τους Εβραίους με αγάπη, αφοσίωση και
αυτοθυσία...
Επιστολή του Γάβρα Μάντιλ στο Yad Vashem (1987)
Yad Vashem, Τμήμα Δικαίων των Εθνών, M.31/3768
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Μπέσα
Τα αδέλφια Χαμίντ και Τζεμάλ Βέσελι για τους γονείς τους:
Οι γονείς μας ήταν αφοσιωμένοι Μουσουλμάνοι και
πίστευαν, όπως κι εμείς, ότι «κάθε χτύπημα στην πόρτα
είναι ευλογία από τον Θεό».
Δεν λάβαμε ποτέ κανένα αντίτιμο από τους Εβραίους που
φιλοξενήσαμε.
Όλοι οι άνθρωποι είναι από τον Θεό. Η μπέσα υπάρχει
μέσα σε κάθε αλβανική ψυχή.
Από το Μπέσα: Ένας κώδικας τιμής. Μουσουλμάνοι Αλβανοί που διέσωσαν
Εβραίους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, Ιερουσαλήμ, Yad Vashem,
2007, σ. 34.
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Η Ντρίτα Βέσελι, σύζυγος του Ρέφικ, για το κίνητρο του
συζύγου της να σώσει την οικογένεια Μάντιλ
Ο σύζυγός μου ήταν φωτογράφος. Έμαθε την τέχνη ως έφηβος
από έναν Εβραίο φωτογράφο, τον Μοσέ Μάντιλ. (...) Όταν οι
Γερμανοί κατέλαβαν την Αλβανία, ο σύζυγός μου έλαβε την άδεια
των γονιών του να κρύψει και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας
Μάντιλ (...) στο σπίτι της οικογένειας σε ένα ορεινό χωριό, την
Κρούγια.
Όταν ο σύζυγός μου ρωτήθηκε πώς τόσοι πολλοί Αλβανοί
βοήθησαν τους Εβραίους να κρυφτούν και τους έσωσαν, εκείνος
απάντησε: «Δεν υπάρχουν ξένοι στην Αλβανία, υπάρχουν μόνο
επισκέπτες. Ο ηθικός κώδικάς μας απαιτεί να είμαστε φιλόξενοι
τόσο στα σπίτια μας όσο και στην πατρίδα μας».
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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Κίνδυνος
Μετά την απελεύθερωση της Κρούγιας από τους Γερμανούς,
όλο το χωριό πανηγύριζε στους δρόμους. Είχαν όμως βιαστεί να
πανηγυρίσουν. Τα γερμανικά στρατεύματα επέστρεψαν, κατέλαβαν
και πάλι το χωριό και άρχισαν έναν άγριο διωγμό ενάντια στους
παρτιζάνους, τους κρυμμένους Εβραίους και τους κομμουνιστές. Η
οικογένεια Μάντιλ βρισκόταν και πάλι υπό διωγμό και, για ακόμη μία
φορά, μπροστά σε έναν μεγάλο κίνδυνο.
Ο Βέσελ Βέσελι, ο πατέρας του Ρέφικ, είπε: «Πρέπει να φύγουμε
από την Κρούγια τώρα». Φοβόταν για εμάς αλλά και για τη δική
του οικογένεια. Εάν μας έβρισκαν, η οικογένειά του θα τιμωρείτο,
ίσως και να τους εκτελούσαν. (...) Και τότε είπε: «Εντάξει, ας πάμε
στα Τίρανα με τα γαϊδουράκια μας».
Από τη μαρτυρία του Γάβρα Μάντιλ,
Αρχείο Yad Vashem 03.11543, αρ. ταινίας VT-2652, σ. 32. (στα εβραϊκά)
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Η αναγνώριση του Ρέφικ Βέσελι στο Ισραήλ
Όλα τα χρόνια, από τότε που μεταναστεύσαμε, κρατήσαμε επαφή
με τον Ρέφικ. Γράψαμε ο ένας στον άλλον πολλά γράμματα (...).
Και τότε, τη δεκαετία του 1980, μου ήρθε ξαφνικά η σκέψη – γιατί
περίμενα τόσον καιρό για να προτείνω να αναγνωριστεί ο Ρέφικ
ως «Δίκαιος των Εθνών»; Το 1987 απευθύνθηκα στο Γιαντ Βασέμ.
Το Γιαντ Βασέμ πραγματοποίησε τη σχετική έρευνα, βασιζόμενη
στη δική μου και σε άλλες επιπρόσθετες μαρτυρίες, και έλαβε
την απόφαση να απονείμει τον τίτλο στον Ρέφικ και στους γονείς
του. Το 1988 ήταν αδύνατον ακόμα και να διανοηθεί κανείς την
πιθανότητα ταξιδιού στο Ισραήλ για να παραλάβει τον τιμητικό
τίτλο, και τότε άρχισα να γράφω επιστολές στον Πρόεδρο της
Αλβανίας Ραμίζ Αλία. (...) Η Αλβανία δεν είχε διπλωματικές σχέσεις
με καμία χώρα στον κόσμο – είχαν διακόψει τις σχέσεις τους ακόμα
και με την Κίνα διότι δεν ήταν αρκετά κομμουνιστική. Έγραψα ότι
αυτό δεν ήταν μόνο ένα προσωπικό ζήτημα του Ρέφικ αλλά κάτι
σημαντικό για ολόκληρη την Αλβανία. Υπήρχαν και άλλοι σαν τον
Ρέφικ, και εκείνος, ως εκπρόσωπος όλων εκείνων των Αλβανών που
είχαν σώσει Εβραίους, θα ταξίδευε στο Ισραήλ για να παραλάβει
τον τιμητικό τίτλο που του άξιζε. Με αυτόν τον τρόπο, και χάρη
στον Ρέφικ, και η Αλβανία ως χώρα θα λάμβανε αυτόν τον τίτλο
που της άξιζε. (...) Τελικά, ο Ρέφικ έλαβε την άδεια να ταξιδέψει και
ήρθε εδώ το 1990.
Από τη μαρτυρία του Γάβρα Μάντιλ,
Αρχείο Yad Vashem 03.11543, αρ. ταινίας VT-2652, σ. 53f. (στα εβραϊκά)
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Ο Ρέφικ Βέσελι στο Γιαντ Βασέμ το 1990
Ευγενική παραχώρηση του United States Holocaust Memorial Museum,
Washington D.C.
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Από τη φιλία στη βοήθεια
Όταν η παραμονή μας στα Τίρανα άρχισε να γίνεται επικίνδυνη,
ο Ρέφικ πρότεινε να μας μεταφέρουν στο σπίτι των γονιών
του στην Κρούγια. Αργότερα έμαθα (...) ότι έλαβε χώρα μία
οικογενειακή συνάντηση (...), με τον πατέρα του Ρέφικ, Βέσελ
Βέσελι, τον μεγαλύτερο αδελφό του Ρέφικ, Χαμίντ, και τη
μεγαλύτερη αδελφή του, Χουριγιέ. Το ζήτημα της συνάντησης
δεν ήταν ΕΑΝ θα έπρεπε να σώσουν την οικογένεια Μάντιλ αλλά
ΠΩΣ. Αποφάσισαν, λοιπόν, να φέρουν μερικά γαϊδουράκια στα
Τίρανα και να ταξιδέψουμε επάνω στα γαϊδουράκια αυτά για την
Κρούγια...
Από τη μαρτυρία του Γάβρα Μάντιλ,
Αρχείο Yad Vashem 03.11543, αρ. ταινίας VT-2652, σ. 28f. (στα εβραϊκά)
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Ο Ρέφικ Βέσελι και ο Γάβρα Μάντιλ στην Κρούγια, Οκτώβριος 1943
Ευγενική παραχώρηση του United States Holocaust Memorial Museum,
Washington D.C., Φωτογραφία 24720
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Προσφέροντας καταφύγιο στην οικογένεια Μάντιλ
Το 1943 η Ιταλία συνθηκολόγησε και η Αλβανία βρέθηκε υπό γερμανική
κατοχή. Η ζωή έγινε επικίνδυνη για τους Εβραίους. Η οκογένεια
Βέσελι συνειδητοποίησε ότι οι οικογένειες των Εβραίων δεν ήταν
πλέον ασφαλείς στα Τίρανα, και αποφάσισαν να τις μεταφέρουν στην
Κρούγια, όπου ζούσε η οικογένεια του Ρέφικ. Οι αδελφοί του Ρέφικ,
Χαμίντ και Τζεμάλ, θυμούνται τη μεταφορά από τα Τίρανα στην
Κρούγια.
Με την έλευση της γερμανικής κατοχής το 1943, και οι δύο
οικογένειες Εβραίων [μαζί με την οικογένεια Μάντιλ ήταν και άλλη
μία οικογένεια] μεταφέρθηκαν στο σπίτι της οικογένειάς μας στην
Κρούγια. Ο Τζεμάλ συνόδευσε τους γονείς με τα πόδια για 36 ώρες,
μέρα και νύχτα, στο σπίτι της οικογένειάς μας. Τους ντύσαμε σαν
χωρικούς. Δύο ημέρες αργότερα μεταφέραμε τα παιδιά στην
Κρούγια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας κρύβαμε τους γονείς σε μία
σπηλιά στα βουνά κοντά στο χωριό μας. Τα παιδιά έπαιζαν μαζί με
τα άλλα παιδιά του χωριού. Όλη η γειτονιά γνώριζε ότι κρύβαμε
Εβραίους. Υπήρχαν και άλλες οικογένειες Εβραίων που κρύβονταν
τριγύρω.
Από το Μπέσα: Ένας κώδικας τιμής. Μουσουλμάνοι Αλβανοί που διέσωσαν Εβραίους
κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, Ιερουσαλήμ, Yad Vashem, 2007, σ. 34.
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