ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η "Αφύλαχτη Διάβαση" παρουσιάζει το νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ της φέρνοντας στο
φως άγνωστες πτυχές μίας ξεχασμένης ιστορίας που εκτυλίχθηκε σε ένα ορεινό χωριό των
Αγράφων κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.

Το ντοκιμαντέρ θα μεταδοθεί από το Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019, 12:00-13:00 και σε επανάληψη από τη
Φωνή της Ελλάδας την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, 13:00-14:00.

Το θέμα του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ είναι η συντονισμένη προσπάθεια των κατοίκων
του χωριού Μαστρογιάννη (ο σημερινός "Αμάραντος") να κρύψουν στα σπίτια τους για
σχεδόν έναν χρόνο τα περισσότερα από τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας της Καρδίτσας.
Τουλάχιστον 82 Εβραίοι της Καρδίτσας και ένας μικρός αριθμός Εβραίων από τις
κοινότητες Βόλου και Λάρισας δεν εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα θανάτου της Ανατολικής
Ευρώπης κατά τη διάρκεια εφαρμογής της "Τελικής Λύσης". Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
διασωθεί το σύνολο των μελών της Εβραϊκής Κοινότητας Καρδίτσας, μία μοναδική
περίπτωση στην ηπειρωτική Ελλάδα, που έρχεται να προστεθεί στο "θαύμα της Ζακύνθου"
και στην εκεί διάσωση των Εβραίων του νησιού.

Για την ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας Καρδίτσας, τη μετακίνηση στα βουνά των
Αγράφων και την καθημερινή ζωή δίπλα στους κατοίκους του Μαστρογιάννη μιλά στην
Ελληνική Ραδιοφωνία μία εμβληματική μορφή των Ελλήνων Εβραίων, ο 94χρονος σήμερα
Βίκτωρας Βενουζίου
. Κατά τη διάρκεια μετάδοσης του ντοκιμαντέρ από το Πρώτο Πρόγραμμα θα
πραγματοποιηθεί ζωντανή σύνδεση με το χωριό Μαστρογιάννη όπου κάτοικοί του θα
εξιστορήσουν από τη δική τους πλευρά το χρονικό διάσωσης των Εβραίων της Καρδίτσας.

Στο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται επίσης τεκμήρια από το αρχείο του
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, αλλά και από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με
ηχογραφήσεις δημοτικών τραγουδιών από την περιοχή της Καρδίτσας.

1/2

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έρευνα - τεκμηρίωση - παρουσίαση: Θωμάς Σίδερης, συντονιστείτε στο Πρώτο
Πρόγραμμα 91.6 και 105.8!

Info
Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019, ώρα 12:00-13:00 Εκπομπή: «Αφύλαχτη Διάβαση» «Οι
άγνωστοι Σίντλερ των Αγράφων»

Live Streaming: webradio.ert.gr/proto

Facebook: facebook.com/protoprogramma
Τις εκπομπές της «Αφύλαχτης διάβασης» μπορείτε να τις ακούτε -μετά την πρώτη
ραδιοφωνική τους μετάδοση- και στο web radio της ΕΡΤ: webradio.ert.gr/category/proto-prog
ramma/afylachti-diavasi

ΠΗΓΗ: zoornalistas, 15.10.2019&nbsp;
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