ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ "ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ"

Τρεις Έλληνες που με κίνδυνο της ζωής τους διέσωσαν Εβραίους συμπατριώτες
τους στη διάρκεια του ολοκαυτώματος τιμήθηκαν μετά θάνατον στη Βέροια με τον
τίτλο του «Δικαίου των Εθνών», σε ειδική εκδήλωση που έγινε στη Βέροια στις 25
Ιουνίου 2012. Την ανώτατη αυτή τιμητική διάκριση που απονέμει το Γιαντ Βασέμ, το Ίδρυμα
και Μουσείο που δημιουργήθηκε στην Ιερουσαλήμ από το κράτος του Ισραήλ στη μνήμη των
έξι εκατομμυρίων μαρτύρων του Ολοκαυτώματος έλαβαν ο
Γιώργος και η
Παναγιώτα Λαναρά
, καθώς και ο
Πατήρ Νέστορας Καραμητσόπουλος
. Οι τρεις αυτοί άνθρωποι με το θάρρος που επέδειξαν κατάφεραν να διασώσουν τον
Έλληνα Εβραίο Ιωσήφ Ντανιέλι, τη σύζυγό του Μπουένα και τα δέκα παιδιά τους από τις
διώξεις των Ναζί κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο έμπορος σιτηρών Ιωσήφ Ντανιέλι και η οικογένειά του αναζήτησαν καταφύγιο στο χωριό
Συκιά το 1942 μετά την ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα και την επιβολή αντιεβραϊκών
νόμων. Η οικογένεια Λαναρά παρείχε στέγη στους Ντανιέλι και τους βοήθησε να κρυφτούν
στα γύρω δάση, πολλές φορές ακόμα και για λίγες εβδομάδες, όταν έρχονταν Γερμανοί
στρατιώτες στο χωριό. Μια ημέρα οι Ναζί επέδραμαν στη Συκιά και απαίτησαν από τον
ιερέα Νέστορα Καραμητσόπουλο να τους αποκαλύψει τους Εβραίους που κρύβονταν στο
χωριό. Ο ιερέας αρνήθηκε πεισματικά ότι υπήρχαν Εβραίοι εκεί, εξοργίζοντας τους
στρατιώτες, οι οποίοι έκαψαν το σπίτι του και τον βασάνισαν ξεριζώνοντας τη γενειάδα
του. Οι τιμητικές διακρίσεις παραδόθηκαν σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η πρεσβεία
του Ισραήλ στους συγγενείς των οικογενειών Λαναρά και Καραμητσόπουλου, παρουσία του
γιου του Ιωσήφ, Σιμόν Ντανιέλι, ο οποίος σήμερα είναι 82 ετών και διαμένει στο Ισραήλ, ενώ
ταξίδεψε στην Βέροια ειδικά για την εκδήλωση. Ο τιμητικός αυτός τίτλος, για την απονομή
του οποίου διενεργείται διεξοδική έρευνα από το Γιάντ Βασέμ και απαιτείται ειδική έγκριση
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από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, έχει δοθεί σε περίπου 300 Έλληνες. Οι τιμώμενοι
λαμβάνουν διπλώματα και μετάλλια από το Γιαντ Βασέμ, ενώ επίσης αναρτάται πλακέτα με
το όνομα τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μουσείου, σε τελετή που
πραγματοποιείται στην Ιερουσαλήμ.

(Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ on line, 26.6.2012)
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