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Ο χειρουργός ορθοπεδικός και υπερασπιστής των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων Munjed Al Muderis τιμήθηκε 

ως Αυστραλός της Χρονιάς της ΝΝΟ για το 2020, έχοντας 
ξεπεράσει «εξαιρετικά» εμπόδια προκειμένου να φέρει 

εις πέρας ένα έργο που βοηθά τους ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο. Ο καθηγητής Al Muderis, ο οποίος είχε κρατηθεί 

στο Νησί των Χριστουγέννων και σε αρκετές αυστραλιανές 
φυλακές αφού διέφυγε με βάρκα από το καθεστώτος του 

Σαντάμ Χουσεΐν, είναι πρεσβευτής πολλών ανθρωπιστικών 
οργανώσεων και υποστηρίζει τους αιτούντες άσυλο και 

τους πρόσφυγες, ανέφεραν οι διοργανωτές.   ΣΕΛ. 2
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Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο 
στη Βούλα - Πέντε μαθητές 
τραυματίστηκαν ελαφρά
Πέντε παιδιά τραυματίστηκαν, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες από την Τροχαία, τη Δευτέρα νωρίς 
το απόγευμα, όταν το σχολικό λεωφορείο ιδιω-
τικού παιδικού σταθμού, στο οποίο επέβαιναν 
εννέα παιδιά συνολικά, ενεπλάκη σε τροχαίο 
ατύχημα στη συμβολή των οδών Κρήνης και 
Σπετσών, στη Βούλα.
Τα παιδιά διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του 
ΕΚΑΒ στο Παίδων, ενώ για προληπτικούς λό-
γους μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο ίδιο νοσο-
κομείο και τα υπόλοιπα τέσσερα.
Τα παιδιά του παιδικού σταθμού που εδρεύει 
στη Βούλα είναι προσχολικής ηλικίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, το 
ατύχημα συνέβη όταν μία γυναίκα παραβίασε με το 
αυτοκίνητό της, στο οποίο επέβαιναν και τα παιδιά 
της, το STOP και συγκρούστηκε με το σχολικό. 

Η συγκινητική επανένωση της 92χρονης Ελληνίδας 
με τους Εβραίους που έσωσε στη Κατοχή

Μ
ία συγκινητικά φορτισμένη επανένωση 
έλαβε χώρα στο μουσείο μνήμης του 
Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ, όταν 
η 92χρονη Μελπομένη Ντίνα αντίκρισε 

για πρώτη φορά μετά από επτά ολόκληρες δεκαε-
τίες δύο από τα εβραιόπουλα που έσωσε κατά τη 
διάρκεια της γερμανικής κατοχής.
Μαζί με τις δύο μεγαλύτερες αδερφές της, η μό-
λις 15 ετών τότε Μελπομένη, έκρυψε την εξαμελή 
οικογένεια Μορντεχάι σε ένα εγκαταλελειμμένο 
ισλαμικό τέμενος, προτού τις μεταφέρει στο σπί-
τι της, στη Βέροια, κατά τη διάρκεια των διώξεων 
των Ελλήνων Εβραίων από τους Ναζί στην πόλη, 
το 1943. Θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή, 
οι τρεις αδερφές είχαν υπό την προστασία τους την 
οικογένεια για μεγάλο διάστημα της γερμανικής 
κατοχής. Μάλιστα, όταν το σπίτι τους σταμάτησε να 
αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για τους Μορντεχάι, 
οι αδερφές βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας να 
διαφύγουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ώστε 
να καταστεί δύσκολος ο εντοπισμός τους από τις 
κατοχικές αρχές. Με εξαίρεση τον 6χρονο Σάμου-
ελ, ο οποίος αρρώστησε βαριά κατά τη διάρκεια 
της κατοχής και απεβίωσε, τα υπόλοιπα πέντε μέλη 
της οικογένειας επιβίωσαν και επανενώθηκαν μετά 
το τέλος του πολέμου.
76 χρόνια αργότερα, η 86χρονη σήμερα Σάρα Για-
νάι και ο αδερφός της, Γιόσι Μορ, μαζί με περίπου 
είκοσι απογόνους τους, συναντήθηκαν και πάλι με 
τη Μελπομένη Ντίνα, τη γυναίκα στην οποία όλοι 
τους χρωστούν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή τους.«Δεν 
υπάρχουν λόγια για να εκφράσω αυτό το συναί-
σθημα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Γιανάι, αναφε-
ρόμενη στη Μελπομένη. «Είχαμε κρυφτεί στο σπίτι 
της. Έσωσε όλη την οικογένεια μου. Έξι άτομα...
δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο επικίνδυνο ήταν 

για αυτή, για την οικογένεια της, να μας κρατήσουν 
όλους...Έσωσαν τη ζωή μας», προσέθεσε.
Το 1943, όταν η Μελπομένη και οι αδερφές της 
έκρυψαν την οικογένεια, ο Γιόσι Μορ ήταν μόλις 
δύο μηνών και η Σάρα εννέα ετών. Τα άλλα μέλη 
της οικογένειας που γλίτωσαν από τις ναζιστικές 
διώξεις και τον σχεδόν σίγουρο θάνατο στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης στη Γερμανία 
και την Πολωνία, ήταν η μητέρα τους, δύο αδελφοί 
και μία αδελφή τους.
Το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων Εβραίων εξο-
ντώθηκε στο πλαίσιο του Ολοκαυτώματος κατά τα 
έτη 1942-44, με πολλούς εκ των οποίων να άφη-
νουν την τελευταία τους πνοή στο ναζιστικό στρα-
τόπεδο του Άουσβιτς, στην Πολωνία.

Το 1994, η Μελπομένη και οι δύο αδερφές της 
τιμήθηκαν με τον τίτλο των «Δικαίων των Εθνών», 
την υψηλότερη διάκριση με την οποία τιμά το Κρά-
τος του Ισραήλ τους μη Εβραίους, οι οποίοι, θέτο-
ντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή, βοήθησαν 
Εβραίους να σωθούν από το σχέδιο της «Τελικής 
Λύσης» του ναζιστικού καθεστώτος. Συναντήσεις 
όπως αυτή της Μελπομένης με τα δύο αδέρφια, 
τα παιδιά και τα εγγόνια τους, δεν αποτελούν πλέ-
ον συχνό φαινόμενο, καθότι οι περισσότεροι από 
τους «Δίκαιους των Εθνών» (συνολικά 27.362 
άτομα) έχουν πλέον πεθάνει ή βρίσκονται σε πολύ 
προχωρημένη ηλικία, για να ταξιδέψουν στο Ισρα-
ήλ, όπως δήλωσε ο Στάνλι Σταλ, αντιπρόεδρος του 
Ιδρύματος των Δικαίων (JFR).

ΣτΕ: Εκτός Δημοσίου υπάλληλος μετά από καταδίκη για υπεξαίρεση

Μεταφορά 2.000 εμβολίων για τα παιδιά στη Μόρια

Εκτός Δημοσίου θα βρεθεί υπάλληλος Δήμου, κα-
θώς απολύθηκε με τη «βούλα» του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, ύστερα από αμετάκλητη απόφαση σε 
βάρος της για υπεξαίρεση. 
Η υπάλληλος που διατελούσε ταμίας σε νησιωτι-
κού δήμου το 2010-2011, καταδικάστηκε σε ποινή 
κάθειρξης 14 ετών για υπεξαίρεση με διάφορα τε-
χνάσματα κατ΄ εξακολούθηση και έκδοση ψευδών 
βεβαιώσεων. 
Σύμφωνα με την απόφαση, η ίδια ιδιοποιήθηκε το 
ποσό των 550.000 ευρώ περίπου, ενώ εξέδωσε 
και βεβαιώσεις ότι στο χρηματοκιβώτιο του Δήμου 
υπήρχε το ποσό αυτό, αν στην πραγματικότητα 

υπήρχαν μόνο 3.190 ευρώ. 
Ωστόσο, παρά την απόλυσή της από τα πειθαρχικά 
όργανα εκείνη επιχείρησε να επιστρέψει προσφεύ-
γοντας στο ΣτΕ. Το ανώτατο δικαστήριο απέρρι-
ψε την αίτησή της, καθώς έκριναν ότι η οριστική 
απόλυση που τις επιβλήθηκε είναι η προσήκου-
σα ποινή. Η ίδια είχε ισχυριστεί ότι αντιμετώπιζε 
προβλήματα λόγω θανάτου του συζύγου της και 
προβλημάτων υγείας τόσο της ίδιας όσο και της 
μητέρας της, επισημαίνοντας ότι οι λόγοι που επι-
καλείται δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την πρά-
ξη της, λόγω τη αυξημένης ευθύνης που είχε λόγω 
της θέσης της ταμίας που κατείχε.

Ύστερα από παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, στο υπουργείο Υγείας, μετα-
φέρθηκαν την Κυριακή, στη Λέσβο, με πτήση ελι-
κοπτέρου τύπου super puma, 2.000 εμβόλια για 
την ιλαρά και τον πνευμονιόκοκκο, προκειμένου 
να χρησιμοποιηθούν για τον εμβολιασμό των φι-
λοξενουμένων παιδιών, κυρίως, στον καταυλισμό 
της Μόριας. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας ξε-
κίνησε ο εμβολιασμός ο οποίος και αναμένεται να 
έχει ολοκληρωθεί εντός της μέρας.
Στο μεταξύ, μηδενικές ήταν την Δευτέρα οι ροές 
μεταναστών και προσφύγων, λόγω των ισχυ-
ρών νότιων ανέμων που πνέουν στην περιοχή 

του βορειοανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
βορείου Αιγαίου, από την 1η Νοεμβρίου πέρα-
σαν συνολικά 650 πρόσφυγες και μετανάστες. 
Από αυτούς η συντριπτική πλειοψηφία, οι 582, 
πέρασαν στη Λέσβο, οι 25 στη Χίο και οι 43 στη 
Σάμο.
Στον καταυλισμό του ΚΥΤ της Μόριας, παρά τη 
μετακίνηση συνολικά 850 αιτούντων άσυλο τις 
τελευταίες μέρες, σήμερα, Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, 
διαμένουν 14.887 άτομα. Ενώ για την ερχόμενη 
Τετάρτη έχει προγραμματιστεί η μετακίνηση με 
το πλοίο της γραμμής 115 ατόμων. 


