"ΔΙΚΑΙΟΙ των ΕΘΝΩΝ" - Τελετή Απονομής Μεταλλίων & Τίτλων

Σε ειδική τελετή που θα γίνει σήμερα το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Άριε Μέκελ και ο
πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Δαυίδ Σαλτιέλ θα απονείμουν
τον Τίτλο και το Μετάλλιο του «Δικαίου των Εθνών» σε οκτώ Έλληνες Χριστιανούς που
διέσωσαν Εβραίους συμπατριώτες τους κατά τη διάρκεια της Ναζιστικής Κατοχής.
Κατά την εκδήλωση θα βραβευθούν, μετά θάνατον, οι:
πατέρας Ιωάννης
Μαραγκός
για τη διάσωση του Ζεράρ Σαΐα. Επίσης οι:
Αθανάσιος και Αθηνά Ρόμπου, Στέφανος Ρουσαμάνης, Νικόλαος και Φανή Φατλέ,
Ευάγγελος Κουκούλας, και Ιωάννης Θεμελής
για τη διάσωση της οικογένειας Σαμουήλ και Νίνας Δαυίδ.
Λίγα λόγια για το ΓΙΑΝΤ ΒΑΣΕΜ και τον Τίτλο του ΔΙΚΑΙΟΥ Ο τίτλος του «Δικαίου
των Εθνών» δίδεται από το «Γιαντ Βασέμ», το ίδρυμα και το μουσείο που δημιουργήθηκε
στην Ιερουσαλήμ από το Κράτος του Ισραήλ για τη διαιώνιση της μνήμης των θυμάτων και
των ηρώων του Ολοκαυτώματος. Απονέμεται σε άτομα που με κίνδυνο της ζωής τους
διέσωσαν διωκόμενους Εβραίους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος στον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Για την απονομή της διάκρισης διενεργείται διεξοδική έρευνα από το Γιαντ Βασέμ
και απαιτείται ειδική έγκριση από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ. Ο τίτλος του
«Δικαίου των Εθνών» θεωρείται μια από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις απονέμεται
σε ξένο πολίτη από το Κράτος του Ισραήλ.
Πέρα από τα βραβεία, σε ειδική τελετή που πραγματοποιείται στο Ισραήλ, αναρτάται και
τιμητική πλακέτα με το όνομα του «Δικαίου» σε ειδικό χώρο του Ιδρύματος Γιαντ Βασέμ.
Πάνω από 200 Έλληνες «Δίκαιοι» έχουν τιμηθεί μέχρι σήμερα. Μεταξύ αυτών και ο
μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Δαμασκηνός, ο Διοικητής της
Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της Κατοχής Άγγελος Έβερτ, οι μακαριστοί
Μητροπολίτες Ζακύνθου Χρυσόστομος και Δημητριάδος Ιωακείμ, ο τότε Δήμαρχος
Ζακύνθου, Λουκάς Καρρέρ και πολλοί άλλοι αφανείς ήρωες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος
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