Φυγή από τους Ναζί

Διατηρώντας την ψυχραιμία :
Μία χριστουγεννιάτικη φωτογραφία σώζει την οικογένεια

Ο Γάβρα και η Ιρένα Μάντιλ ποζάρουν δίπλα στο χριστουγεννιάτικο
δέντρο στο στούντιο του πατέρα τους, Σεπτέμβριος 1940.
Αυτή η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε για διαφημιστικούς λόγους
στο στούντιο του πατέρα τους κατά τη διάρκεια της περιόδου των
Χριστουγέννων. Ως οικογένεια Εβραίων, η οικογένεια Μάντιλ δεν
γιόρταζε τα Χριστούγεννα.
Όμως αυτή η φωτογραφία έσωσε τις ζωές των μελών της οικογένειας
κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου διαβατηρίων. Στο ταξίδι της φυγής από το
Βελιγράδι προς τον Νότο, ένας Γερμανός αξιωματικός υποπτεύθηκε ότι
ήταν Εβραίοι με πλαστά έγγραφα. Όταν είδε τη φωτογραφία, ο Γερμανός
αξιωματικός πείστηκε ότι η οικογένεια Μάντιλ ήταν πράγματι μία
οικογένεια Χριστιανών.
Ευγενική παραχώρηση του United States Holocaust Memorial Museum,
Washington D.C., φωτογραφία 08212
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Από τη φυλακή στην Πρίστινα στον δρόμο για την Αλβανία
Στην Αλβανία, που βρισκόταν τότε υπό ιταλική κατοχή, η οικογένεια
Μάντιλ εγκαταστάθηκε αρχικά στην πόλη Καβάγια.
Τον Ιούνιο του 1942, με πρωτοβουλία και υπό την καθοδήγηση
του πατέρα μου καθώς και με τη βοήθεια των Ιταλών υπευθύνων
του στρατοπέδου, αλλά εν αγνοία των Γερμανών και αντίθετα
με τις οδηγίες τους, μία ομάδα 120 Εβραίων οδηγήθηκε στην
Αλβανία, που ήταν επίσης υπό ιταλική κατοχή... Στην Αλβανία, οι
εβραϊκές οικογένειες από τη Γιουγκοσλαβία διασκορπίστηκαν σε
διάφορες πόλεις. Υπήρχε μία υποχρέωση να παρουσιαζόμαστε
καθημερινά στις Αρχές, αλλά υπήρχε μία σχετική ελευθερία
κίνησης εντός της πόλης (...). Έτσι, ζήσαμε με σχετική άνεση
μέχρι τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας στα μισά του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, το φθινόπωρο του 1943.
Επιστολή του Γάβρα Μάντιλ στο Yad Vashem (1987)
Yad Vashem, Τμήμα Δικαίων των Εθνών, M.31/3768
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Γερμανική εισβολή στο Βελιγράδι, 1941
Αιφνιδιασμένοι από τη γερμανική εισβολή στο Βελιγράδι, η οικογένεια Μάντιλ
αποφασίζει να φύγει από τη Γιουγκοσλαβία. Ο Γάβρα Μάντιλ δεν ήταν τότε ούτε
πέντε ετών.
Στις 6 Απριλίου 1941, ημέρα Κυριακή, πήγαμε από το Νόβι Σαντ στο Βελιγράδι
για να επισκεφθούμε τη γιαγιά και τις θείες μας. Εκεί μας βρήκαν ο γερμανικός
βομβαρδισμός και η εισβολή στη Γιουγκοσλαβία. (...) Ήρθαμε (...) με μόνο
λιγοστά ρούχα στις τσάντες μας. Σκοπεύαμε να επιστρέψουμε στο σπίτι μας
την επόμενη ημέρα αλλά τότε άρχισαν οι βομβαρδισμοί και έπρεπε τελικά να
περιμένουμε πέντε χρόνια για να επιστρέψουμε στο Νόβι Σαντ.
Ο πατέρας του Γάβρα, Μοσέ Μάντιλ, αποφάσισε να μην υπακούσει στη διαταγή
των Γερμανών για καταγραφή και άρχισε αμέσως να σχεδιάζει τη φυγή της
οικογένειας.
Οι γονείς μου είχαν αρχίσει να ετοιμάζουν τα χαρτιά τους, όταν οι Γερμανοί
εξέδωσαν τη διαταγή να προσέλθουν όλοι σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο
(...) για να εκτοπιστούν σε ένα στρατόπεδο εργασίας στη Γερμανία. Πολλοί
Εβραίοι τότε είπαν: Εντάξει, θα πάμε να εργαστούμε σε στρατόπεδο, και
όταν τελειώσει ο πόλεμος, θα επιστρέψουμε στα σπίτια μας. (...) Ο πατέρας
μου ήταν πραγματικά καταπληκτικός, και είπε: Όχι, αυτό δεν θα το αφήσω να
συμβεί. (...) Όποιος εκτοπιστεί, δεν θα γυρίσει πίσω ποτέ. (...) Και τότε υπήρχε
και ένας νόμος: Όποιος δεν προσερχόταν να καταγραφεί και τον έπιαναν, θα
τον εκτελούσαν μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του. Έτσι, ακόμα και η γιαγιά
τού είπε: Άκουσε, δεν είσαι μόνος σου, έχεις γυναίκα και παιδιά. Δεν μπορείς
να παίρνεις τέτοιες ιδεολογικές αποφάσεις από μόνος σου, για λογαριασμό
ολόκληρης της οικογένειας! Αλλά εκείνος επέμεινε.
Από τη μαρτυρία του Γάβρα Μάντιλ.
Αρχείο Yad Vashem 03.11543, αρ. ταινίας VT-2652, σ. 6 και 8. (στα εβραϊκά)
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Μέλη της οικογένειας Μάντιλ (αριστερά, στο μπαλκόνι) στην Καβάγια,
Αλβανία, όπου διαμένουν μαζί με άλλες τέσσερις οικογένειες Εβραίων
μεταναστών, Μάιος 1942.
Τη φωτογραφία έβγαλε ο Μοσέ Μάντιλ.
Ευγενική παραχώρηση του United States Holocaust Memorial Museum,
Washington D.C., φωτογραφία 24721

Φυγή από τους Ναζί

Ένα παιδί γίνεται κρατούμενος
Η οικογένεια Μάντιλ καταφέρνει να διαφύγει από το υπο γερμανική
κατοχή Βελιγράδι στο Κόσοβο, το οποίο βρισκόταν τότε υπό ιταλικό
έλεγχο. Στην Πρίστινα, οι Εβραίοι πρόσφυγες κρατούνταν αρχικά σε ένα
σχολικό κτήριο, αλλά αργότερα μεταφέρθηκαν σε μία φυλακή.
Μας έφεραν από το ένα άκρο της πόλης, από το σχολικό κτήριο,
στο άλλο άκρο της πόλης, στη φυλακή. (…) Οι φύλακες ήταν Ιταλοί
και Κοσοβάροι. Διασχίσαμε με τα πόδια τους δρόμους της πόλης.
Από το πεζοδρόμιο (…), ακούγαμε κάθε λογής φωνές, από λόγια
ενθάρρυνσης και χειροκροτήματα, μέχρι φτυσιές και αντισημιτικές
ύβρεις. Εμένα, ως παιδί, δεν με επηρέαζαν καθόλου όλα αυτά, κι όσο
κι αν αυτό μοιάζει απίθανο, δεν ήμουν καθόλου ταραγμένος από όλο
αυτό. Πιο πολύ με απασχολούσε η κούραση και ο πόνος από το πολύ
περπάτημα. (...) Και τότε φτάσαμε στη φυλακή στην Πρίστινα – ένα
μεγάλο κτήριο με παχείς τοίχους.
Από τη μαρτυρία του Γάβρα Μάντιλ.
Αρχείο Yad Vashem 03.11543, αρ. ταινίας VT-2652, σ. 13f. (στα εβραϊκά)
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Η οικογένεια Βέσελι μας κρύβει στην Κρούγια
Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας Μάντιλ, καθώς και τρεις ακόμα
συγγενείς, κρύφτηκαν στο σπίτι της οικογένειας Βέσελι.
Φτάσαμε. Η οικογένεια Βέσελι έμενε σε εκείνο το σπίτι: η μητέρα του,
οι αδελφές του και οι αδελφοί του – μικρότεροι και μεγαλύτεροι από
τον Ρέφικ, καθώς επίσης και ο παππούς του Ρέφικ, ένας ηλικιωμενος
άνδρας τον οποίο φοβόμασταν τρομερά γιατί είχε λευκά φρύδια.
Καθόταν στη μέση του σπιτιού και έδινε διαταγές λέγοντας σε όλους
τι πρέπει να κάνουν. (...) Οι ενήλικες βρίσκονταν στο σπίτι κατά
τη διάρκεια της ημέρας. Μερικές φορές ο πατέρας και ο Γιόσεφ
έβγαιναν στην αυλή το βράδυ για να αναπνεύσουν λίγο φρέσκο
αέρα. (...) Η μπέμπα κι εγώ ανακατευτήκαμε με τα υπόλοιπα παιδιά
της οικογένειας (...) 15 ή 13 ή 18 παιδιά – δύο πάνω-δύο κάτω δεν θα
τραβούσαν την προσοχή κανενός. Έτσι η μπέμπα κι εγώ ήμασταν
στην πραγματικότητα ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε όλη μέρα...
Από τη μαρτυρία του Γάβρα Μάντιλ
Αρχείο Γιαντ Βασέμ 03.11543, αρ. ταινίας. VT-2652, σ. 30. (στα εβραϊκά)
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Ο Ρέφικ Βέσελι (δεξιά) παίζει με την Ιρένα και τον Γάβρα Μάντιλ
στο χιόνι, την περίοδο που τους έκρυβε στο σπίτι των γονιών
του στη Κρούγια.
Ευγενική παραχώρηση του United States Holocaust Memorial Museum,
Washington D.C., φωτογραφία 08215
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