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2 Επικαιρότητα

«Το ζήτημα της ακρίβειας απασχολεί σήμερα περισσότερο 
από οποιοδήποτε άλλο την ελληνική κοινωνία για λόγους 
απολύτως εύλογους», απάντησε ο πρωθυπουργός σε 
ερώτηση για την ακρίβεια στο πλαίσιο της συνέντευξης 
τύπου που παραχωρεί με θέμα «Οικονομία, Ανάπτυξη, 
Αγορά Εργασίας».
Τόνισε ότι «Είδαμε τιμές φυσικού αερίου που ήταν ακόμη 
και δεκαπλάσιες από αυτές που βλέπαμε πριν από δύο 
χρόνια. Κατά συνέπεια η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που απαίτησε μέτρα σε επί-
πεδο κεντρικών τραπεζών από όλες τις προηγμένες οικο-
νομίες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια προκειμένου να συγκρα-
τηθεί ο πληθωρισμός και βέβαια όλες οι χώρες κατέφυγαν 
σε όποιες δυνατότητες τους έδιναν οι κρατικοί τους προϋ-
πολογισμοί προκειμένου να στηρίξουν πρωτίστως τα πιο 
ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».
Επεσήμανε ακόμη πως «Οι τιμές μπορεί να είναι ακόμα 
υψηλές όμως τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν 
μία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού» Ωστόσο «εξακο-
λουθούμε να βλέπουμε έναν συστηματικά υψηλό πλη-
θωρισμό στα τρόφιμα που είναι χαμηλότερος από την 
ΕΕ». Υπενθύμισε ότι σε όλη τη διάρκεια της εισαγόμενης 
πληθωριστικής κρίσης η κυβέρνηση απάντησε με μία σει-
ρά μέτρων που στήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα και μας 
επέτρεψαν να απενεργοποιήσουμε μια σειρά από πλη-
θωριστικές βόμβες με σημαντικότερη αυτή που αφορού-
σε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. «Έχει 
υπάρξει μια συγκράτηση στις τιμές των καυσίμων και το 
κύριό μας μέλημα αφορά τις τιμές στα σούπερ μάρκετ», 
είπε κι αναφέρθηκε στο καλάθι του νοικοκυριού και στο 
market pass.
Για την αισχροκέρδεια τόνισε ότι ο έλεγχος στην αγο-
ρά δεν είναι μία απλή υπόθεση αλλά «για πρώτη φορά 
έχουμε νομοθετικά αλλά και ρυθμιστικά εργαλεία στη 
διάθεσή μας που μας επιτρέπουν να επιχειρούμε να 
ελέγχουμε την αγορά πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέ-
ση με το παρελθόν». Είπε επίσης ότι υπάρχει διάταξη 
για την πάταξη της αισχροκέρδειας που εφαρμόζεται με 
τσουχτερά πρόστιμα.
Επιστρέψαμε στη μεσαία τάξη αυτά τα οποία πήρε ο 
κ. Τσίπρας
Σε ερώτηση για τις μειώσεις φόρων και το αν θα υπάρξουν 
μειώσεις στους έμμεσους φόρους αν εξασφαλίσει δεύτε-
ρη κυβερνητική θητεία απάντησε: «Κατ' αρχάς χαίρομαι 
που αναγνωρίζετε ότι η κυβέρνηση ήταν απολύτως συνε-
πής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις για τη μείωση των 
φόρων».
Επεσήμανε ότι μειώθηκαν όλοι οι φόροι για τους οποίους 
υπήρχε προεκλογική δέσμευση, προστέθηκαν οι μειώσεις 
σε κάποιους φόρους για τους οποίους δεν είχε γίνει ανα-
φορά προεκλογικά (κατάργηση φορολογίας για γονικές 
παροχές για περιουσίες μέχρι 800.000 ευρώ) και συνολικά 
μειώθηκε η φορολογία στο κεφάλαιο, στα μερίσματα για 
τις επιχειρήσεις, ενώ σημαντική ήταν και η μείωση στις ει-
σφορές εργαζομένων και εργοδοτών και άλλες παρεμβά-
σεις όπως οι μειώσεις φόρων που αφορούν τους αγρότες.
«Αν έπρεπε να κάνω μία συνολική επισκόπηση θα σας 
έλεγα ότι όταν έλεγα προεκλογικά ότι ο κ. Τσίπρας είχε 
αφανίσει την ελληνική κοινωνία και πρωτίστως τη μεσαία 
τάξη και εμείς θα επιστρέψουμε στη μεσαία τάξη αυτά τα 
οποία τους πήρε ο κ. Τσίπρας είμαστε απολύτως συνεπείς 
στην προεκλογική μας δέσμευση.
Από κει και πέρα η αποκλιμάκωση των έμμεσων φόρων 
για την επόμενη τετραετία εφόσον μας εμπιστευθεί ο 
ελληνικός λαός θα μπορεί να συζητηθεί στα πλαίσια των 
δημοσιονομικών περιορισμών και των δυνατοτήτων του 
προϋπολογισμού βάσει του σχεδίου που θα έχουμε για 
την επόμενη τετραετία».
Υπογράμμισε ότι όλες οι μειώσεις φόρων που έγιναν σε-
βάστηκαν την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία.
Σημαντική η αύξηση του κατώτατου μισθού - Θέλου-
με σταθερές δουλειές που να πληρώνουν καλύτε-
ρους μισθούς
Σε ερώτηση σχετικά με το ότι η επόμενη τετραετία θα 
είναι η τετραετία της αύξησης των εισοδημάτων και των 
μισθών, καθώς και το αν συνδέεται η επίσπευση της αύ-
ξησης του κατώτατου μισθού (1η Απριλίου αντί 1η Μαΐου) 
με τον χρόνο των εκλογών ο κ. Μητσοτάκης απάντησε 
ξεκινώντας από το τελευταίο σκέλος πως «όχι». «Την 1η 
Απριλίου ξεκινά όμως η τουριστική περίοδος και επειδή 
πάρα πολλοί εργαζόμενοι του κλάδου αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό είναι σωστό η αύξηση να αφορά ολόκλη-
ρη την τουριστική περίοδο».

Εξήγησε στη συνέχεια ότι «η αύξηση των μισθών έχει 
πρωτίστως να κάνει με τη βελτίωση της παραγωγικότητας 
της ελληνικής οικονομίας. Όσο η οικονομία μας γίνεται 
πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής, όσο παράγει περισ-
σότερο προστιθέμενο πλούτο τόσο θα υπάρχει δυνατότη-
τα στις επιχειρήσεις αλλά θα το ζητήσει και η ίδια η αγορά 
εργασίας, να αυξάνονται οι αποδοχές των εργαζομένων. 
Πάρτε για παράδειγμα τον Τουρισμό» είπε και το ανέλυσε.
Τόνισε επίσης πως «δεν μας ενδιαφέρει να μπορούμε να 
προσφέρουμε στους Έλληνες συμπολίτες μας, ειδικά 
στους νέους οποιαδήποτε δουλειά. Θέλουμε κατά προτί-
μηση οι δουλειές αυτές να είναι σταθερές και να πληρώ-
νουν καλύτερους μισθούς γι αυτό και έχουμε νομοθετήσει 
μια σειρά από κίνητρα».
Για τον κατώτατο μισθό επεσήμανε ότι η αύξηση που έχει 
νομοθετηθεί είναι μία σημαντική αύξηση.
Μειώθηκε σημαντικά η ανεργία των νέων και των 
γυναικών
Απαντώντας σε ερώτηση για την ανεργία ειδικά για τους 
νέους και τις γυναίκες, όπου «δεν καταγράφεται αποκλι-
μάκωση» ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι με βάση τα σχε-
τικά στοιχεία δεν υποστηρίζεται μια τέτοια άποψη.
«Μείωση της ανεργίας των γυναικών στην ΕΕ, μέσος όρος 
10,3% για την τριετία 2019-2022 και μείωση στην Ελλάδα 
29,8%. Ξεκινάμε από χαμηλή βάση αλλά η μείωση ήταν 
πολύ μεγαλύτερη όσον αφορά την ανεργία των γυναικών 
από οποιαδήποτε άλλη χώρα» τόνισε. «Και στους νέους, 
η μείωση της ανεργίας 15-29 ετών ήταν 7,5% στην ΕΕ ενώ 
στην Ελλάδα ήταν 17,5%. Πάλι να τονίσω ότι ξεκινάμε από 
μια πιο υψηλή βάση. Όμως η μείωση ήταν σημαντική και 
στις δύο αυτές δημογραφικές ομάδες και όχι ευκαταφρό-
νητη». Τόνισε επίσης ότι πρόκειται για δουλειές μεγαλύ-
τερης προστιθέμενης αξίας, «πιο διατηρήσιμες και πιο 
εναρμονισμένες με το μοντέλο της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονομίας για το οποίο δουλεύουμε και 
επιχειρούμε να υπηρετούμε».
Για την επιστροφή αναδρομικών για επικουρικές και 
δώρων στους συνταξιούχους
Όσον αφορά την προοπτική άμεσης επιστροφής αναδρο-
μικών για επικουρικές και δώρα σε όλους τους συντα-
ξιούχους και όχι μόνο στις 350.000 που κατέφυγαν στα 
διοικητικά δικαστήρια, ο κ. Μητσοτάκης είπε δεν έχει 
συμπληρωθεί ακόμη ούτε ο πρώτος μήνας εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και δεν θα είναι σε θέση ως οικονομικό 
επιτελείο να έχουν μία καλύτερη εικόνα για τα δημοσιο-
νομικά δεδομένα πριν από τον μήνα Φεβρουάριο. Είπε ως 
εκ τούτου πως αυτή είναι μια συζήτηση πρόωρη και αδικεί 
την έκταση των παρεμβάσεων που δρομολογούνται αυτή 
τη στιγμή που μιλάμε.
Εφικτή η επενδυτική βαθμίδα το 2023 - Οι αγορές πε-
ριμένουν να δουν τι θα γίνει στις εκλογές
Σε ερώτηση για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας 
και το παράδειγμα της Κύπρου και της Πορτογαλίας, ο 
πρωθυπουργός είπε: «Η Κύπρος και η Πορτογαλία δεν 
πέρασαν από τρίτο μνημόνιο ούτε κινδύνευσαν να βγουν 
από την ευρωζώνη. Ούτε είχαν ποτέ μια κυβέρνηση η 
οποία έπαιξε κορώνα-γράμματα τις τύχες της χώρας όπως 
η κυβέρνηση Τσίπρα - Βαρουφάκη, το πρώτο εξάμηνο του 
2015. Εμείς έχουμε πετύχει 11 αναβαθμίσεις από τότε που 
μας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός. Έχουμε φθάσει ουσι-
αστικά ένα σκαλοπάτι πριν από την ανάκτηση της επεν-
δυτικής βαθμίδας. Ταυτόχρονα έχουμε ολοκληρώσει το 
πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας και το μόνο κομμάτι 
του παζλ για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην πλήρη 
ευρωπαϊκή κανονικότητα είναι η επίτευξη της επενδυτι-
κής βαθμίδας, πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι απολύ-
τως εφικτό να γίνει εντός του 2023».
Τόνισε δε ότι βεβαίως και οι επενδυτικοί οίκοι αλλά και 
οι αγορές περιμένουν να δουν τι θα γίνει στις εκλογές. 
«Και πιστεύω ακράδαντα ότι αν ο ελληνικός λαός μας 
εμπιστευθεί ξανά θα είναι ζήτημα χρόνου λίγων μηνών 

να αποκτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Αναρωτιέμαι 
αν το ίδιο μπορούν να πουν με την ίδια σιγουριά και οι 
πολιτικοί μας αντίπαλοι».
Πολύ θετική η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, 
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις
Με αφορμή άλλη ερώτηση, ο πρωθυπουργός τόνισε πως 
πιστεύει ότι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό σήμερα 
είναι πολύ θετική και αναφερόμενος στην πρόσφατη επί-
σκεψή του στο Νταβός υπογράμμισε ότι υπάρχει μεγάλο 
ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα μας. «Και οι επεν-
δύσεις βέβαια σημαίνουν τελικά περισσότερες και καλύ-
τερες δουλειές».
Υπογράμμισε ωστόσο πως αυτή η καλή εικόνα δεν θα 
πρέπει να μας κάνει να νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν προ-
βλήματα στην ελληνική οικονομία, διαβεβαιώνοντας 
παράλληλα πως η πολιτική που έχει εφαρμοστεί είναι 
αυτή η οποία δημιουργεί τον πρόσθετο δημοσιονομικό 
χώρο προκειμένου να υπάρχει στοχευμένη στήριξη στους 
συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση.
Έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας
Σχετικά με το κατά πόσο το έλλειμμα τρεχουσών συναλ-
λαγών και ο χαμηλός δείκτης παραγωγικότητας μπορεί 
να υποδηλώνουν ένα έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως το 
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών οφείλεται εν πολλοίς 
στο αυξημένο κόστος εισαγωγών για τις ενεργειακές ανά-
γκες της χώρας που είναι βαθιά ελλειμματική ως προς τις 
δυνατότητες κάλυψής τους. Υπογράμμισε ότι ένα από τα 
μεγάλα οφέλη της πράσινης μετάβασης μεσομακροπρό-
θεσμα είναι ακριβώς το γεγονός ότι θα βελτιώσει αυτή την 
εικόνα καθώς ένα μεγάλο κομμάτι ενέργειας που μπορεί 
να παράγεται τώρα από πετρέλαιο ή από φυσικό αέριο θα 
αντικατασταθεί από καθαρή ενέργεια, η οποία θα παρά-
γεται από τον ήλιο και τον άνεμο.
«Μπορώ να σας δείξω πολλούς διαφορετικούς δείκτες οι 
οποίοι να πιστοποιούν τη σημαντική βελτίωση ανταγω-
νιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και θα σας έλεγα 
ότι ο κοινός τόπος αυτή τη στιγμή όσον αφορά αυτούς οι 
οποίοι μελετούν την ελληνική οικονομία είναι ότι πράγ-
ματι έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας. Όμως υπάρχουν πολλά ακόμη βήματα τα οποία 
πρέπει να κάνουμε», τόνισε. «Διότι όντως καμία άλλη ευ-
ρωπαϊκή χώρα δεν πέρασε από τόσο παρατεταμένο δημο-
σιονομικό, οικονομικό κοινωνικό σοκ όπως αυτό το οποίο 
πέρασε η πατρίδα μας», είπε χαρακτηριστικά.
Σήμερα εξάγουμε το 41% του ΑΕΠ μας σε αγαθά και 
υπηρεσίες
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι την περίοδο 2015-2019 η ανά-
πτυξη στην πατρίδα μας ήταν στο ένα τέταρτο του ευρω-
παϊκού μέσου όρου.
Όσον αφορά στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου 
της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως έχει αλλάξει 
πολύ αλλά υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας.
Σε σύγκριση με το 2010 η ελληνική οικονομία έχει γίνει 
πολύ πιο εξωστρεφής και πολύ πιο ανταγωνιστική, πρό-
σθεσε. «Σήμερα εξάγουμε το 41% του ΑΕΠ μας σε αγαθά 
και σε υπηρεσίες και προφανώς δεν αφορά αυτό μόνο 
τον Τουρισμό και τη Ναυτιλία. Αφορά και σημαντικές εξα-
γωγές αγαθών σε πολλούς διαφορετικούς τομείς όπου η 
χώρα μας βελτίωσε την ανταγωνιστικότητά της» εξήγησε.
Τα ταμειακά αποθέματα του ελληνικού δημοσίου είναι σή-
μερα 39 δισ. ευρώ - Αυτά δεν είναι αποτέλεσμα της υπερ-
φορολόγησης της παραγωγικής οικονομίας
Αναφερόμενος στο «μαξιλάρι ασφαλείας» που θα παρα-
δώσει η σημερινή κυβέρνηση στην υπηρεσιακή που πιθα-
νόν θα αναλάβει μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσε-
ων, ο πρωθυπουργός είπε: «αναφέρεστε φαντάζομαι στα 
ταμειακά αποθέματα της ελληνικής κυβέρνησης, τα οποία 
σήμερα είναι στα 39 δισεκ. ευρώ».
Επεσήμανε επίσης ότι σε σχέση με το «μαξιλάρι» το οποίο 
επικαλείται ο κ. Τσίπρας η διαφορά είναι ότι εκείνο ήταν 
προϊόν λυσσαλέας υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης 
που μάλιστα του είχαν επιβάλει οι δανειστές να το έχει 
στην άκρη γιατί διαφορετικά κανείς δεν θα εμπιστευόταν 
την προηγούμενη κυβέρνηση. «Σήμερα εμείς έχουμε ση-
μαντικά ταμειακά αποθέματα τα οποία μας επιτρέπουν να 
βγαίνουμε στις αγορές όποτε το επιλέγουμε και ουσιαστι-
κά κανείς να μη θεωρεί ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας 
είναι πρόβλημα». Σημείωσε δε ότι αυτά τα σχεδόν 40 δι-
σεκ. δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης της παρα-
γωγικής οικονομίας.
Είναι στις προθέσεις μας η περαιτέρω μείωση των 

εργοδοτικών εισφορών
«Η πολιτική μας ήταν μία πολιτική η οποία στήριξε την 
κοινωνία και την οικονομία σε εξαιρετικά δύσκολες, πρω-
τοφανείς συγκυρίες», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και 
δήλωσε υπερήφανος που ως οικονομικό επιτελείο είχαν 
το θάρρος να πάρουν το προσωρινό ρίσκο αύξησης του 
δημοσίου χρέους για να κρατήσουν όρθια την κοινωνία, 
ζωντανές τις επιχειρήσεις και να προστατεύσουν θέσεις 
εργασίας. «Αυτό κάναμε στη διάρκεια της πανδημίας και 
πιστεύω ότι το κάναμε αποτελεσματικά», είπε.
Για τις προοπτικές στην εκμετάλλευση των υδρογοναν-
θράκων ο πρωθυπουργός τόνισε ότι όσο γρήγορα κι αν 
κινηθούμε στο δρόμο της ενεργειακής μετάβασης το φυ-
σικό αέριο ως καύσιμο μεταβατικό θα είναι μαζί μας για 
δεκαετίες. Οπότε σήμερα που μιλάμε για επενδύσεις σε 
εξόρυξη φυσικού αερίου είναι οικονομικά βιώσιμες και 
χρηματοδοτήσιμες. «Αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτω-
ση ότι πατάμε φρένο και όχι γκάζι στην πράσινη μετάβα-
ση», είπε ωστόσο.
Εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέσα στο 2023 θα μπορούμε 
να έχουμε μία πάρα πολύ καλή εικόνα εάν η έρευνα που 
βρίσκεται σε εξέλιξη μας κάνει αισιόδοξους ότι υπάρχουν 
σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου προς αξιοποίηση 
νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Πρόσθεσε 
ότι γίνονται και άλλες έρευνες στη δυτική Ελλάδα.
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για το ενδεχόμενο περαι-
τέρω μείωσης του λεγόμενου μη-μισθολογικού κόστους 
και των ασφαλιστικών εισφορών πριν και μετά τις εκλο-
γές, επεσήμανε: «Είναι στις προθέσεις μας η περαιτέρω 
μείωση των εργοδοτικών εισφορών και θα μπορέσουμε 
να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα όταν παρουσιάσουμε 
αναλυτικά το πρόγραμμά μας για τη δεύτερη τετραετία».
Νέο ενιαίο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων το 
2024
Για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας τόνισε ότι 
έχουν γίνει αρκετά, δίνεται προτεραιότητα στον εξωδι-
καστικό συμβιβασμό και υπάρχει πλέον μία μεθοδολογία 
κι ένα πρωτόκολλο για να μπορεί κανείς να ρυθμίσει τις 
οφειλές του όσο κι αν τα νούμερα δεν είναι ακόμη τόσο 
ικανοποιητικά.
Για τη στρατηγική της αύξησης των μισθών και το πώς 
θα συμπεριληφθούν σε αυτή οι δημόσιοι υπάλληλοι 
αλλά και το ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που τον 
απασχολεί ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Αυτό που 
απασχολεί και όλους τους Έλληνες: η ακρίβεια. Δεν υπάρ-
χει καμία αμφιβολία ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα 
της κυβέρνησης σήμερα και πάλι δεν θα ισχυριστώ ότι 
τα έχουμε κάνει όλα καλά ή ότι δεν υπάρχει ζήτημα και 
παρουσιάζουμε μια ωραιοποιημένη εικόνα. Είναι εισα-
γόμενη η ακρίβεια, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πρωτο-
φανείς πληθωριστικές πιέσεις αλλά η ευθύνη είναι δικιά 
μας κι έχουμε πάρει πάρα πολλά μέτρα προκειμένου να 
περιορίσουμε την επίπτωση της ακρίβειας στο διαθέσιμο 
εισόδημα».
Για τις αυξήσεις των μισθών στις επιχειρήσεις είπε ότι 
«μπορούν καλύτερα και θα είναι καλύτερες οι αυξήσεις 
των μισθών» ειδικά για ανταγωνιστικές, περιζήτητες ει-
δικότητες.
Επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι θα υπάρξουν σημαντικές 
εξελίξεις στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων από 
1/1/2024. «Ναι, θα έχουμε νέο ενιαίο μισθολόγιο δημο-
σίων υπαλλήλων το 2024», είπε υπογραμμίζοντας πως 
έχουν επιπλέον γίνει στοχευμένες παρεμβάσεις σε συγκε-
κριμένους τομείς του δημοσίου.
Το brain drain έχει αρχίσει και αντιστρέφεται πια
Ο πρωθυπουργός είπε επίσης, απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση, ότι το brain drain έχει αρχίσει και αντιστρέφεται 
πια. Αναφέρθηκε επίσης στα οφέλη από τη μείωση φόρου 
στις γονικές παροχές που διευκολύνει την αξιοποίηση πε-
ριουσιών οι οποίες μέχρι σήμερα μπορεί να μην απέδιδαν 
τίποτα. Επίσης είπε ότι «υπάρχουν πολλές δουλειές πλέ-
ον που πληρώνουν πολύ παραπάνω από τον κατώτατο 
μισθό οι οποίες δεν απαιτούν κατ' ανάγκη μεταπτυχιακά 
και διδακτορικά». Αναφέρθηκε ειδικά στον τουρισμό και 
τη ναυτιλία. Διαβεβαίωσε επίσης πως ακούει με μεγάλη 
προσοχή όσα λέει η βιομηχανία και χαρακτήρισε ενθαρ-
ρυντικό το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε περίοδο αποκλι-
μάκωσης των τιμών. Επεσήμανε επίσης ότι χρειαζόμαστε 
ευρωπαϊκή απάντηση για να προστατεύσουμε την αντα-
γωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και θα θέ-
σει το θέμα στο ευρωπαϊκό συμβούλιο του Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απορρίφθηκε με 156 «όχι» και 143 «ναι» η πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλε εναντίον της κυβέρνησης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η ΚΟ 

του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Συνολικά ψήφισαν 299 βουλευτές, κατά την ονομα-
στική φανερή ψηφοφορία, η οποία διεξήχθη στην 
Ολομέλεια, μετά από τριήμερη συζήτηση. Απουσίαζε 
ο ανεξάρτητος βουλευτής, Ανδρέας Πάτσης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυρ. Μητσοτάκης: Νέο ενιαίο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων
το 2024 - Σημαντική η αύξηση του κατώτατου μισθού

Απορρίφθηκε με 156 "Όχι" η πρόταση δυσπιστίας κατά 
της κυβέρνησης που υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ



3Επικαιρότητα

Κατά την επίσκεψή του στο Γιοχά-
νεσμπουργκ ο υπουργός Εξωτερι-
κών Νίκος Δένδιας επισκέφτηκε το 
Ίδρυμα Νέλσον Μαντέλα και τον ελ-
ληνικό ιστορικό αθλητικό σύλλογο 
«Corinthians», το ελληνικό σχολείο 
SAHETI, ενώ συναντήθηκε και με μέλη 
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτή-
των Νοτίου Αφρικής.
Αναλυτικότερα, κατά την επίσκεψή του 
στο Ίδρυμα Nelson Mandela ο Νίκος 
Δένδιας ξεναγήθηκε στους χώρους του 
ιδρύματος και στην πλούσια συλλογή 
από αντικείμενα που αφορούν το έργο 
και τη ζωή του Νέλσον Μαντέλα, πολλά 
από αυτά και ελληνικού ενδιαφέρο-
ντος, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή 
του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών.
Επίσης, επισκέφτηκε τον ελληνικό ιστο-
ρικό αθλητικό σύλλογο «Corinthians», όπου 
συνομίλησε με νεαρούς αθλητές και αθλήτριες.
Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών συναντή-
θηκε με τα μέλη της Ομοσπονδίας Ελληνικών 
Κοινοτήτων Νοτίου Αφρικής. «Είχα την ευκαι-
ρία να τους πω πόσο υπερήφανη είναι η Ελλάδα 
για το ότι κατάφεραν να ακμάσουν οι ομογενείς 
μας όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από συνθήκες 
δύσκολες. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για την 
υποδοχή» αναφέρει σε άλλη ανάρτησή του. «Το 
γεγονός ότι αισθάνεσθε τμήμα του μείζονος ελ-
ληνισμού είναι για εμάς σπουδαίο», τόνισε και 

προσέθεσε: «Αποδεικνύεται με τον πιο καθαρό 
τρόπο ότι ο ελληνισμός είναι πολύ ευρύτερος 
και πολύ μεγαλύτερος από τα στενά γεωγραφι-
κά όρια του ελληνικού κράτους. Και ότι απευ-
θυνόμαστε πάντα σε αυτόν τον μείζονα ελλη-
νισμό, φορέα των παραδόσεών μας, του ήθους 
μας, της ταυτότητάς μας σε αυτό τον κόσμο».
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Γιοχάνε-
σμπουργκ, επισκέφθηκε ακόμα το ελληνικό 
σχολείο SAHETI, παρουσία του μητροπολίτη 
Ιωαννουπόλεως και Πρετόριας, Δαμασκηνού. 
«Όποιος μετέχει της ελληνικής παιδείας, μετέ-
χει στο ελληνικό ήθος, στην πραγματικότητα 

στο παγκόσμιο ήθος», τόνι-
σε κατά την επίσκεψή του ο 
υπουργός. Όπως ανέφερε ο κ. 
Δένδιας, είναι «ένα σχολείο 
γνωστό και στην Ελλάδα ως 
ένα από τα καλύτερα ελλη-
νικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
παγκοσμίως», ενώ εξέφρασε 
τη συγκίνησή του, καθώς πα-
ρατήρησε παιδιά να φορούν 
με υπερηφάνεια παραδοσι-
ακές ελληνικές στολές και, 
μάλιστα, της ιδιαίτερης πα-
τρίδας του, της Κέρκυρας.
Σημειώνεται πως στην Πρε-
τόρια ο Νίκος Δένδιας συνα-
ντήθηκε με την ομόλογό του 
της Νότιας Αφρικής, Ναλέντι 
Πάντορ (Naledi Pandor). «Η 

Ελλάδα έχει αυξανόμενο και ενεργό ενδιαφέ-
ρον για την Αφρική. Θα θέλαμε να ενισχύσουμε 
τις σχέσεις μας με τη Νότια Αφρική, μια από τις 
σημαντικότερες χώρες της ηπείρου» δήλωσε 
κατά την έναρξη της συνάντησης με την υπουρ-
γό Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής.
Μάλιστα, η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερι-
κών στη Νότια Αφρική ήταν μία ευκαιρία να ευ-
χαριστήσει τη χώρα για τη στήριξη που παρέχει 
στην Ελλάδα για την εκλογή της στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας, αλλά και να ζητήσει βοήθεια για 
μία σειρά από χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής 

από τις οποίες επίσης διεκδικεί ψήφο, όπως 
επεσήμανε ο ίδιος σε δήλωσή του σε δημοσιο-
γράφους στο πλαίσιο της επίσκεψής του εκεί. 
Επισήμανε πως η σημερινή επίσκεψη στη Νότια 
Αφρική ήταν η πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουρ-
γού Εξωτερικών έπειτα από 25χρόνια. Ανέδειξε 
πως η Νότια Αδρική είναι μια πολύ σημαντική 
χώρα, η 2η μεγαλύτερη οικονομία στην αφρικα-
νική ήπειρο, αλλά και μία χώρα με μεγάλη επιρ-
ροή στην ευρύτερη περιοχή.
Την Τετάρτη ο κ. Δένδιας θα επισκεφτεί τη Μο-
ζαμβίκη, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσκε-
ψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη χώρα. 
Κατά την παραμονή του στο Μαπούτο, ο υπουρ-
γός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί με 
την ομόλογό του Βερόνικα Μακάμο (Verónica 
Μacamo). Μετά το πέρας της συνάντησης, προ-
γραμματίζεται υπογραφή Μνημονίου Κατανόη-
σης για πολιτικές διαβουλεύσεις.
Στη συνέχεια, αναμένεται να γίνει δεκτός από 
τον πρωθυπουργό της χώρας Αντριάνο Αφόνσο 
Μαλεγιάνε (Adriano Afonso Maleiane). Θα ακο-
λουθήσουν συναντήσεις του με τον υπουργό 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Ματέους Μαγκά-
λα (Mateus Magala), τον μητροπολίτη Ζάμπιας 
και Τοποτηρητή Ιεράς Επισκοπής Μοζαμβίκης 
κ. Ιωάννη, με μέλη της Ελληνικής Κοινότητας 
Μαπούτο, καθώς και με το γενικό γραμματέα 
Νεολαίας και Απασχόλησης Οσβάλντο Πέτερ-
σμπουργκ (Oswaldo Petersburg).
O υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί 
και με το διοικητή της Αποστολής EUTM 
Mozambique (Εuropean Union Training Mission 
in Mozambique), καθώς και με Έλληνες οι οποίοι 
υπηρετούν στην εν λόγω αποστολή της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την απόφαση της έκτακτης συνόδου της Επι-
τροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣ-
ΚΟ σχετικά με την εγγραφή του ιστορικού κέ-
ντρου της Οδησσού στον Κατάλογο Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, χαιρετίζει ενθέρ-
μως η Ελλάδα, με ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Εξωτερικών. Πρόκειται για μια επιτυχή 
κατάληξη συντονισμένων προσπαθειών, στις 
οποίες η ελληνική πλευρά πρωτοστάτησε, ως 
μέλος της Επιτροπής (σε συντονισμό με Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Ιταλία και Ιαπωνία) «με σκοπό να 
ανταποκριθούμε άμεσα στο αίτημα της Ουκρα-
νίας για να προστατευθεί η πόλη, ειδικά υπό 
τις παρούσες εμπόλεμες συνθήκες που επι-
κρατούν στην περιοχή», τονίζεται στην ίδια 
ανακοίνωση.
Όπως σημειώνεται, η απόφαση να εγγραφεί το 
ιστορικό κέντρο της Οδησσού στον Κατάλογο 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς ελήφθη 
στην έκτακτη σύνοδο της Επιτροπής Παγκό-
σμιας Κληρονομίας της ΟΥΝΕΣΚΟ, η οποία έλα-
βε χώρα την Τρίτη 24 Ιανουαρίου.

Περαιτέρω, επισημαίνεται πως το υπουργείο 
Εξωτερικών, κατόπιν σχετικών οδηγιών του 
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, επιδόθη-
κε σε μια διπλωματική εκστρατεία προκειμέ-
νου να κάμψει οιεσδήποτε επιφυλάξεις, θεω-
ρώντας υψίστης σημασίας την προστασία της 
εμβληματικής αυτής πόλης για τον Ελληνισμό 
αλλά και για την Ουκρανία. Για τις ανωτέρω κα-
θοριστικές ενέργειες της Ελλάδας, ο υπουργός 
Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέ-
μπα, ευχαρίστησε σήμερα τον Έλληνα υπουρ-
γό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, γνωστοποιείται 
στην ίδια ανακοίνωση.
Επίσης, σημειώνεται πως η Ελλάδα επέδειξε 
από την πρώτη στιγμή ευαισθησία και υπο-
στήριξη προς την ουκρανική κυβέρνηση και 
τον ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται, ακόμη δε 
περισσότερο για τις περιοχές όπου έχει αφή-
σει το αποτύπωμά της η ελληνική παροικία, 
όπως η Μαριούπολη και η Οδησσός. Άλλωστε, 
θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία που 
αποδίδει η Ελλάδα στις εν λόγω περιοχές, ο 

Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αποφάσισε να 
παραμείνει εν λειτουργεία το Γενικό Προξενείο 
της Ελλάδας στην Οδησσό και επισκέφθηκε 
την πόλη δύο φορές (3 Απριλίου και 12 Ιουλίου 
2022), ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η ρωσική εισβο-
λή, υπενθυμίζεται. Ακόμα, προστίθεται πως 
αμέσως μετά τη δεύτερη επίσκεψη και έχοντας 
συνομιλήσει με τις τοπικές αρχές της πόλης, ο 
Νίκος Δένδιας απηύθυνε επιστολή στη γενική 
διευθύντρια της ΟΥΝΕΣΚΟ, Οντρεΐ Αζουλέ στις 
18 Ιουλίου 2022, εκφράζοντας την πλήρη στή-
ριξη της ελληνικής κυβέρνησης για την προώ-
θηση της εγγραφής της Οδησσού στον Κατά-
λογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς και 
προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού, τόσο σε διπλωμα-
τικό επίπεδο, όσο και σε τεχνικό.
Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται πως στο πλαί-
σιο της εν λόγω δεύτερης επίσκεψης του 
υπουργού Εξωτερικών, υπεγράφη συμφωνία 
με τα Κρατικά Αρχεία της Οδησσού, για τη συγ-
χρηματοδότηση από το ελληνικό υπουργείο 

Εξωτερικών, της ψηφιοποίησης του τμήματος 
των ιστορικών αρχείων της πόλης που αφορά 
στην ελληνική παρουσία στην Οδησσό.
Παράλλαλα, το υπουργείο Εξωτερικών υπο-
γραμμίζει πως η Οδησσός είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την ιστορία του ελληνικού 
έθνους, καθώς στην πόλη διαβιούσε μια ακμά-
ζουσα ελληνική κοινότητα και υπήρξε το μέρος 
όπου εκκίνησε ο επαναστατικός αγώνας για 
την απελευθέρωση της Ελλάδας. «Το σημείο 
συναντήσεων των μελών της Φιλικής Εταιρεί-
ας ήταν το πατρικό σπίτι του Εθνικού Ευεργέ-
τη, Γρηγόριου Μαρασλή. Ο Γρηγόριος Μαρα-
σλής, γεννήθηκε στην Οδησσό και υπηρέτησε 
ως δήμαρχος της πόλης για 16 έτη στα τέλη 
του 19ου αιώνα. Επί δημαρχίας του και με δικά 
του έξοδα μετέτρεψε την Οδησσό σε σύγχρο-
νη ευρωπαϊκή πόλη, υλοποιώντας έργα όπως 
ο ηλεκτροφωτισμός της, το οδικό της δίκτυο, 
θέατρο, ορφανοτροφείο, γηροκομείο κ.ά.».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νί-
κου Δένδια στη Νότια Αφρική ήταν μία ευ-
καιρία για τον Έλληνα ΥΠΕΞ να ευχαριστή-
σει τη χώρα για τη στήριξη που παρέχει στην 
Ελλάδα για την εκλογή της στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας, αλλά και να ζητήσει βοήθεια για 
μία σειρά από χώρες της Υποσαχάριας Αφρι-
κής από τις οποίες επίσης διεκδικεί ψήφο, 
όπως επεσήμανε ο ίδιος σε δήλωσή του σε 
δημοσιογράφους στο πλαίσιο της επίσκε-
ψής του εκεί.

Όπως επεσήμανε, είχε την ευκαιρία να συνα-
ντηθεί σήμερα με τη Νοτιοαφρικανή ομόλογό 
του κατά την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουρ-
γού Εξωτερικών στη χώρα έπειτα από 25 χρό-
νια. «Ως γνωστόν, η Νότιος Αφρική είναι μία 
πολύ σημαντική χώρα, η δεύτερη μεγαλύτε-
ρη οικονομία στην ήπειρο, αλλά και μία χώρα 
με μεγάλη επιρροή στην ευρύτερη περιοχή», 
ανέφερε.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως ανέ-
φερε ο Έλληνας υπουργός, έγινε ανάλυση 

της παγκόσμιας κατάστασης μετά τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία. Όπως υπενθύμισε 
άλλωστε χθες ήταν εκεί ο Ρώσος υπουργός 
Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ενώ έρχεται και 
ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.
Συζήτησαν επίσης «για τους τομείς στους 
οποίους μπορεί η Νότιος Αφρική να συνερ-
γαστεί με την Ελλάδα, όσον αφορά την ενέρ-
γεια, τη ναυτιλία, τα αγροτικά προϊόντα, τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας». Επίσης ο κ. Δέν-
διας είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το σχο-

λείο SAHETI, το ελληνικό σχολείο της Νοτίου 
Αφρικής με 1.500 μαθητές. «Να γνωρίσω τους 
καθηγητές, να έρθω σε επαφή με τους μα-
θητές και να γνωρίσω τους επικεφαλής της 
μεγάλης ελληνικής κοινότητας της Νοτίου 
Αφρικής», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Μιας ελληνικής κοινότητας που προσεγγίζει 
τις 50.000 που ακμάζει και που αποδεικνύει 
κάτι που μας είναι γνωστό: ότι ο Ελληνισμός 
εκτείνεται πέρα από τα στενά γεωγραφικά 
όρια της μητέρας Ελλάδας και ο ευρύτερος 
Ελληνισμός μας κάνει πάντα περήφανους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιοχάνεσμπουργκ: Το Ίδρυμα Νέλσον Μαντέλα, τον 
ελληνικό ιστορικό αθλητικό σύλλογο «Corinthians» και 
το ελληνικό σχολείο SAHETI επισκέφτηκε ο Ν. Δένδιας

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει ενθέρμως την απόφαση της ΟΥΝΕΣΚΟ για την 
εγγραφή του ιστορικού κέντρου της Οδησσού στον Κατάλογο Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Ν. Δένδιας: Στήριξη της Ν. Αφρικής για την εκλογή
της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας 



4 Διεθνή

Η Γαλλία και η Γερμανία δήλωσαν την Κυρι-
ιακή, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών 
από την υπογραφή της συνθήκης της γαλλο-
γερμανικής συνεργασίας, ότι θα αυξήσουν 
τις προσπάθειές τους «για την ενίσχυση 
της κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
Προς τον σκοπό αυτό θα ενισχύσουν, όπως 
αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση, τη συνερ-
γασία τους στα θέματα της εξωτερικής πο-
λιτικής και της άμυνας και θα αναπτύξουν 
κοινές στρατηγικές στους τομείς της βιομη-
χανίας, της τεχνολογίας και της ενέργειας.
Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης 
Τύπου που παραχώρησαν ο Γάλλος πρό-
εδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός 
καγκελάριος Όλαφ Σολτς υπογράμμισαν 
ότι καταδικάζουν απερίφραστα την επί-
θεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και 
εκφράζουν την κοινή τους βούληση να 
συνδράμουν την Ουκρανία στον πολιτι-
κό, αμυντικό, οικονομικό και ανθρωπι-
στικό τομέα. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν απέ-
κλεισε το ενδεχόμενο να στείλει η Γαλλία 
άρματα μάχης Leclerc στην Ουκρανία, 
ενώ ο Γερμανός καγκελάριος απέφυγε να 
τοποθετηθεί ως προς το ενδεχόμενο να 
επιτρέψει η χώρα του την παροχή αρμά-
των Leopard στο Κίεβο.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της αμυντικής στρα-
τηγικής, οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της 
Γερμανίας δηλώνουν ότι το ΝΑΤΟ εξακολου-
θεί να είναι η λυδία λίθος για την ευρωατ-
λαντική άμυνα και ασφάλεια. Εκ παραλλή-
λου όμως οι δυο ηγέτες υπογράμμισαν την 
ανάγκη να αναπτύξει η Ευρώπη τις δικές τις 
αμυντικές δυνατότητες ούτως ώστε να είναι 
σε θέση να υπερασπίζεται τα συμφέροντα 
της.
Οι δύο χώρες δηλώνουν επίσης διατεθειμέ-
νες να ενισχύσουν τη σύγκλιση των εθνικών 
στρατηγικών στα θέματα της άμυνας και της 
ασφάλειας.

Ως προς το ζήτημα της διεύρυνσης της ΕΕ, 
Βερολίνο και Παρίσι υπογραμμίζουν πως 
τάσσονται υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτι-
κής των Βαλκανίων. Επισημαίνουν ωστόσο 
την ανάγκη επίλυσης των διαφορών που 
υπάρχουν, αρχής γενομένης από τις διαφο-
ρές της Σερβίας με το Κόσοβο.
Ως προς τα ζητήματα της ενέργειας, οι δύο 
χώρες δηλώνουν ότι θα ενισχύσουν τις προ-
σπάθειές τους για την επίτευξη των στόχων 
που αφορούν την προστασία του περιβάλ-
λοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Υπογραμμίζουν επίσης την ανά-
γκη επίδειξης αλληλεγγύης στα ενεργειακά 

ζητήματα και την αύξηση των επενδύσεών 
τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Ιδιαίτερες αναφορές γίνονται στην ανάγκη 
ενίσχυσης της παραγωγής ενέργειας από το 
υδρογόνο.
Ως προς τα οικονομικά ζητήματα, η Γαλλία 
και η Γερμανία θα λάβουν μέτρα για τη δη-
μιουργία μίας έννοιας αγοράς κεφαλαίων 
στην Ευρώπη καθώς και προς την κατεύθυν-
ση της τραπεζικής ένωσης.
Αναφορικά με τον αμερικανικό νόμο για την 
ενίσχυση της εθνικής παραγωγής, Μακρόν 
και Σολτς ανέφεραν ότι η Γαλλία και Γερ-
μανία θα διαμορφώσουν κοινή γραμμή ως 
προς την απάντηση της Ευρώπης για την ενί-
σχυση της δικής της βιομηχανικής παραγω-
γής. Οι δύο χώρες δηλώνουν επίσης έτοιμες 
να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα διασφά-
λισης της βιωσιμότητας του χρέους τους και 
εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών.
Τέλος ενόψει των επόμενων διευρύνσεων η 
Γαλλία και η Γερμανία θεωρούν αναγκαίες 
τις αλλαγές στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, 
αρχής γενομένης από την κατάργηση της 
ομοφωνίας σε τομείς της εξωτερικής πολι-
τικής και της φορολογίας. Υπογραμμίζουν 
επίσης ότι η ΕΕ είναι μία κοινότητα που βα-
σίζεται σε κοινές αρχές και αξίες που πρέπει 
να προστατευτούν. Οι αρχές αυτές είναι η 
δημοκρατία και το κράτος δικαίου, αναφέ-
ρουν μεταξύ άλλων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ήταν σωστό και είναι σωστό που δεν 
επιτρέψαμε να παρασυρθούμε», δήλωσε 
πριν από λίγο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, 
υπερασπιζόμενος την απόφασή του να 
αναμένει τον συντονισμό με τις ΗΠΑ πριν 
εγκρίνει την αποστολή αρμάτων μάχης 
Leopard 2-A6 στην Ουκρανία. Ο κ. Σολτς 
απέρριψε πάντως το ενδεχόμενο να απο-
στείλει η Γερμανία μαχητικά αεροσκάφη 
ή στρατεύματα.

«Ο συντονισμός με τους διεθνείς συμμά-
χους ήταν σημαντικός. Αρχή μας είναι η 
στενή συνεργασία και ο συντονισμός», 
τόνισε ο κ. Σολτς απαντώντας σε ερωτή-
σεις βουλευτών στην Bundestag και, απα-
ντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης 
για καθυστέρηση και υπερβολική διστα-
κτικότητα, δήλωσε: «Αν ακολουθούσαμε 
τις συμβουλές σας, αυτό θα αποτελούσε 
κίνδυνο για την ασφάλεια της Γερμανίας».
Ο κ. Σολτς εξήγησε στην Bundestag ότι 
προκειμένου να χειριστούν τα Leopard 2, 
οι Ουκρανοί στρατιώτες πρέπει να εκπαι-
δευτούν στη Γερμανία. Η σχετική εκπαί-
δευση αναμένεται να ξεκινήσει ήδη τις 
επόμενες ημέρες, ανέφερε. Η εκπαίδευση 
θα πρέπει να ξεκινήσει σε λίγες μέρες. 
«Ίσως αυτόν τον μήνα, αλλά το αργότερο 
στις αρχές Φεβρουαρίου», δήλωσε λίγο 
αργότερα εκπρόσωπος του υπουργείου 
‘Αμυνας.
Ο Όλαφ Σολτς δήλωσε ακόμη ότι είχε ήδη 
τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο 
της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 
στον οποίο ανακοίνωσε την απόφαση της 
κυβέρνησης. Η Γερμανία θα συνεχίσει να 
κάνει «ό,τι είναι απαραίτητο και δυνατό 
για να στηρίξει την Ουκρανία», σημείωσε, 

απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς η χώρα 
του είχε κάνει πολύ λίγα για να παράσχει 
στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία. 
«Η Γερμανία θα είναι πάντα στο προσκή-
νιο όσον αφορά την υποστήριξη της Ου-
κρανίας», είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 
Γερμανία, μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία, 
είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων 
στην Ουκρανία μετά τις ΗΠΑ. Αλλά «ήταν 
σωστό που προχωρήσαμε βήμα βήμα και 
αυτό έγινε συνειδητά», υπογράμμισε και 
ζήτησε την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Μέσω 
του διεθνούς συντονισμού, διευκρίνισε, 
η κυβέρνηση διασφαλίζει ότι, παρά τις 
παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία, ο κίν-
δυνος για τη Γερμανία δεν θα γίνει πολύ 
μεγάλος. «Η Γερμανία ενεργεί σύμφωνα 
με την αρχή του να κάνουμε ό,τι είναι 
απαραίτητο, αποφεύγοντας ταυτόχρονα 
μια κλιμάκωση που θα οδηγούσε σε σύ-
γκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Θα συ-
νεχίσουμε να τηρούμε αυτήν την αρχή», 
πρόσθεσε.
Απαντώντας σε ερωτήματα βουλευτών, 
εάν η Γερμανία θα ανταποκριθεί σε περαι-
τέρω αιτήματα της Ουκρανίας για στρατι-
ωτική βοήθεια, ο κ. Σολτς ξεκαθάρισε ότι 

δεν θα σταλεί στρατός ή μαχητικά αερο-
σκάφη. «Και εμείς και οι ΗΠΑ το λέμε από 
την αρχή και αυτό δεν θα αλλάξει», ση-
μείωσε.
Σύμφωνα με τον υπουργό ‘Αμυνας Μπό-
ρις Πιστόριους, το πρώτο Leopard από τη 
Γερμανία εκτιμάται ότι θα φτάσει σε τρεις 
μήνες στην Ουκρανία. Ο κ. Πιστόριους 
χαρακτήρισε «ιστορική» την απόφαση, 
επειδή ήταν αποτέλεσμα διεθνούς συ-
ντονισμού, αλλά και επειδή, όπως είπε, 
έρχεται σε μια στιγμή που η κατάσταση 
στην Ουκρανία είναι εκρηκτική.
«Με αυτά τα άρματα, θα πεθάνουν άν-
θρωποι, η απόφαση ωστόσο είναι σωστή 
και απαραίτητη», σχολίασε ο υπουργός 
Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπερτ και εξήγησε 
ότι η αποστολή αρμάτων μάχης Leopard 
δεν αποφασίστηκε εύκολα. «Έπρεπε να 
σταθμίσουμε την απόφαση, η οποία ήταν 
μεγάλης εμβέλειας», δήλωσε.
Δριμεία κριτική στην απόφαση του Βε-
ρολίνου άσκησε πάντως ο πρεσβευτής 
της Ρωσίας στο Βερολίνο Σεργκέι Νετσά-
γιεφ, ο οποίος έκανε λόγο για «εξαιρετικά 
επικίνδυνη» ενέργεια, η οποία «οδηγεί 
τη σύγκρουση σε νέο επίπεδο αντιπαρά-
θεσης». Η απόφαση, δήλωσε, έρχεται σε 
αντίθεση προς τις εξαγγελίες των Γερμα-
νών πολιτικών ότι δεν επρόκειτο να πα-
ρασυρθούν στη σύγκρουση».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Παρίσι και το Βερολίνο δηλώνουν ότι θα ενισχύσουν τις 
προσπάθειές τους για την ενίσχυση της κυριαρχίας της ΕΕ

Όλαφ Σολτς: «Ήταν σωστό που δεν επιτρέψαμε
να παρασυρθούμε» για την αποστολή των Leopard 2

Τιμώντας την μνήμη των θυμάτων 
του Ολοκαυτώματος, ο πρόεδρος της 
Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δή-
λωσε ότι «η αδιαφορία και το μίσος 
συνεχίζουν να σκοτώνουν».

«Σήμερα, όπως κάθε φορά, η Ουκρα-
νία τιμά την μνήμη των εκατομμυ-

ρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος. 
Γνωρίζουμε ότι μαζί η αδιαφορία και 
το μίσος σκοτώνουν», δηλώνει σε βί-
ντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης ο Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι, εβραίος και ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ζελένσκι: Η αδιαφορία και το μίσος 
συνεχίζουν να σκοτώνουν
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Η Περιφέρεια Αττικής και η Ισ-
ραηλιτική Κοινότητα Αθηνών 
συνδιοργάνωσαν και φέτος την 

επέτειο για την Ημέρα Μνήμης Ελλή-
νων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του 
Ολοκαυτώματος. Την Παρασκευή 27 
Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε 
κατάθεση στεφάνου από την Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου, στο Μνημείο Ολοκαυτώμα-
τος της Αθήνας, στον Κεραμεικό, στη 
μνήμη των Ελλήνων Εβραίων θυμάτων 
του Ολοκαυτώματος, παρουσία κοινού 
και επισήμων. Συγκινητική η παρου-
σία και η κατάθεση στεφάνου ενός από 
τους λίγους επιζώντες εν ζωή κ. Ούγκο 
Φρανσές, επιζώντα του στρατοπέδου 
Bergen Belsen.
Η κεντρική εκδήλωση, με τίτλο «Σκυτάλη 
στη Μνήμη», έλαβε χώρα μια μέρα νω-
ρίτερα, την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Την εκδήλω-
ση άνοιξε χορωδία μαθητών του Σχολεί-
ου Lauderτης Ισραηλιτικής Κοινότητας 
της Αθήνας. Στη συνέχεια, συγγενείς 
της πρόσφατα εκλιπούσας Χρυσούλας 
Ελιασσά άναψαντα κεριά της επτάφω-
της λυχνίας τιμώντας τη μνήμη όσων 
χάθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς. Η 
Χρυσούλα Ελιασσά υπήρξε όμηρος στο 
Άουσβιτς και σε άλλα στρατόπεδα, αλλά 
επέζησε, γύρισε στην πατρίδα, έκανε οι-
κογένεια και πρόλαβε να δει δισέγγονα. 
Δεν ξέχασε ποτέ τα όσα φρικτά έζησε και 
με τη ζωντανή μαρτυρία της προέτρεπε 
τους νεότερους να θυμούνται αυτά που 
συνέβησαν για να μην ξαναγίνουν.

Φέτος συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από 
τότε που τα τρένα σφύριζαν  με κατεύ-
θυνση τον θάνατο. Όσοι ήταν επιβάτες 
τους βίωσαν τη φρίκη στα στρατόπεδα. 
Ελάχιστοι επέστρεψαν. Από αυτούς τους 
ελάχιστους που γύρισαν, οι περισσότε-
ροι δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Σήμε-
ρα που εκλείπει η δύναμη της ζωντανής 
μαρτυρίας, αναλαμβάνουν οι απόγονοί 
τους. Έξι ομιλητές της επόμενης γενιάς 

μοιράστηκαν με τους παρόντες τα συ-
ναισθήματά τους και τις ιστορίες των γο-
νιών και των οικείων τους στέλνοντας το 
μήνυμα της μνήμης και της ευθύνης για 

τη διατήρησή της.
Την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης έκα-
νε η υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέ-
ως στην οποία απονεμήθηκε και ειδική 
τιμητική διάκριση από την Ισραηλιτική 

Κοινότητα Αθηνών.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ακόμη ο 
Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος 
Πατούλης, ο πρόεδρος του Κεντρικού 
Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας κ. 
Δαυίδ Σαλτιέλ, ο πρόεδρος της Ισρα-
ηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. Αλβέρ-
τος Ταραμπουλούς, και ο πρέσβης του 

Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Νόαμ Κατς.  
Η εκδήλωση έκλεισε με ένα δρώμε-
νο από τον ηθοποιό Νίκο Ψαρά και 
τα παιδιά του Σχολείου Lauder με 
θέμα το στρατόπεδο Τερεζίν που βρι-

σκόταν στην Τσεχοσλοβακία. Ένα 
στρατόπεδο-βιτρίνα, μια ωραιοποι-
ημένη κατασκευή για το ναζιστικό 
καθεστώς, προκειμένου οι Ναζί, σ’ 
ένα παιχνίδι εντυπώσεων, να δείξουν 
στον υπόλοιπο κόσμο ότι οι κρατού-
μενοι Εβραίοι απολάμβαναν καλές 
συνθήκες διαβίωσης…

Το παρακάτω μήνυμα ανάρτησε στον λογαριασμό του στο twitter ο Πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης 27.1.2023:
Σήμερα τιμούμε τους 60.000 συμπατριώτες μας που χάθηκαν στα κολαστήρια του 
ναζισμού. Και μαζί τους, τα 6 εκατομμύρια ομοθρήσκων τους που μοιράστηκαν 
την ίδια τραγική μοίρα, στη μεγαλύτερη θηριωδία της ανθρωπότητας. Ποτέ ξανά!

«Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος: Ελάχιστο χρέος μας σήμερα, στη 
μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων, μεταξύ των οποίων χιλιάδες Έλληνες 
Εβραίοι, να μην ξεχάσουμε, ποτέ,τη μεθοδικά οργανωμένη Γενοκτονία από τους 
Ναζί», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο 
twitter, την οποία συνοδεύει και με μια φωτογραφία από το μνημείο Ολοκαυ-
τώματος της Θεσσαλονίκης.

Η ΠτΔ κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου με ανάρτησή της στο twitter στις 27.1.2023 τόνισε 
το νόημα της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος με την ακόλουθη δήλωση: 
"Τιμάμε σήμερα τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το αποτρόπαιο έγκλημα του ναζι-
σμού, που συγκλόνισε με την ασύλληπτη βαρβαρότητά του την ανθρωπότητα, μας 
καλεί όλους σε διαρκή εγρήγορση, ώστε το σύνθημα 'Ποτέ Ξανά' να γίνει πράξη". 

Στην ιστοσελίδα της πρεσβείας του Ισραήλ στο facebook στις 27.1.2023 αναρτήθηκε η ακό-
λουθη δήλωση του πρέσβη του Ισραήλ κ. Νόαμ Κατς για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώ-
ματος 2023:
"Παρακολούθησα την εκδήλωση μνήμης του Ολοκαυτώματος που διοργάνωσε η Ισ-
ραηλιτική Κοινότητα Αθηνών για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Τόνισα τη 
σημασία της εβραϊκής εντολής Zakhor  (της μνήμης) ως μέσο για τη διαρκή καταπολέ-
μηση του αντισημιτισμού, του φανατισμού και της άρνησης του Ολοκαυτώματος. Το 
87% των Ελλήνων Εβραίων χάθηκε στη Σοά. Δεν θα τους ξεχάσουμε. ποτέ. Ποτέ ξανά!".  

Η εκδήλωση της Περιφέρειας 
Αττικής και της Ι. Κ. Αθηνών 
για την Ημέρα Μνήμης
του Ολοκαυτώματος 2023

Μήνυμα του πρωθυπουργού για την
Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος 2023

Ν. Δένδιας: Ελάχιστο χρέος μας σήμερα 
να μην ξεχάσουμε ποτέ τη μεθοδικά 
οργανωμένη Γενοκτονία από τους Ναζί

Ανάρτηση της προέδρου της δημοκρατίας για 
την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος 2023

Ανάρτηση του πρέσβη του Ισραήλ για την 
Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος 2023

''

''

5Αφιέρωμα



6

Τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολο-
καυτώματος τίμησαν η Βουλή των Ελλήνων και 
Δήμοι της χώρας, συμμετέχοντας στη φετινή εκ-

στρατεία WE REMEMBER, με τη φωταγώγηση κτιρίων 
και την προβολή των λογοτύπων της εκστρατείας στις 
προσόψεις της Βουλής, Δημαρχείων και εμβληματικών 
τοποσήμων ανά την Ελλάδα το βράδυ της 26ης προς 
την 27η Ιανουαρίου 2023.
Στόχος της εκστρατείας είναι να φωτίσει τη Μνήμη του 
Ολοκαυτώματος ώστε η ανθρωπότητα να μην ξεχάσει 
το έγκλημα της εξόντωσης των 6 εκατομμυρίων Εβραί-
ων που διαπράχθηκε από τους Ναζί κατά την εφαρμο-
γή «Τελικής Λύσης», να διδαχθεί από την ιστορία ώστε 
το έγκλημα να μην επαναληφθεί. 
Η πρόσοψή της Βουλής φωταγωγήθηκε με το σύνθημα 
“We remember” (Θυμόμαστε) με φωτογραφία κρατου-
μένων παιδιών σε ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρω-
σης.
Το λογότυπο του WE REMEMBER πάνω στη στολή των 
κρατουμένων του Άουσβιτς, με το κίτρινο Άστρο του 

Δαβίδ και τα  συρματοπλέγματα προβλήθηκε στα Δη-
μαρχεία της Αθήνας, της Βέροιας, της Πρέβεζας, στον 
Πύργο του Ρολογιού της Ξάνθης, στο λιμάνι των Χα-
νίων. Πανό με την ίδια μακέτα αναρτήθηκε στα δύο 
Δημαρχεία της Χαλκίδας. Η μακέτα θα προβληθεί στα 
Ιωάννινα, το Σάββατο 28.1.2023, στην εκδήλωση για 
την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Στη Θεσσα-
λονίκη, το λογότυπο της εκστρατείας συμπεριλήφθηκε 
στην αφίσα που αναρτήθηκε στο Δημαρχείο της πό-
λης. Τα Δημαρχεία Ιωαννίνων και Λάρισας φωταγωγή-

θηκαν με ιδιαίτερα χρώματα. Με το λογότυπο του WE 
REMEMBER φωταγωγήθηκε το Δημαρχείο της Κέρκυ-
ρας.
Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών το ΚΙΣΕ συνερ-
γάστηκε με τη Βουλή των Ελλήνων και τους Δήμους. Το 
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ανταποκρίθηκε στο αίτημα 
του ΚΙΣΕ και η γραφίστρια του ΕΜΕ Χάγια Κοέν φιλοτέ-
χνησε τόσο τη μακέτα που προβλήθηκε στην πρόσοψη 
της Βουλής των Ελλήνων, όσο και τη μακέτα που προ-
βλήθηκε στους Δήμους.

WE REMEMBER 2023
Η Βουλή των Ελλήνων και δήμοι συμμετέχουν στην εκστρατεία

για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος
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"Κανένας λαός δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά, αν δεν γνωρίζει 
την ιστορία του. Γιατί μία απο τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι

να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος."

Δρ. Λεόν Σαλτιέλ

Οι Εβραίοι, οι οποίοι ήταν κυρίως στη μεσαία τάξη και αστοί, είχαν συνδέσει τη μοίρα τους με την πρόοδο της πόλης. Όταν αυτοί χάθηκαν, 
έτσι χάθηκε ένας πληθυσμός ο οποίος αγαπούσε τη Θεσσαλονίκη, είχε συνδέσει την προκοπή του με την προκοπή και την ανάπτυξη της 
πόλης. Γι’ αυτό, όταν τώρα η Θεσσαλονίκη ψάχνει να βρει το ρόλο της στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και το ποια είναι τα οικονομικά της 

πλεονεκτήματα, δυσκολεύεται να αναζητήσει ένα σύγχρονο προφίλ. Και ένας από τους λόγους είναι ότι χάθηκε αυτός ο Εβραϊκός της 
πληθυσμός, ο οποίος για πολλές δεκαετίες τη διαμόρφωνε και της έδινε αυτές τις διεθνείς διασυνδέσεις, τις οικονομικές ευκαιρίες και την 

καινοτομία για να προχωρήσει στην ανάπτυξή της.

«Το Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη:
Αντιδράσεις στις Αντι-Εβραϊκές Διώξεις 1942-1943»

Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος Λ. Σαλτιέλ: «Οφειλόμενη τιμή η μετονομασία
μιας κεντρικής οδού της Θεσσαλονίκης σε λεωφόρο Εβραίων μαρτύρων»

Αφιέρωμα



- Δρ. Λεόν Σαλτιέλ -

«Το Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη:
Αντιδράσεις στις Αντι-Εβραϊκές Διώξεις 1942-1943»

Πράγματι ήταν μεγάλη μου τιμή που 
έλαβα το Βραβείο από το ίδρυμα Γιαντ 
Βασέμ για την Έρευνα στο Ολοκαύτωμα, 
το οποίο ξεχώρισε το βιβλίο μου ανάμε-
σα σε όλα τα άλλα βιβλία ιστορικών και 
ακαδημαϊκών σε διεθνές επίπεδο. Το βι-
βλίο αυτό είναι αποτέλεσμα έρευνας δέκα 
ετών σε αρχεία σε όλο τον κόσμο και πι-
στεύω ότι αποτελεί μια μεγάλη αναγνώ-
ριση για το έργο μου και την ποιότητα του 
βιβλίου.  
Παράλληλα βέβαια, όπως ανέφερε και η 
Οργανωτική Επιτροπή του βραβείου, το-
νίζεται και η ιδιαιτερότητα της Θεσσαλο-
νίκης και της Ελλάδας γενικότερα, και το 
πως ακόμα τέτοιου είδους έρευνες σε ακα-
δημαϊκό επίπεδο για την Ελληνική εμπει-
ρία είναι λίγες. Και είναι η ελπίδα μου ότι 
με αυτό το βραβείο θα ενθαρυνθούν νέοι 
ιστορικοί να ασχοληθούν με αυτό το θέμα 
γιατί υπάρχει πάρα πολύ υλικό και ακόμα 
πολλές άγνωστες πτυχές για την Ελλάδα 
την περίοδο του Ολοκαυτώματος.

Έχετε πολύ δίκιο που συνδέετε το πα-
ρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν 
είναι ακόμα μαζί μας με την κληρονομιά 
που έχει αφήσει και σηματοδοτεί και το 
μέλλον μας. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
βλέπουμε πως πολλά θέματα του παρελ-
θόντος δεν έχουν ακόμα κλείσει και πα-
ραμένουν στη δημόσια συζήτηση. Ένα 
παράδειγμα είναι η πλατεία Ελευθερίας, 
αλλά υπάρχουν και άλλα που τα βλέπει ο 
αναγνώστης από τις εφημερίδες σε συνε-
χή βάση.
Το βιβλίο μου εξετάζει την περίοδο της 
Κατοχής και κυρίως επικεντρώνεται στην 

αντίδραση των φορέων της πόλης. Προ-
σπαθεί δηλαδή, να χαρτογραφήσει το τι 
γινόταν στη Θεσσαλονίκη εκείνη τη σκο-
τεινή περίοδο και να δει πως αντιδρού-
σαν φορείς όπως ο Δήμος, τα Επιμελητή-
ρια, το Πανεπιστήμιο, η Εκκλησία αλλά 
και Ξένες Πρεσβείες και Προξενεία και ο 
Διεθνής Ερυθρός Σταυρός. Η έρευνά μου 
έδειξε ότι γνώριζαν όλοι πολύ καλά το τι 
συμβαίνει στην Εβραϊκή κοινότητα, και 
ήταν σε θέση να αντιληφθούν, αν όχι με 
ακριβή σαφήνεια για το τι θα γίνει μόλις 
φτάσουν στον τελικό προορισμό, ότι δεν 
πάνε για μια απλή μετεγκατάσταση αλλά 
πάνε να αντιμετωπίσουν μια πάρα πολύ 
σκληρή πραγματικότητα.
Σε όλο αυτό το πλαίσιο δυστυχώς δεν εί-
χαμε οργανωμένες κινήσεις διάσωσης των 
φορέων της Θεσσαλονίκης για τον Εβραϊ-
κό πληθυσμό. Μπόρεσα να εντοπίσω μόνο 
μια οργανωμένη προσπάθεια που είχε ξε-
κινήσει από κάποιους δικαστικούς και δι-
κηγόρους στα πλαίσια του Πρωτοδικείου 
για να γίνουν κάποιες πλαστές υιοθεσίες 
Εβραιοπαίδων από Χριστιανικές οικογέ-
νειες, οι οποίες δυστυχώς αυτές ανακα-
λύφθησαν από τους Γερμανούς και ακυ-
ρώθηκαν. Αντίθετα, οι υπόλοιποι φορείς 
αντιμετωπίζουν το Ολοκαύτωμα σαν ένα 
τελείως γραφειοκρατικό και διαδικαστικό 
θέμα και αντίθετα τους απασχολεί περισ-
σότερο η τύχη των Εβραϊκών περιουσιών 
που τις εγκαταλείπουν οι Εβραίοι όταν 
φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη, παρά η ίδια 
η μοίρα των ίδιων των ανθρώπων.

Αυτό που με εξέπληξε στην έρευνά μου 
είναι το πόσο υλικό είναι διαθέσιμο, αρκεί 
κάποιος να θέλει να το ψάξει. Υπάρχει σε 
αρχεία δημοσίων υπηρεσιών, φορέων της 
Θεσσαλονίκης αλλά και από τον Τύπο, και 
παράνομο και τον δωσιλογικό της εποχής, 
κρατικά έγγραφα, αλληλογραφία, προ-
σωπικά ημερολόγια και άλλες πηγές. Και 
φυσικά και ξένα αρχεία, τα οποία περιγρά-
φουν το τι συμβαίνει στην Ελλάδα εκείνη 
την περίοδο. Δηλαδή υπάρχει αρκετό υλι-
κό, αρκεί να είναι κάποιος διατεθειμένος 
να ψάξει. Αυτό το αντιλήφθηκα όταν ξε-
κίνησα την έρευνά μου και έτσι συνέχισα. 

Πολλές φορές πήγαινα και ήμουν ο πρώτος 
που έβλεπε αυτά τα αρχεία του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Η συνεργασία όλων 
των φορέων που έχουν αυτό το υλικό, μαζί 
μου ήταν εξαιρετική και δεν είχα ιδιαίτερα 
προβλήματα για να το μελετήσω.
Αυτό με κάνει να παρακινήσω και να καλέ-
σω άλλους ερευνητές να γίνει παρόμοια 
έρευνα και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα, 
που και αυτές είχαν Εβραϊκές κοινότητες 
και πέρασαν το Ολοκαύτωμα και έχουν και 
αυτές ακόμα πολλά αρχεία τα οποία δεν 
έχουν ερευνηθεί ακόμα. Οπότε, υπάρχει 
ακόμα πολύ υλικό και περιμένουμε μελλο-
ντικά νέες εργασίες που θα συνεχίσουν τη 
δουλειά μου και θα φέρουν στο φως νέες 
άγνωστες πτυχές του Ολοκαυτώματος 
στην Ελλάδα.  
Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι, ενώ 
η Χριστιανική και Εβραϊκή κοινότητα της 
Θεσσαλονίκης συνυπάρχουν ειρηνικά από 
δεκαετίες - και μάλιστα να μην ξεχνάμε 
ότι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης πολέμη-
σαν δίπλα δίπλα με τους Χριστιανούς συ-
μπολίτες τους στο Αλβανικό Έπος - αυτά 
τα αισθήματα αλληλεγγύης δεν μεταφέρ-
θηκαν και στην περίοδο της Κατοχής στη 
Θεσσαλονίκη, την περίοδο των Διωγμών. 

Αντίθετα, είδαμε τις δυο κοινότητες να 
στρέφονται πιο πολύ στον εαυτό τους και 
να κοιτάνε τα δικά τους θέματα και όχι να 
προσπαθεί, κυρίως το Ελληνικό κράτος, 
να βοηθήσει την Εβραϊκή Κοινότητα, η 
οποία είχε να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτε-
ρη πρόκληση στην ιστορία της.
Αντίθετα, στην έρευνά μου βρήκα ότι οι 
φορείς των Αθηνών όπως ο Αρχιεπίσκο-
πος Δαμασκηνός, τα Επιμελητήρια, οι 
Εμπορικοί Σύλλογοι, έστειλαν πολύ έντο-
νες διαμαρτυρίες τόσο στη δωσιλογική 
κυβέρνηση όσο και στις Γερμανικές αρχές 
υπέρ των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Ενώ 
δηλαδή, οι Αθηναϊκοί φορείς διαμαρτυρή-
θηκαν έντονα για το τι γινόταν στη Θεσσα-
λονίκη, τέτοιες επιστολές από φορείς της 
Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν. Είναι περί-
εργο πως η Αθήνα έκανε περισσότερα για 
να προσπαθήσει να σώσει τους Εβραίους 
της Θεσσαλονίκης, παρά η ίδια η Θεσσα-
λονίκη. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία 
προσπαθώ να εξερευνήσω στο βιβλίο μου 
και να προσπαθήσω να δώσω απάντηση. 
Ένα από τα συμπεράσματα ήταν ότι, δυ-
στυχώς, η ελίτ και οι φορείς της Θεσσα-
λονίκης είχαν μια τελείως μυωπική συ-
μπεριφορά. Έβαλαν κάποια πολύ μικρά 
συμφέροντα ως προτεραιότητα και έτσι 
έχασαν τη μεγάλη πρόκληση να μείνουν 
στην ιστορία ως κάποιοι που στάθηκαν 

στο ύψος των περιστάσεων και βοήθησαν 
τους Εβραίους, αντί να σιωπήσουν και να 
μείνουν στο πλάι.

Πάρα πολύ καλή ερώτηση και μάλιστα κά-
ποιοι το έχουν χαρακτηρίσει και ως «μνη-
μοκτονία». Δηλαδή, δεν εξολοθρεύτηκε 
μόνο ο πληθυσμός της πόλης αλλά έγινε 
και προσπάθεια να εξαλειφθεί η μνήμη 
τους με την καταστροφή των Συναγωγών 
και του νεκροταφείου, με τη μετονομα-
σία των δρόμων, την εξαφάνιση της επι-
χειρηματικής τους δραστηριότητας, των 
προσωπικών τους αντικειμένων τα οποία 
λεηλατήθηκαν και να φτάσουμε σε μια 
Θεσσαλονίκη μεταπολεμικά που λίγο να 
θύμιζε την «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων», 
όπως αποκαλούνταν προπολεμικά η Θεσ-
σαλονίκη. Και πολλά από αυτά τα περιστα-
τικά που αναφέρατε, όπως παράδειγμα η 
καταστροφή του Εβραϊκού νεκροταφείου 
ήταν τοπικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, δεν 
ήρθαν διαταγές από το Βερολίνο και τα 
SS για να καταστραφεί το νεκροταφείο. 
Αντίθετα, τα Εβραϊκά νεκροταφεία έχουν 
επιβιώσει σε όλη την Ευρώπη, όπως επί-
σης και στο Βερολίνο. Όταν πάει κάποιος 
επισκέπτης μπορεί να βρει στο κέντρο του 
Βερολίνου προπολεμικά Εβραϊκά νεκροτα-
φεία που υπάρχουν μέχρι και σήμερα.
Ένα κομμάτι του πληθυσμού της Θεσσαλο-
νίκης ήθελε από καιρό να φύγει το Εβραϊκό 
νεκροταφείο της πόλης, το οποίο ήταν σε 
κεντρική περιοχή και βρήκε την ευκαιρία με 
τη Γερμανική Κατοχή και την ανοχή των Γερ-
μανικών αρχών να προχωρήσει σε αυτή τη 
βέβηλη πράξη. Αυτή η συνεργασία των Ελ-
ληνικών αρχών με τους Γερμανούς με σκοπό 
την καταστροφή του νεκροταφείου συνέβη 
πριν ακόμα τον εκτοπισμό των Εβραίων της 
πόλης. Δηλαδή, όλη η Εβραϊκή κοινότητα 
ήταν παρούσα και ήταν αυτόπτης μάρτυρας 
της καταστροφής του νεκροταφείου και της 
εκταφής των τάφων των προγόνων τους, 
που έγιναν κόκκαλα για να τα τρώνε οι σκύ-
λοι. Αυτό κατά κάποιο τρόπο ετοίμασε το 
σκηνικό για αυτό που θα ακολουθούσε μετά 
από μερικούς μήνες, τον αφανισμό δηλαδή, 
της Εβραϊκής κοινότητας της πόλης.

Κύριε Σαλτιέλ, πρόσφατα 
σας απονεμήθηκε το Δι-
εθνές Βραβείο Βιβλίου 
για την Έρευνα του Ολο-

καυτώματος  για το βιβλίο σας «The 
Holocaust in Thessaloniki: Reactions 
to the Anti-Jewish Persecution, 1942-
1943» από το ίδρυμα Γιαντ Βασέμ. Θα 
θέλατε να μας πείτε τί σημαίνει αυτή η 
σπουδαία βράβευση για εσάς προσω-
πικά αλλά και για την Ελλάδα;

Το βιβλίο ρίχνει φως σε μια από τις 
πιο σκοτεινές, τις πιο μελανές σελί-
δες της πρόσφατης Ελληνικής ιστο-
ρίας. Της ιστορίας των Διώξεων των 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης που όμως 
είναι ακόμα ολοζώντανη και μοιάζει 
με ανοιχτή «πληγή» στην πόλη. Θα 
θέλατε να μας μιλήσετε περισσότερο 
για το βιβλίο σας;

Το βιβλίο σας ξαναγράφει την ιστορία 
της πόλης της Θεσσαλονίκης και στην 
ουσία ξαναγράφει την ιστορία μας. Εί-
ναι αλήθεια ότι έως τώρα πολύ λίγα 
πράγματα είναι γνωστά για το Ολο-
καύτωμα των Εβραίων στην Ελλάδα. 
Πόσο δύσκολο ήταν να συγκεντρώσετε 
τα στοιχεία αυτά και το υλικό που πα-
ρουσιάζετε στο βιβλίο;

Το βιβλίο σας σηκώνει το πέπλο 
της σιωπής. Η τραγική ιστορία των 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης αποκα-
λύπτεται. Θα θέλαμε να σας ρωτή-
σουμε ποια ήταν η στάση των αρχών, 
της ελίτ, της Εκκλησίας αλλά και της 
κοινωνίας στις διώξεις των Ελλήνων 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης;

Στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, έχουμε και 
άλλα τρομερά γεγονότα, σπάνια ακόμα 
και για την ιστορία της υπό ναζιστι-
κής κατοχής Ευρώπης. Ένα από αυτά 
είναι η καταστροφή του Εβραϊκού νε-
κροταφείου της πόλης. Ένα άλλο είναι 
η μετονομασία των οδών που έφεραν 
Εβραϊκά ονόματα και να αναφέρουμε, 
επίσης, και την προσπάθεια να καρ-
πωθούν τις ιδιωτικές περιουσίες των 
Εβραίων με την ανοχή των αρχών, 
όπως αναφέρετε στο βιβλίο σας. Εκτός 
δηλαδή από τη φυσική εξόντωση των 
Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης 
που οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα θα-
νάτου, έχουμε και μια προσπάθεια για 
εξαφάνιση της μακραίωνης Εβραϊκής 
παρουσίας στην κοινωνία και στην 
ιστορία της πόλης;

Συνέντευξη του διακεκριμένου Θεσσαλονικιού
ιστορικού, συγγραφέα και εκπροσώπου του
Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου
στον ΟΗΕ στη Γενεύη, στη Mail.

Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε
στη HELLENIC MAIL στις 21/01/2022

Διεθνές Βραβείο Βιβλίου για την έρευνα του Ολοκαυτώματος

Αφιέρωμα
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Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είναι η τελευ-
ταία από τις διάφορες κοινότητες που υπήρ-
χαν στην πόλη και της έδιναν αυτή την ιδιαί-
τερη κοσμοπολίτικη άποψη, πλην φυσικά του 
Ελληνικού πληθυσμού. Και είναι οι τελευταί-
οι, οι οποίοι αποχώρησαν από την πόλη με 
αυτές τις βάρβαρες συνθήκες το 1943. Έκτοτε 
η πόλη έχει επιδείξει μια πάρα πολύ μεγάλη 
εσωστρέφεια, δεν μπόρεσε να αναπτύξει ένα 
διεθνές προφίλ και να επενδύσει πάνω σε 
αυτή την πλούσια ιστορία που είχε. Κατέστρε-
ψε πολλά από αυτά τα πολυπολιτισμικά χαρα-
κτηριστικά που είχε στο αστικό περιβάλλον 
με τη δημιουργία των πολυκατοικιών, και όλα 
αυτά τα παλιά σπίτια και οι βίλες έχουν χαθεί 
πια από την όψη της πόλης.
Οι Εβραίοι, οι οποίοι ήταν κυρίως στη με-
σαία τάξη και αστοί, είχαν συνδέσει τη μοίρα 
τους με την πρόοδο της πόλης. Όταν αυτοί 
χάθηκαν, έτσι χάθηκε ένας πληθυσμός ο 
οποίος αγαπούσε τη Θεσσαλονίκη, είχε συν-
δέσει την προκοπή του με την προκοπή και 
την ανάπτυξη της πόλης. Γι’ αυτό, όταν τώρα 
η Θεσσαλονίκη ψάχνει να βρει το ρόλο της 
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και το ποια 
είναι τα οικονομικά της πλεονεκτήματα, 
δυσκολεύεται να αναζητήσει ένα σύγχρονο 
προφίλ. Και ένας από τους λόγους είναι ότι 
χάθηκε αυτός ο Εβραϊκός της πληθυσμός, ο 
οποίος για πολλές δεκαετίες τη διαμόρφωνε 
και της έδινε αυτές τις διεθνείς διασυνδέσεις, 
τις οικονομικές ευκαιρίες και την καινοτομία 
για να προχωρήσει στην ανάπτυξή της.

Κανένας λαός δεν μπορεί να προχωρήσει 
μπροστά, αν δεν γνωρίζει την ιστορία του. 
Γιατί μία απο τις μεγαλύτερες προκλήσεις 
είναι να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελ-
θόντος. Και έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό 
η Θεσσαλονίκη, οι πολίτες της και οι φορείς, 
αλλά και όλη η Ελλάδα να μάθουν για το τι 
έγινε, έτσι ώστε να μπορέσουμε σαν κοινω-
νία πια και σαν χώρα να αποφύγουμε τις 
δυστοκίες του παρελθόντος. Η μνήμη και η 
γνώση της ιστορίας μας δίνουν τα θεμέλια 
για να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο. Ένα αύ-
ριο βασισμένο στην παιδεία, στην εκπαίδευ-
ση, στην αλληλεγγύη, στη δημοκρατία και σε 
δημοκρατικούς θεσμούς, ώστε να χτίσουμε 
μια κοινωνία πιο ανοιχτή, πιο δραστήρια, 
που κοιτάζει στο μέλλον με αισιοδοξία και-
μια διεθνή προοπτική. Αν δεν μεταφέρουμε 
τη μελέτη και τη γνώση της ιστορίας μας 
προς τις νέες γενιές κινδυνεύουμε να μείνου-
με εσωστρεφείς, χωρίς δυνατότητα να παί-
ξουμε ένα ρόλο στο διεθνές οικονομικό και 
πολιτικό γίγνεσθαι και έτσι, φαινόμενα όπως 
η οικονομική κρίση και η άνοδος ακραίων 
κομμάτων να επαναληφθούν και στο μέλλον.

Η ιστορία της Θεσσαλονίκης αλλά και η 
ταυτότητα της πόλης είναι συνυφασμένη 
με τον Εβραϊκό πληθυσμό της που μάλι-
στα συνέβαλε τα μέγιστα στην ακμή της 
πόλης. Σήμερα, αναζητώντας την ιστορία 
αναζητάμε και την ταυτότητα της πόλης 
που χάθηκε βίαια και φριχτά και καλύ-
φθηκε από τη σιωπή. Θα θέλατε να μας 
μιλήσετε για την ταυτότητα της πόλης;

Το βιβλίο σας αποκαθιστά την ιστορία των 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης αλλά στην ου-
σία αποκαθιστά την ιστορία της πόλης 
της Θεσσαλονίκης, μιας πόλης, όπως έχε-
τε πει, σε αμνησία. Είναι αλήθεια, ότι οι 
Εβραίοι που συνέβαλαν επί αιώνες στην 
ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό 
της Θεσσαλονίκης τα έχασαν όλα και χά-
θηκαν με φρικτό τρόπο. Πόσο σημαντικό 
είναι το να γνωρίζουμε την ιστορία μας, 
αλλά και πόσο σημαντικό είναι για εμάς 
να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη σήμερα;

Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα
του Ολοκαυτώματος

Λ. Σαλτιέλ: «Οφειλόμενη τιμή
η μετονομασία μιας κεντρικής

οδού της Θεσσαλονίκης σε λεωφόρο
Εβραίων Μαρτύρων»

Τη μετονομασία μιας κεντρικής 
οδού της Θεσσαλονίκης σε λε-
ωφόρο Εβραίων Μαρτύρων 

και το κλείσιμο μιας πληγής που αι-
μορραγεί εδώ και χρόνια, με τη με-
τατροπή της πλατείας Ελευθερίας 
από ...πάρκινγκ σε πάρκο μνήμης, 
προτάσσει ως οφειλόμενη τιμή στη 
μνήμη των Θεσσαλονικέων Εβραίων 
που έχασαν τη ζωή τους με βάναυσο 
τρόπο στα στρατόπεδα- κολαστήρια 
του Γ’ Ράιχ, ο εκπρόσωπος του Πα-
γκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου στα 
Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, ιστορι-
κός ερευνητής Λεόν Σαλτιέλ.
Με την ιδιότητα του Θεσσαλονικιού 
αλλά κι αυτή του επίμονου μελετητή 
των πιο μαύρων σελίδων της ιστορίας 
της πόλης, ο Λεόν Σαλτιέλ, σε συνέ-
ντευξή του στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, με αφορμή τη 

σημερινή Διεθνή Ημέρα Μνήμης για 
τα Θύματα του Ολοκαυτώματος και 
Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων 
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώ-
ματος, υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης της μνήμης αλλά και της 
εκπαίδευσης ως αντίδοτο στα φαινό-
μενα ρατσισμού και αντισημιτισμού 
που εξακολουθούν να υφίστανται πα-
ρότι έχουν παρέλθει σχεδόν οχτώ δε-
καετίες από το Ολοκαύτωμα.
Κληθείς να σχολιάσει την πρόσφατη 
βεβήλωση του μνημείου στο ΑΠΘ για 
το παλαιό εβραϊκό νεκροταφείο αλλά 
και την τοιχογραφία που είναι αφιε-
ρωμένη στους Εβραίους που εκτοπί-
στηκαν από την πόλη και έχασαν τη 
ζωή τους στο Ολοκαύτωμα, ο κ. Σαλ-
τιέλ αποδίδει αυτές τις πράξεις αντι-
σημιτισμού στη Θεσσαλονίκη σε μια 
μειοψηφία, θεωρώντας, ωστόσο, ότι 

η πλειονότητα των πολιτών που δεν 
διακατέχεται από τέτοιου είδους ρα-
τσιστικά αισθήματα θα πρέπει να κα-
ταδικάζει τέτοιες ενέργειες «ώστε οι 
ελάχιστοι να μπουν πραγματικά στη 
γωνία».
«Αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς υπάρ-
χουν και πρέπει να τα καταπολεμή-
σουμε, ωστόσο πιστεύω ότι δεν χαρα-
κτηρίζουν τη μεγάλη πλειοψηφία του 
ελληνικού λαού, ο οποίος θα πρέπει 
να καταδικάσει αυτούς τους βανδα-
λισμούς», αναφέρει χαρακτηριστικά, 
υπογραμμίζοντας πως για τον ίδιο, το 
θέμα της μνήμης είναι μεγαλύτερο απ’ 
αυτούς τους βανδαλισμούς.
Στο πλαίσιο αυτό φέρνει ως παρά-
δειγμα την πλατεία Ελευθερίας, όπου, 
όπως τονίζει, συνεχίζεται μια κατά-
σταση, η οποία δεν είναι η δέουσα γι’ 
αυτόν τον τόπο, με τη μεγάλη ιστορική 
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μνήμη και φόρτιση (σ.σ. τον Ιούλιο του 
1942, με εντολή των ναζιστικών δυνά-
μεων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία 
όλοι οι άνδρες Εβραίοι, ηλικίας 18-45 
ετών, και αφού υπέστησαν απερίγρα-
πτα μαρτύρια, οδηγήθηκαν σε κατανα-
γκαστικά έργα). «Παρά τις υποσχέσεις 
του Δήμου, η πλατεία Ελευθερίας πα-
ραμένει σταθμός αυτοκινήτων κι αυτό 
δεν έχει να κάνει με πράξεις ακραίων 
αντισημιτικών ομάδων, παρά με πολι-
τικές δημοκρατικά εκλεγμένων διοι-
κήσεων», επισημαίνει με έμφαση ο κ. 
Σαλτιέλ.
Πηγαίνοντας δε, ένα βήμα παρακάτω 
προτείνει τη μετονομασία μιας κεντρι-
κής οδού της πόλης σε λεωφόρο Εβραί-
ων Μαρτύρων. «Πιστεύω ότι είναι 
καιρός να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν 
μπορεί μια πόλη να θέλει να δείξει ότι 
είναι ανοιχτή και να πορεύεται προς το 
μέλλον, χωρίς να βάζει τα θεμέλια με 
βάση το παρελθόν της. Οι Εβραίοι ήταν 
-και παραμένουν- αναπόσπαστο κομ-
μάτι της Θεσσαλονίκης, με τεράστια 
για αιώνες συμβολή στη μορφή και 
τον χαρακτήρα της, την οικονομική 
ευημερία και τη φήμη της. Θα ήθελα, 
λοιπόν, να υπάρχει μια κεντρική οδός 
αφιερωμένη στα θύματα του Ολοκαυ-
τώματος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η μελέτη του Ολοκαυτώματος παρα-
μένει επίκαιρη
Σαν σήμερα, στις 27 Ιανουαρίου του 
1945, τα σοβιετικά στρατεύματα απε-
λευθέρωσαν το Άουσβιτς - Μπίρκενα-
ου, το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέ-
ντρωσης και εξόντωσης που έστησε η 
μηχανή θανάτου των ναζί. Πριν από 
χρόνια, ήταν η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών αυτή που καθιέρωσε 
την 27η Ιανουαρίου ως Ημέρα Μνήμης 
για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, 
ενώ το 2004, η Βουλή των Ελλήνων, 
ανακήρυξε ομόφωνα την ίδια ημερο-
μηνία ως «Ημέρα Μνήμης των Ελλή-
νων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων 
του Ολοκαυτώματος».
Παραμένει επίκαιρη, όμως, σήμερα η 
μελέτη του Ολοκαυτώματος ή έχουν 
εξαντληθεί οι πηγές; «Κάποιος μού 
είχε πει: ό,τι έχουμε να πούμε για το 
Ολοκαύτωμα, το έχουμε πει. Έχει δια-
νύσει την ιστορική του διαδρομή, έχει 
γίνει έρευνα, καιρός να προχωρήσου-

με σε νέα θέματα. Όντας και ιστορικός 
μελετητής του Ολοκαυτώματος, θέλω 
να επισημάνω πως εκτός της μεγάλης 
τραγικότητας που έχει το ιστορικό 
αυτό γεγονός καθώς επεκτάθηκε σε 
όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, η συνέχι-
ση της μελέτης του είναι θέμα έρευνας, 
νέων πορισμάτων και νέων ερευνη-
τικών ενδιαφερόντων. Παρότι πια οι 
επιζώντες μας αφήνουν σιγά σιγά, εξα-
κολουθούμε να βρίσκουμε νέες πτυχές 
του Ολοκαυτώματος που δεν έχουν 
διαλευκανθεί και πιστεύω πως η όλη 
προσπάθεια θα συνεχιστεί για πολλές 
δεκαετίες ακόμα», τονίζει ο Θεσσαλο-
νικιός ιστορικός ερευνητής, εκπρόσω-
πος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνε-
δρίου στα Ηνωμένα Έθνη.
«Το Ολοκαύτωμα», προσθέτει, «πέραν 
των Εβραίων που βρέθηκαν στο στόχα-
στρο του ναζισμού, έχει πολλά παγκό-
σμια και πανανθρώπινα χαρακτηριστι-
κά. Είναι για το πώς συμπεριφέρεσαι 
στον συμπολίτη σου, για τη διαφορε-
τικότητα, για τον πολιτικό εξτρεμισμό, 
για την ελευθερία και τη δημοκρατία, 
το κράτος δικαίου και την εκπαίδευση, 
τη ρητορική μίσους και τον σεβασμό 
στα ανθρώπινα δικαιώματα... Καλύ-
πτει, δηλαδή, τόσες παραμέτρους της 
καθημερινότητάς μας, που για μένα 
δεν χάνει ποτέ την ιδιαιτερότητα και 
τη σχέση του με τη σημερινή πραγμα-
τικότητα».
Μας καλεί, μάλιστα, ο κ. Σαλτιέλ να 
αναλογιστούμε πως το διεθνές σύστη-
μα και οι διεθνείς συμβάσεις -το διε-
θνές δίκαιο εν γένει- βασίστηκαν στην 

εμπειρία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
ώστε να λειτουργούν προληπτικά και 
να μην βιώσει «ποτέ ξανά» η ανθρωπό-
τητα τραγικά γεγονότα όπως το Ολο-
καύτωμα.

Σε άνοδο ο αντισημιτισμός ανά τον 
κόσμο
Δυστυχώς, ωστόσο, όπως διαπιστώ-
νει ο κ. Σαλτιέλ, υπάρχουν και σήμερα 
όχι μόνο αρνητές του Ολοκαυτώματος 
αλλά και γενοκτονίες. «Ανεβαίνει ο 
αντισημιτισμός, ο ρατσισμός, η μισαλ-
λοδοξία. Η ανθρωπότητα δυστυχώς 
δεν μαθαίνει ή δεν θέλει να μάθει από 
τα λάθη του παρελθόντος», εκτιμά, κά-
νοντας λόγο για «πολύ μεγάλη άνοδο 
και της άρνησης του Ολοκαυτώματος 
αλλά και του αντισημιτισμού και της 
μισαλλοδοξίας σε όλο τον πλανήτη».
«Δεν είναι μόνο ένα πράγμα που βλέ-
πουμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, 
αλλά το βλέπουμε και στις δυτικές 
δημοκρατίες, στην ανατολική Ευρώ-
πη, στον αραβικό κόσμο και αλλού. Για 
εμένα, αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό 
και ανησυχώ πολύ για το μέλλον», ση-
μειώνει ο κ. Σαλτιέλ, υπογραμμίζοντας 
την ανάγκη να μπουν αυτά τα θέματα 
σε πρώτη προτεραιότητα, «γιατί όποτε 
βλέπουμε αρνητές του δημοκρατικού 
καθεστώτος, όπως αυτούς που παρα-
δείγματος χάριν είχαν εκλεγεί στην Ελ-
λάδα και είχαν μπει στη Βουλή πριν με-
ρικά χρόνια, όταν βλέπουμε επιθέσεις 
κατά ατόμων με διαφορετικότητα, όλα 
αυτά μας θυμίζουν τη σκοτεινή εκείνη 
περίοδο. Γι’ αυτό και ως κράτος, ως πο-

λίτες, πρέπει να υπερδιπλασιάσουμε 
τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση 
τέτοιων φαινομένων».

Αντίδοτο η εκπαίδευση - Κομβικός ο 
ρόλος του Μουσείου Ολοκαυτώματος
Ο κ. Σαλτιέλ χαρακτηρίζει την εκπαί-
δευση «αντίδοτο για όλα τα κακά της 
κοινωνίας και φυσικά και γι’ αυτά που 
προέρχονται από τον εξτρεμισμό, 
τον φανατισμό και τη μισαλλοδοξία», 
υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως απαι-
τούνται κατάλληλα προσαρμοσμένα 
εγχειρίδια αλλά και κατάλληλη εκπαί-
δευση των καθηγητών.
«Όλα αυτά θέλουν προσπάθεια και 
τα αποτελέσματα φαίνονται σε βάθος 
χρόνου. Ήδη, βλέπουμε στην Ελλά-
δα, μαθητές και μαθήτριες που έχουν 
ασχοληθεί με το Ολοκαύτωμα πριν 
από κάποια χρόνια, να συνεχίζουν να 
ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Βλέ-
πουμε και πώς η αποκτηθείσα γνώση 
επηρεάζει τη συμπεριφορά και τη συ-
νείδησή τους στις μετέπειτα πράξεις 
τους», επισημαίνει ο κ. Σαλτιέλ και 
προσθέτει: «Για εμένα, η εκπαίδευση 
είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι 
κεντρικό. Πρέπει το υπουργείο Παιδεί-
ας, που ήδη κάνει πολλά, να ενισχύσει 
ακόμη περισσότερο τις προσπάθει-
ες προς αυτή την κατεύθυνση καθώς, 
όπως ανέφερα ήδη, πρόκειται για μια 
μάχη για τη δημοκρατία και τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα».
Κομβικό ρόλο στην εκπαίδευση -και 
μάλιστα με διεθνή εμβέλεια- αναμέ-
νεται να διαδραματίσει το Μουσείο 
Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, για 
την κατασκευή του οποίου φαίνεται 
πως έχει ανοίξει πλέον ο δρόμος. «Δεν 
θα είναι μόνο ένα μουσείο, αλλά ένα 
κέντρο ερευνητικό κι ένας τόπος που 
ευελπιστώ πως θα επισκέπτονται όλα 
τα σχολεία της πόλης και της περιοχής 
καθώς και ξένοι ερευνητές, τουρίστες, 
οι πολίτες της Θεσσαλονίκης και άλλοι 
Έλληνες επισκέπτες», τονίζει ο Θεσσα-
λονικιός ιστορικός ερευνητής.
«Χρειάζεται χρόνος να ευαισθητο-
ποιηθεί η κοινωνία, να επιμορφωθεί, 
να μάθει. Αυτό είναι ένα μέρος αυτής 
της πυξίδας και θα πρέπει να αρχίσει 
να μπαίνει σε εφαρμογή το χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησης», καταλήγει ο κ. 
Σαλτιέλ.

Αφιέρωμα

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει τρεις συλλογές επιστολών, γράμματα που έστελναν τρεις Εβραίες μητέρες από το γκέτο 
της Θεσσαλονίκης στους γιους τους στην Αθήνα, μερικές εβδομάδες ή μέρες πριν την αναχώρησή τους προς το Άουσβιτς. 
Οι συγκλονιστικές αυτές μαρτυρίες δίνουν μια μοναδική ματιά στη ζωή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στην Κατοχή, 
μέσα από περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων. Δείχνουν πώς οι ίδιες οι μητέρες αντιλαμβάνονταν και ζούσαν τα γεγονότα, 
μέσω μιας γυναικείας οπτικής που τόσο συχνά απουσιάζει από την ιστοριογραφία.

Αυτό το σπάνιο υλικό, τόσο για τη Θεσσαλονίκη όσο και για όλη την Ευρώπη, ανοίγει το δρόμο για νέες προσεγγίσεις των 
γεγονότων από τους μελετητές και μας επιτρέπει να φωτίσουμε άγνωστες πτυχές της ιστορίας. Οι τελευταίες επιστολές 
των τριών μητέρων, γεμάτες πόνο και δάκρυ, είναι μια πραγματική παρακαταθήκη γεμάτη συμβολισμούς και μηνύματα, 
από την καρδιά των θυμάτων της μεγαλύτερης τραγωδίας που γνώρισε η ανθρωπότητα.

«Μην με ξεχάσετε, τρεις Εβραίες μητέρες 
γράφουν στους γιούς τους από το γκέτο
της Θεσσαλονίκης»
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Την αντίθεσή του με τον πλέον κατη-
γορηματικό τρόπο στην πώληση F-16 
στην Τουρκία επαναλαμβάνει ο πρόε-
δρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέ-
σεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Ρόμπερτ 
Μενέντεζ μιλώντας στο τηλεοπτικό 
σταθμό Mega. Επίσης, διαμηνύει πως 
δεν είναι αποδεκτό και δεν μπορεί το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ να καλεί και τις 
δύο πλευρές να ρίξουν τους τόνους 
ή να βρουν έναν ειρηνικό τρόπο επί-
λυσης των διαφορών τους όταν είναι 
η μία και μόνο η μία πλευρά που επι-
τίθεται. Παράλληλα, χαιρετίζει την 
πώληση F-35 στην Ελλάδα, σημειώνο-
ντας πως η χώρα μας έχει αποδείξει 
ότι είναι ένας ισχυρός σύμμαχος στο 
ΝΑΤΟ, «μια κυβέρνηση και ένας λαός 
που μοιράζεται τις αξίες μας, και αυτό 
παίζει σημαντικό ρόλο για την πώλη-
ση του αμερικανικού στρατιωτικού 
υλικού στο εξωτερικό».
Αναλυτικότερα, ερωτηθείς τι θα γίνει 
με την πώληση των F-16 στην Τουρ-
κία, ο Αμερικανός γερουσιαστής απα-
ντά: «Θα ήθελα η Τουρκία να είναι 
διαφορετική απ’ ό,τι είναι υπό την 
ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν. Να 
είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος στο 
ΝΑΤΟ, να ακολουθεί τους διεθνείς κα-
νόνες, να μην είναι επιθετική έναντι 
των γειτόνων της, να μην συλλαμβά-
νει και φυλακίζει δημοσιογράφους 
και δικηγόρους. Να μην κηρύσσεις 
ξαφνικά έναν από τους βασικούς σου 
πολιτικούς αντιπάλους ένοχο, για 
να τον αποκλείσεις από τις εκλογές 
και πολλά ακόμη. Όποτε, σε αυτό το 
πλαίσιο, είμαι αντίθετος στην πώλη-
ση των F16, γιατί στο τέλος της ημέ-
ρας η πραγματικότητα είναι ότι δεν 
έχουμε δει την Τουρκία του Ερντογάν 
να ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσ-
δοκίες». Αντίθετα, όπως παρατηρεί, 
«αυτό που έχουμε δει» είναι μια Τουρ-
κία που απειλεί μια άλλη χώρα-μέλος 
του ΝΑΤΟ, την Ελληνική Δημοκρατία 
και την απειλεί χωρίς δικαιολογία, 
χωρίς αιτία. «Οπότε στο μυαλό μου 
θα ήταν προβληματικό να πουλήσου-
με στρατιωτικό υλικό, όταν προβαίνει 
σε τέτοιες ενέργειες και όταν εκδηλώ-
νει ξεκάθαρα ξανά και ξανά κάποιες 
από τις προθέσεις της» υπογραμμίζει 
ευρύτερα.
Επίσης, αναφέρει πως ίσως η κυβέρ-

νηση Μπάιντεν χρησιμοποιήσει τη 
δική του στάση για την πώληση ως ένα 
μοχλό πίεσης για να κάνει την Τουρκία 
να συμπεριφερθεί διαφορετικά «και, 
αν συμβεί αυτό, ας είναι, θα μπορού-
σε να είναι μια θετική εξέλιξη». Αλλά 
αυτή τη στιγμή, διαμηνύει με σαφή-
νεια, σκοπεύει να εξακολουθήσει να 
κάνει αυτό που έχει πει πως θα κάνει, 
δηλαδή να μην εγκρίνει την πώληση. 
«Κατά συνέπεια, δεν θα προχωρήσω 
σε έγκριση της πώλησης αυτή τη στιγ-
μή» προσθέτει.
Στην ερώτηση πως ακόμη όμως κι αν 
η διοίκηση Μπάιντεν χρησιμοποιεί τη 
στάση του για να πιέσει την Τουρκία, 
ακόμη κι αν η Τουρκία συμφωνήσει να 
σταματήσει τις απειλές κατά της Ελ-
λάδα, πώς θα μπορούσε να εξασφαλί-
σει ότι θα σεβαστεί και θα τηρήσει τη 
δέσμευση αυτή και μετά την πώληση, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερι-
κών Σχέσεων της Γερουσίας καθιστά 
σαφές: «Ναι, φυσικά δεν είναι μόνο 
λόγια. Θα απαιτούνταν και πράξεις 
και πρέπει να σκεφτούμε ποιοι είναι 
οι όροι που θα εφαρμόζονταν και 
οι πράξεις που θα απαιτούνταν από 
πλευράς της Τουρκίας προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι η τουρκική κυ-
βέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη να 
υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της σε 
μια τέτοια πώληση». Συμπληρώνει 
μάλιστα: «Δεν είμαστε καθόλου κοντά 
σε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Μπο-
ρεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αν 
και μόνο αν η Τουρκία εγκαταλείψει 
την επιθετική της στάση έναντι τόσο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κύπρου όσο και άλλες ενέργειες στην 
Ανατολική Μεσόγειο που είναι αντί-
θετες στα εθνικά μας συμφέροντα και 
την εθνική μας ασφάλεια».
Περαιτέρω, ερωτηθείς αν έχει έρθει 
η ώρα για μια πιο ξεκάθαρη στάση 
από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αντί να τη-
ρεί περίπου ίσες αποστάσεις από μια 
χώρα που απειλεί και μια χώρα που 
διαρκώς απειλείται, ο Ρόμπερτ Μενέ-
ντεζ τόνισε πως δεν είναι αποδεκτό 
και δεν μπορεί να καλεί και τις δύο 
πλευρές να ρίξουν τους τόνους ή να 
βρουν έναν ειρηνικό τρόπο επίλυσης 
των διαφορών τους όταν είναι η μία 
και μόνο η μία πλευρά που επιτίθεται. 
«Αν η Ελληνική Δημοκρατία ενεργού-

σε με τον ίδιο τρόπο, όπως ο Ερντο-
γάν συμπεριφέρεται απέναντι στην 
Ελλάδα, τότε θα καλούσα την Ελληνι-
κή Δημοκρατία να βρει έναν τρόπο να 
προχωρήσει σε συμφιλίωση με βάσει 
τους διεθνείς κανόνες και το διεθνές 
δίκαιο, αλλά δεν συμβαίνει κάτι τέ-
τοιο. Η Ελλάδα δεν κάνει υπερπτήσεις 
στον τουρκικό εναέριο χώρο. Η Ελλά-
δα δεν εισβάλει σε τουρκικά χωρικά 
ύδατα. Η Ελλάδα δεν απειλεί την κυρι-
αρχία και την ασφάλεια της Τουρκίας. 
Επομένως είναι λάθος να καλούνται 
και οι δύο πλευρές εν προκειμένω, 
όταν μόνο η μία πλευρά είναι επιθε-
τική και αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρό-
κειται για μία προσπάθεια που εξακο-
λουθούμε να καταβάλλουμε με σκοπό 
να κάνουμε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και 
την αμερικανική διοίκηση να αλλάξει 
δρόμο γιατί πιστεύω ότι όταν μιλάμε 
για αυταρχικούς ανθρώπους, κάποιες 
φορές μπορεί να νομίζεις ότι όλα τους 
τα σχόλια είναι απλά ρητορική, ανεύ-
θυνη ρητορική μίσους, κάποιες φορές 
ωστόσο οφείλεις να αναρωτηθείς αν 
υπάρχει περίπτωση να εννοούν αυτά 
που λένε, και αυτό είναι ένα ρίσκο που 
δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναλά-
βουμε» υπογράμμισε.
Σε ερώτηση τι θα περιμένουμε από 
τις ΗΠΑ αν η Τουρκία υλοποιήσει τις 
απειλές της για πόλεμο εναντίον της 
Ελλάδας, ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας 
εκτιμά πως δεν περιμένει να συμβεί 
κάτι τέτοιο και πιστεύει ότι οι δύο χώ-
ρες έχουν συνεργαστεί για να χτίσουν 
μια πιο δυνατή αμερικανο-ελληνική 
αμυντική θέση, «κάτι που είναι απί-
στευτα σημαντικό για τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, είναι όμως πολύ σημαντι-
κό και για την Ελλάδα». Όπως εξηγεί, 
όταν η Σούδα είναι σημαντική βάση 
για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν η 
Αλεξανδρούπολη έχει γίνει τώρα μια 
στρατηγικά σημαντική θέση όχι μόνο 
για αμυντικούς αλλά και για ενεργεια-
κούς σκοπούς, όταν οι κοινές αμερικα-
νο-ελληνικές στρατιωτικές ασκήσεις 
προσλαμβάνουν πολύ σημαντικές 
διαστάσεις, όλα αυτά εκπέμπουν ένα 
μήνυμα στους γείτονες της Ελλάδας, 
εν προκειμένω και στην Τουρκία, για 
τον κίνδυνο τυχόν ανάληψης στρατι-
ωτικής δράσης εναντίον της Ελλάδας 

γιατί τώρα δεν είναι μόνο τα ελληνικά 
συμφέροντα που επηρεάζονται αλλά 
θα μπορούσαν να πληγούν και τα συμ-
φέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Δεύτερον, εκφράζει την πεποίθηση 
ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να συζητήσει 
τι θα συμβεί αν έρθει μια μέρα -ο μη 
γένοιτο- μία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ 
επιτεθεί απρόκλητα σε μια άλλη χώρα 
μέλος του ΝΑΤΟ. «Μου φαίνεται ότι εί-
ναι ο επιτιθέμενος που θα πρέπει να 
τιμωρηθεί και μου φαίνεται επίσης, 
από αμερικανική σκοπιά ότι όταν 
έχεις δύο συμμάχους στο ΝΑΤΟ αλλά 
ο ένας είναι ο επιτιθέμενος και είναι 
ξεκάθαρα αυτός που προκάλεσε τις 
συνέπειες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτεί-
ες πρέπει να σταθούν στο πλευρό της 
χώρας που έχει δεχθεί επίθεση» κατέ-
στησε σαφές.
Τέλος, ο Ρόμπερτ Μενέντεζ έπλεξε το 
εγκώμιο του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην 
Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη. «Ο πρέσβης κ. 
Τσούνης είναι μια αμερικανική επιτυ-
χία. Ο γιος Ελλήνων μεταναστών που 
δούλεψε στο εστιατόριο των γονιών 
του, και κατάφερε να γίνει ένας από 
τους πιο επιτυχημένους επιχειρημα-
τίες στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης 
και τώρα πια πρεσβευτής των ΗΠΑ. 
Και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά 
για να συσφίξει ακόμα περισσότερο 
τους δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της 
Ελλάδας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρ. Μενέντεζ: Δεν θα εγκρίνω την πώληση F-16 στην Τουρκία - Να εγκαταλείψει 
την επιθετική της στάση απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώ-
θηκαν από πυρά σε μια συναγωγή της 
Ανατολικής Ιερουσαλήμ,  σύμφωνα με 
την ισραηλινή αστυνομία.
Λίγο νωρίτερα, η ισραηλινή υπηρεσία 
Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (το αντίστοι-
χο του Ερυθρού Σταυρού) έκανε λόγο 
για τουλάχιστον δέκα τραυματίες, 
ορισμένοι εκ των οποίων ήταν σε σο-
βαρή κατάσταση.
Ο δράστης «εξουδετερώθηκε» ανέ-
φερε η υπηρεσία, χωρίς άλλες διευ-
κρινίσεις.
«Πολλοί τραυματίες από πυροβολι-
σμούς στη συνοικία Νέβε Γιάκοβ στην 

Ανατολική Ιερουσαλήμ», ανέφερε η 
πρώτη ανακοίνωση στην οποία γίνεται 
λόγος για "τρομοκρατική επίθεση".
Οι ΗΠΑ καταδίκασαν την «αποκρουστι-
κή» επίθεση, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
να κάνει λόγο για «προφανώς τρομο-
κρατική ενέργεια». Το υπουργείο Εξω-
τερικών διευκρίνισε ότι είναι σε επαφή 
με τις αντίστοιχες ισραηλινές υπηρε-
σίες και ότι προς το παρόν δεν υπάρχει 
κάποια τροποποίηση στην περιοδεία 
που επρόκειτο να πραγματοποιήσει 
στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Άντονι 
Μπλίνκεν τις επόμενες ημέρες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισραήλ: Τουλάχιστον 7 νεκροί από πυροβολισμούς σε συναγωγή της Ιερουσαλήμ
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Μείωση παρουσίασε η θετικότητα στο 
σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων 
για covid-19 όπως οι νοσηλείες και οι 
διασωληνώσεις. Η θετικότητα για γρί-
πη στην κοινότητα δεν παρουσίασε 
σημαντική μεταβολή, σύμφωνα με την 
εβδομαδιαία (16-22 Ιανουαρίου) επι-
δημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις 
ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού 

συστήματος (SARSCoV-2, ιοί γρίπης και 
αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV).
Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19: Η 
θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέ-
ντων δειγμάτων μειώθηκε σε σχέση με 
την προηγούμενη εβδομάδα, μείωση 
παρουσίασε ο αριθμός των εισαγωγών 
για COVID-19 και ο αριθμός των νέων 
διασωληνώσεων. Ο αριθμός των ασθε-

νών με λοίμωξη COVID-19 που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 153. 
Καταγράφηκαν 168 θάνατοι με διάμε-
ση ηλικία τα 85 έτη.

Στοιχεία για τις μεταλλάξεις
Η υπο-παραλλαγή ΒΑ.5 εξακολουθεί 
να είναι η συχνότερη υπο-παραλ-
λαγή της Όμικρον. Το ποσοστό της 
υπο-παραλλαγής BQ.1.1 αυξήθηκε σε 
σχέση με τις υπόλοιπες υπο-παραλ-
λαγές του στελέχους ΒΑ.5. Συχνότερη 
υπο-παραλλαγή της BA.2 παραμένει 
η BA.2.75 με ποσοστό 46%, η υπο-πα-
ραλλαγή CH.1.1 αντιστοιχεί σε ποσο-
στό περίπου 35% των στελεχών ΒΑ.2, 
ενώ ακολουθεί η υπο-παραλλαγή XBB 
με ποσοστό 15%. Η υπο-παραλλαγή 
XBB.1.5 έχει ανιχνευτεί συνολικά σε 9 
δείγματα. Η επιτήρηση του ιικού φορ-
τίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση 
της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV2 σε 
2 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Δύο νέοι θάνατοι από γρίπη

ός της γρίπης: Η θετικότητα για γρίπη 
στην κοινότητα δεν παρουσίασε ση-
μαντική μεταβολή. Καταγράφηκαν 2 
νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένης γρίπης, που αφορού-
σαν νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ και 2 νέοι 
θάνατοι την εβδομάδα. Συνολικά από 
την αρχή επιτήρησης της γρίπης νοση-
λεύτηκαν 55 άτομα με γρίπη σε ΜΕΘ 
και καταγράφηκαν 17 θάνατοι. Κατα-
γράφηκαν στα δύο κέντρα αναφοράς 
γρίπης 249 δείγματα θετικά για ιούς 
γρίπης (δείγματα sentinel και νοσοκο-
μειακά δείγματα), εκ των οποίων τα 
246 (99%) ήταν στελέχη τύπου Α και τα 
3 (1%) ήταν στελέχη τύπου Β. Από τα 
245 στελέχη τύπου Α, 236 (96%) ταξι-
νομήθηκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και 
9 (4%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1).
Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως 
παθογόνου): Καταγράφηκε μείωση σε 
σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα 
στην κοινότητα, που αφορούσε σε όλες 
τις ηλικιακές ομάδες.
Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV: 
Η θετικότητα παρουσίασε μείωση σε 
σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΟΔΥ: 168 θάνατοι από κορoνοϊό και δύο από γρίπη την 
τελευταία εβδομάδα

Ευρεία σύσκεψη, για τις ελλείψεις 
φαρμάκων στην αγορά, της Επιστη-
μονικής Επιτροπής του ΙΣΑ και της 
Περιφέρειας Αττικής, με τους εκπρο-
σώπους του ΕΟΦ, ΕΟΔΥ, ΣΦΕΕ και 
ΠΕΦ συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης. Εκφράστηκε η εκτίμηση 
ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, η 
κατάσταση θα ομαλοποιηθεί ωστόσο 
θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, για 
τη διευκόλυνση των ασθενών και των 
γιατρών στο θεραπευτικό τους έργο.
Ειδικότερα, ο ΙΣΑ πρότεινε τα εξής:

1.Να δοθεί η δυνατότητα να εκτελούν 
μερικώς οι ασθενείς την ίδια συντα-
γή, σε διαφορετικά φαρμακεία σε πε-
ρίπτωση έλλειψης φαρμακευτικού 
σκευάσματος, προκειμένου αφενός 
να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής και 
αφετέρου να μην παρατηρείται πλα-
σματική καταγραφή των ελλείψεων.
2.Να μην «ξεκλειδώνει» στη συνταγο-
γράφηση των φαρμάκων που λείπουν 
όλη η θεραπευτική κατηγορία, -εφό-
σον έχει γίνει χρήση του κλειδώματος 
του 15% στη συνταγογράφηση του 

ιατρού-, παρά μόνο το συγκεκριμένο 
σκεύασμα που παρουσιάζει έλλειψη.
3.Να μην χορηγείται κανένα φάρμακο 
χωρίς ιατρική συνταγή.
4.Να υπάρξει σύσταση να αναγρά-
φουν οι ιατροί στο πεδίο «σχόλιο», το 
σκεύασμα που προτείνουν όπως από 
ετών έχει ζητήσει ο ΙΣΑ.
«Το φαινόμενο των ελλείψεων φαρμά-
κων είναι παγκόσμιο και γι αυτό δεν 
γνωρίζουμε πόσο θα κρατήσει. Ευτυ-
χώς, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία 
μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος 

της αγοράς. Παράλληλα, πρέπει να 
γίνει συνείδηση ότι κανένα φάρμακο 
δεν μπορεί να χορηγείται χωρίς τη 
σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ια-
τρού», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. 
Πατούλης.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι κκ. Δ. Φι-
λίππου Πρόεδρος ΕΟΦ, Ο. Παπαδημη-
τρίου Πρόεδρος ΣΦΕΕ, Β. Πενταφρά-
γκας Εντεταλμένος Σύμβουλος ΠΕΦ 
και ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΙΣΑ Φ.Πα-
τσουράκος.
Πηγή: isathens.gr

Γιώργιος Πατούλης
«Κανένα φάρμακο, δεν πρέπει να χορηγείται

χωρίς ιατρική συνταγή»
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Ήταν το έτος 1938 όταν μια ομάδα ερευνητών 
του Χάρβαρντ ξεκίνησε μια μελέτη για να απα-
ντήσει σε ένα ερώτημα: Τι κάνει τους ανθρώ-
πους ευτυχισμένους; Στο μικροσκόπιο των 
ερευνητών μπήκαν αρχικά 724 άτομα - ήταν 
αγόρια από μη προνομιούχες οικογένειες της 
Βοστώνης και φοιτητές του ιδρύματος. Στη 
συνέχεια προστέθηκαν οι σύζυγοί τους, κα-
τόπιν τα παιδιά τους, μετά τα εγγόνια τους. Οι 
ερευνητές του Χάρβαρντ ενσωμάτωσαν τελικά 
στη μελέτη τους 1300 απογόνους που προέρ-
χονταν από την αρχική ομάδα.
Ανά τακτά διαστήματα, συγκέντρωναν πληρο-
φορίες για τους συμμετέχοντες που ξεκινούσε 
από την οικονομική τους κατάσταση και την 
επαγγελματική τους ανέλιξη για να φτάσει έως 
την υγεία τους. Ήταν άνθρωποι που παντρεύ-
ονταν και χώριζαν, γνώριζαν επιτυχίες και 
αποτυχίες, γίνονταν γονείς ή έμεναν άκληροι, 
αποκτούσαν πλούτο ή ζούσαν σε συνθήκες οι-
κονομικής στενότητας.
Στη μακροβιότερη μελέτη στην ιστορία, το συ-
μπέρασμα στο τέλος ήταν ένα: Το «κλειδί» της 
ανθρώπινης ευτυχίας είναι οι καλές διαπρο-

σωπικές σχέσεις. Πώς όμως καλλιεργούνται οι 
καλές σχέσεις;
Στο ερώτημα επιχειρούν να απαντήσουν οι ση-
μερινοί επικεφαλής της μελέτης του Χάρβαρντ 
ξεκινώντας από μια παραδοχή: Όπως σημειώ-
νουν στην επιθεώρηση The Atlantic οι Ρόμπερτ 
Ουόλντιντζερ και Μαρκ Σουλτς, οι προσωπικές 
μας σχέσεις δεν είναι πάντοτε η πρώτη μας 
προτεραιότητα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για 
παράδειγμα, ο μέσος Αμερικανός αφιέρωσε το 
2018 συνολικά 11 ώρες την ημέρα σε μοναχικές 
δραστηριότητες. Σε ένα διάστημα 29 ετών, οι 
58 ημέρες που πέρασε κανείς με έναν φίλο του 
είναι χωρίς αμφιβολία μια ασήμαντη υποδιαί-
ρεση σε σχέση με τις 4.851 ημέρες που αφιέρω-
σε στην τηλεόραση ή το διαδίκτυο.
Οι ίδιοι σημειώνουν πως δεν είναι απαραίτη-
τη η συνδρομή της επιστήμης ή ανάλυση κά-
ποιων ευρημάτων για να αναγνωρίσει κανείς 
πώς επιδρούν οι σχέσεις στην ψυχολογία μας. 
Αρκεί να ανακαλέσει στη μνήμη του το συναί-
σθημα της αναζωογόνησης που τον καταλαμ-
βάνει έπειτα από μια καλή συζήτηση ή την 
ένταση που νιώθει έπειτα από έναν καβγά.
Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι υγιείς και ολο-
κληρωμένες σχέσεις προσφέρουν ένα είδος 
ευεξίας - ή κοινωνικού fitness. Και όπως συμ-
βαίνει και με την φυσική ευεξία, τη γνωστή 
«φόρμα», έτσι και στην περίπτωση της κοινω-
νικής χρειάζεται άσκηση για να διατηρηθεί σε 
καλά επίπεδα.
Τι είδους άσκηση μπορεί να είναι αυτή όμως; 
Οι ειδικοί λένε πως τα ερωτηματολόγια που 

καλούνται να συμπληρώσουν οι συμμετέχο-
ντες στην έρευνα δίνουν μια απάντηση. Εκεί, 
τα 1300 άτομα του δείγματος καλούνται να 
σκεφτούν γύρω από τον εαυτό τους και τους 
ανθρώπους που αγαπούν. Και για κάποιους 
από αυτούς, όπως διαπιστώνεται, αυτός ο 
αναστοχασμός λειτουργεί ευεργετικά.
Είναι μια πρακτική που μπορεί να βοηθήσει 
τον καθένα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως είναι 
απλή και εύκολη. Οι δυο ερευνητές παραδέχο-
νται πως κάποιοι συμμετέχοντες εμφανίζονται 
επιφυλακτικοί, άλλοι διατηρούν ζωηρές αμ-
φιβολίες, αφήνοντας ολόκληρες σελίδες του 
ερωτηματολογίου κενές, κάποιος έγραψε στο 
περιθώριο «μα τι ερωτήσεις είναι αυτές!». Ο 
στοχασμός γύρω από την πορεία και τις δυσκο-
λίες της ζωής δεν είναι μια απλή υπόθεση. Η 
σημασία του κοινωνικού fitness όμως είναι τε-
ράστια εάν αναλογιστεί κανείς πως η μοναξιά, 
μια συνθήκη με αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία, τείνει να λάβει επιδημικές διαστάσεις.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
σε δείγμα 55.000 ατόμων απ' όλο τον κόσμο 
μέσω του διαδικτύου, ένα στα τρία άτομα όλων 
των ηλικιών δήλωσαν πως αισθάνονται μόνα. 
Ανάμεσά τους, η ηλικιακή ομάδα που βίωνε 
πιο έντονα αυτό το συναίσθημα ήταν αυτή των 
16-24 ετών, ενώ από αυτούς το 40% ανέφερε 
πως αισθάνονταν μόνοι «συχνά» και «πολύ 
συχνά».
Έρευνα το 2020 έδειξε ακόμη πως το 32% των 
ενήλικων στην Ιαπωνία ανέμεναν να βιώσουν 
μοναξιά στη διάρκεια του έτους, ενώ σε έρευ-

να στις ΗΠΑ το 2019 τρεις στους τέσσερις είπαν 
πως είχαν βιώσει από ήπια έως και υψηλά επί-
πεδα μοναξιάς.
Καθώς διαπιστώθηκαν ανάλογα ευρήματα στη 
Βρετανία, η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε 
να θεσπίσει ένα υπουργείο για τη Μοναξιά. Για 
τους ειδικούς, ωστόσο, η αντιμετώπιση της 
επιδημίας δεν είναι εύκολη υπόθεση αφού η 
μοναξιά είναι μια υποκειμενική εμπειρία: άν-
θρωποι αισθάνονται μόνοι αν και έχουν οικο-
γένεια ή φίλους, ενώ άλλοι μπορεί να έχουν 
ελάχιστες επαφές αλλά να μην βιώνουν αρνη-
τικά συναισθήματα.
Αυτό σημαίνει πως οι αντικειμενικές συνθήκες 
της ζωής ενός ατόμου δεν είναι αρκετές για να 
εξηγήσουν γιατί κάποιος αισθάνεται μόνος. 
Φαίνεται τελικά πως το συναίσθημα καθορί-
ζεται από τη διαφορά ανάμεσα στο είδος των 
κοινωνικών επαφών που διατηρεί κάποιος και 
αυτό που επιθυμεί στην πραγματικότητα να 
έχει.
Όπως σημειώνουν οι Ουόλντιντζερ και Σουλτς 
και στο νέο τους βιβλίο «The Good Life: Lessons 
From the World's Longest Scientific Study of 
Happiness», η συνθήκη αυτή υπογραμμίζει τη 
σημασία της ποιότητας των διαπροσωπικών 
σχέσεων. Η παραμέλησή τους, επισημαίνουν, 
συνιστά κίνδυνο για εμάς τους ίδιους. Όχι 
μόνο πρέπει αλλά και μπορεί να επενδύει κα-
νείς στην κοινωνική ευεξία κάθε μέρα, κάθε 
εβδομάδα της ζωής του. Θέτοντας ασφαλώς 
τις διαπροσωπικές του σχέσεις σε πρώτη προ-
τεραιότητα. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «κλειδί» της ανθρώπινης ευτυχίας:
Τι αποκαλύπτει η μακροβιότερη μελέτη στην ιστορία 

Στη βελτίωση της παροχής φροντίδας 
ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων 
της χώρας μας, καθώς και στην ενδυ-
νάμωση των υποδομών για την πρόλη-
ψη, αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών 
με ανάγκες ψυχικής υγείας, στοχεύει 
το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την 
Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων», 
το οποίο υλοποιεί το υπουργείο Υγεί-
ας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος. Το καινοτόμο αυτό πρό-
γραμμα παρουσιάστηκε σήμερα στο 
1ο συνέδριο της «Πρωτοβουλίας για 
την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» 
και όπως ανέφερε κατά την ομιλία της 
η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, η 
υλοποίηση του γίνεται σε στενή συνερ-
γασία με το διεθνώς αναγνωρισμένο 
Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας «Child Mind 

Institute» που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. 
Το Ινστιτούτο παρέχει την επιστημο-
νική τεχνογνωσία, ώστε οι στόχοι του 
προγράμματος να ανταποκρίνονται σε 
διεθνείς προδιαγραφές και βέλτιστες 
πρακτικές για την παροχή αντίστοιχων 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
Η κ. Ράπτη πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα 
αυτό έρχεται σε συνέχεια του προγράμ-
ματος «Πρωτοβουλίας για την Υγεία» 
που βασίζεται σε μία διευρυμένη σύ-
μπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
στην Ελλάδα και σε διεθνείς συνεργασί-
ες με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊ-
κά ιδρύματα. «Η πανδημία ανέδειξε την 
επιτακτική ανάγκη δημιουργίας νέων 
καινοτόμων δράσεων και υπηρεσιών 
για την υποστήριξη των παιδιών και 
των εφήβων μας. Υπό αυτό το πρίσμα, 

ξεκίνησε το 2021, το 5ετές επιστημονι-
κό πρόγραμμα "Πρωτοβουλία για την 
Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων», για 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και 
ψυχικής ευημερίας τους».
Η υφυπουργός Υγείας επεσήμανε πως 
βασικοί άξονες του έργου είναι η δημι-
ουργία ενός Πανελληνίου Δικτύου Ανα-
φοράς για την Ψυχική Υγεία Παιδιών 
και Εφήβων, με κατά τόπους Κέντρα 
Αναφοράς (Hubs) στην Αλεξανδρούπο-
λη, τα Ιωάννινα, τη Θεσσαλονίκη, την 
Αθήνα, την Πελοπόννησο και την Κρή-
τη. Περαιτέρω, στόχος είναι η παροχή 
κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης στους εκπαιδευτικούς και τους 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδιών 
και εφήβων σε όλη τη χώρα, καθώς αξι-
οποίηση ψηφιακών εργαλείων και μέ-

σων τηλεψυχιατρικής.
Για την δημιουργία των κατά τόπους κέ-
ντρων αναφοράς, έχουν ήδη συναφθεί 
από το υπουργείο Υγείας μνημόνια συ-
νεργασίας με τα πανεπιστημιακά νοσο-
κομεία Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης, 
Ηρακλείου και έχουν κινηθεί διαδικασί-
ες για τη σύναψη μνημονίων συνεργα-
σίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Κλείνοντας, η υφυπουργός Υγείας Ζωή 
Ράπτη, υπογράμμισε: «Το υπουργείο 
Υγείας και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
μοιράζονται ένα κοινό όραμα: την πα-
ροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, 
φιλικών προς το παιδί, με ίση πρόσβα-
ση στα παιδιά μας και τους εφήβους 
μας. Τιμούμε την προσφορά του ΙΣΝ 
και δεσμευόμαστε τόσο στην υλοποίη-
ση του προγράμματος και τη συνέχιση 
αυτού με την ανάληψη του από το ελλη-
νικό Δημόσιο. Το σημαντικό αυτό έργο 
έρχεται να ενισχύσει μια σειρά υπηρε-
σιών που αναπτύσσουμε ήδη για την 
ψυχική υγεία των παιδιών και των εφή-
βων μας και των οικογενειών. Έχοντας 
εξασφαλίσει πόρους του Ταμείου Ανά-
καμψης, ύψους 55 εκατ., δημιουργού-
με 106 νέες κοινοτικές δομές ψυχικής 
υγείας, σε όλη την επικράτεια, για τον 
γενικό πληθυσμό, με έμφαση στις ευά-
λωτες ομάδες, όπως τα παιδιά μας, τα 
οποία υπέστησαν το πιο δυσανάλογο 
ψυχικό κόστος από τις συνέπειες της 
πανδημίας. Από τις 106 δομές για τις 66 
έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική δια-
δικασία και για τις 54 έχουν εκδοθεί οι 
άδειες ίδρυσης». .̀
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καινοτόμο πρόγραμμα για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων υλοποιεί 
το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το ΙΣΝ
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Αγαπητοί Συνεργάτες, 
Η Pharmex παρουσιάζει τo Octenisept δερματικό διάλυμα 

της εταιρείας Schülke

OCTENISEPT CUTANEOUS SOLUTION
Χρησιμοποιείται για καθαρισμό και βραχείας εφαρμογής αντισηψία τραυμάτων, οξέων και χρόνι-

ων πληγών από χειρουργεία και εγκαύματα. 

Μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί έκπλυση της στοματικής κοιλότητας για προληπτική θερα-
πεία και για μείωση του αριθμού των βακτηρίων πριν τις επεμβάσεις, όπως εξαγωγή δοντιού. 

Χαρακτηρίζεται από γρήγορη έναρξη δράσης και ευρύ φάσμα αντισηπτικής αποτελεσματικότητας.

Προστατεύει από μολύνσεις και φλεγμονές κι έτσι προωθείται η φυσιολογική επούλωση. 
Είναι άχρωμο, δεν λεκιάζει και δεν τσούζει κατά την εφαρμογή.

Κατάλληλο για βρέφη και πρόωρα μωρά. 

Ασφαλής χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (μετά το πρώτο τρίμηνο). 

Κατάλληλο για άτομα με θυρεοειδή καθώς δεν περιέχει ιώδιο. 

Υγεία
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Με νέες συγκλονιστικές καταθέσεις μαρτύρων 
συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την φονική πυρ-
καγιά στο Μάτι. Η Ελένη Παπαποστόλου καταγ-
γέλλει την πλήρη απουσία του μηχανισμού όταν 
εκείνη κουβαλούσε το νεκρό ιερέα πατέρα της 
στην πλάτη στο νερό.
Πάλεψε να σώσει τους γονείς της. Έσωσε τη μητέ-
ρα της. Ο πατερας της δεν άντεξε. Σήκωσε τα χέ-
ρια στον ουρανό, ζήτησε συγχώρεση και έσβησε. 
Με το ράσο του έδεσε τα σώματα και των τριών 
τους. Για να σώσει τη μητέρα της και να μεταφέρει 
τη σορό του πατέρα της. Κατέθεσε πολυ φορτι-
σμένη.
«Ήταν σαν κόλαση. Βρήκαμε δίοδο και φτάσαμε 
στη θάλασσα. Πήγαμε και καθίσαμε σε ένα ύφα-
λο. Ο πατέρας μου ήταν ψύχραιμος, ήταν πάντα 
ένας βράχος. Λέγαμε δίπλα είναι το λιμάνι της Ρα-
φήνας, δεν πανικοβληθήκαμε. Λέγαμε κάποιος θα 
έρθει. Οι καπνοί γίνονταν πιο έντονοι. Φωνάζαμε 
για βοήθεια αλλά τίποτα. Κάποια στιγμή άρχισαν 
να ακούγονται εκρήξεις, λες και ήσουν σε πεδίο 
μάχης. Μετά τα πάντα σκοτείνιασαν, δεν έβλεπες 
τη μύτη σου. Δε ξέραμε που βρισκόμασταν. Η θά-
λασσα αγρίεψε, μεγάλη θαλασσοταραχή. Πάρα 
πολύς αέρας, πάρα πολλά κύματα. Πάρα πολύς 
καπνός. Φωνάζαμε βοήθεια, η μάνα μου ήταν με 
τον πατέρα μου γαντζωμένη. Ήμασταν στο έλεος. 
Δε χωριστήκαμε καταφέραμε και μείναμε εκεί και 
οι τρεις μας. Οι γονείς μου προσεύχονταν. Καθί-
σαμε περίπου μια ώρα από τότε που μπήκαμε στο 
νερό να παλεύουμε.
Είδα τον πατέρα μου να κάνει εμετούς. Σήκωσε τα 
χέρια και ζήτησε συγχώρεση από το Θεό, κατά-
λαβε. Ένας ρόγχος και μετά εξέπνευσε. Έκανα τη 
κίνηση να του κλείσω τα μάτια. Τον γυρίζω ανά-
ποδα. Φορούσε το ράσο. Δένω το ράσο με τη μάνα 

μου και της είπα να κρατηθεί από εμένα, θα 
πηγαίναμε κόντρα στα κύματα. Πως βρήκε 
τη δύναμη; Μου είπε «συνέχισε». Δεν θα τον 
αφήναμε… Δεν υπήρχε καμία βοήθεια. Κολυ-
μπούσαμε. Η μητέρα μου από τη μια μεριά 
και ο πατέρας στη μέση. «Μαμά ένας νεκρός» 
είπε ένα παιδάκι δίπλα μας για τον πατέρα 
μου. Η μάνα μου έλεγε «παιδί μου άφησε 
μας, άφησε με να πάω με τον πατέρα σου». 
Κρύωνε. Της είπα «αν σε αφήσω θα πνιγώ». 
Κάποια στιγμή είδαμε τα φώτα της Ραφήνας. 
(…). Φτάσαμε κοντά σε μια βάρκα. Να είναι 
καλά οι άνθρωποι αυτοί και έτσι μπόρεσαν 
κάποιοι να σωθούν. Η «Αγία Άννα» το καΐκι μας 
έσωσε.
Εποχιακοί ψαράδες, αυτά τα παιδιά μάζεψαν κό-
σμο από τη θάλασσα. Σηκώσανε το πατέρα μου 
του έκαναν τις πρώτες βοήθειες. Η μητέρα μου 
σπαρτάραγε, είχε σπασμούς. Μας έφεραν κου-
βέρτες και νερά. Φτάσαμε στο λιμάνι της Ραφή-
νας, μας πήραν το ονόματα μας, ο πατέρας μου 
ήταν τυλιγμένος σε μια κουβέρτα. Ένας Αιγύπτιος 
έκανε την προσευχή του, σεβάστηκε το νεκρό. Δεν 
υπήρχε όμως κανείς να τον παραλάβει. Δεν μπο-
ρούσε να γίνει η παραλαβή, ο καπετάνιος ήθελε 
να φύγει κινδύνευαν και άλλοι. Κάποια στιγ-
μή ήρθε ένα αγροτικό… Το κράτος που ήταν δε 
ξέρω…. Δε μπόρεσα να αποχαιρετίσω τον πατέρα 
μου, να του πω αυτά που ήθελα, να τον χαϊδέψω. 
Τον κράτησαν πέντε – έξι ώρες, κάνανε πλειστη-
ριασμό τα γραφεία τελετών. Ούτε σε ψυγείο, ούτε 
σε σάκο. Όλη την εβδομάδα περιμέναμε να μας 
πουν. Μια τον πήγαιναν στο Σχιστό, μια στο Γου-
δί. Πηγαινοφέρνανε και τις σορούς εκτός ψυγεί-
ου; «Δώστε τον μας να τον θάψουμε» τους λέγανε. 
Μας απαντούσαν ότι χρειάζεται ταυτοποίηση. 

Μα εμείς τον παραδώσαμε. Ο αδελφός μου έδωσε 
dna. Εκείνη την ημέρα δεν δούλεψε τίποτα. Όλοι 
όσοι είχαν το συντονισμό δεν έκαναν σωστά τη 
δουλειά τους. Έχω εναποθέσει όλες μου τις ελπί-
δες στη κρίση σας».
Άλλη μία μάρτυρας, η Κασσιανή Πολίτου, κατέθε-
σε πώς έχασε τη μητέρα της και πώς σώθηκε με 
εγκαύματα ο 87χρονος πατερας της:
«Έχουμε σπίτι στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, οι 
γονείς μου ήταν εκεί την ημέρα εκείνη. Εγώ ήμουν 
στη δουλειά μου. Πάντα υπήρχαν πυροσβεστικά 
και σειρήνες. Υπήρχε το αίσθημα της εμπιστοσύ-
νης ότι κάποιος είναι εκεί. Εκείνη την ημέρα αυτό 
δεν υπήρξε. Οι γονείς μου δεν ήξεραν ότι εκείνη 
την ημέρα ήταν μόνοι τους. Και αυτό δυσχέρανε 
τη θέση τους. Γύρω στις 4:50 κάλεσαν την αδελ-
φή μου ζητώντας βοήθεια. Τους είπε να φύγουν. 
Μπήκαν στο αυτοκίνητο. Η μητέρα μου δε πρόλα-
βε. Ο πατέρας μου 87 ετών μπήκε στο αμάξι και 
αυτό καιγόταν. Περπάτησε ένα χιλιόμετρο μόνος 
μέσα στις φωτιές. Δεν είδε κάποιον πυροσβέστη. 
Έμεινε στη θάλασσα αρκετή ώρα. Ώρες μετά βρέ-
θηκε στο «Σισμανόγλειο». Στις 11:00 το βράδυ το 
έμαθα. Στις 7:00 το απόφευγα έμαθα ότι η μητέρα 

μου ήταν αγνοούμενη. Δεν καταλαβαίνω 
πως έγινε όλο αυτό».
Μάλιστα ένας εκ των κατηγορουμένων 
είπε στην μάρτυρα: «Εγώ περισυνέλεξα 
τον πατέρα σας, να σας πω» και εκείνη του 
απάντησε: «Δεν θέλω να το συζητήσω».
Ο Μιχάλης Σκαραμαγκάς έχασε τους γο-
νείς του και από τότε ζει με σοβαρά ψυ-
χολογικά προβλήματα, καθώς, όπως λέει, 
η ζωή του καταστράφηκε. Κατέθεσε με 
φωνές και λυγμούς:
«Βρέθηκα σε ένα πόλεμο. Έχασα τους 
γονείς μου, το σκυλί μου, το σπίτι και κα-

ταστράφηκε όλη η περιοχή. Και έχω μια αίσθηση 
μήπως φταίω κιόλας. Το δικό μας σπίτι δεν ήταν 
σε κανένα ρέμα, σε στενάκι. Οι γονείς μου ήταν 
δημότες εκεί. Εκεί μεγάλωσα. Δε φταίγανε. Μέχρι 
κα το τελευταίο κεραμιδάκι είχε φωνάξει μηχα-
νικό και το είχε δηλώσει για να είναι σωστός πο-
λίτης. Βρήκα τον πατέρα μου να σκάβει το χώμα 
να κάνει λαγούμι να κρυφτεί. 200 μέτρα από τη 
Μαραθώνος ήταν το σπίτι μας. Δυο ημέρες μετά 
τους βρήκανε με τη μητέρα μου. Όταν πήγα στο 
σπίτι να τους βρώ είδα μια άλλη γυναίκα να καί-
γεται. Έπαθα σοκ. Πάνω στη Μαραθώνος δεν 
υπήρχε κλαδάκι καμένο, γιατί την κλείσανε; Είδα 
μετά τη γυναίκα να την έχουν σκεπάσει με τα σε-
ντόνια. Ένα ύφασμα δεν είχε καεί και είχε μείνει 
στην άκρη. Κάτι τέτοια φόραγε και η μάνα μου 
σκέφτηκα. Κρύψανε πολλά, έμαθα ότι τους σβή-
νανε με πυροσβεστήρα και όταν τους ανασύρανε 
μετά, μένανε κόκκαλα. Ο πατέρας μου ήταν 2 μέ-
τρα και η σακούλα που τον βάλανε πολύ μικρή, η 
άλλη ήταν άδεια… Τι κηδεία να κάνω; Εγώ με τον 
αδελφό μου ήμασταν. Ακόμη εγώ δεν είμαι καλά».
Πηγή: ertnews.gr

Δίκη για Μάτι – Μαρτυρίες σοκ: Έσβηναν τους νεκρούς με πυροσβεστήρες 
και έμεναν μόνο κόκκαλα

Την προφυλάκιση και των 6 συλληφθέντων 
στην Πάτρα αποφάσισαν το απόγευμα της 
Τρίτης 24/1 ανακριτής και εισαγγελέας, με 
την κατηγορία της σύστασης και συμμετοχής 
σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε λη-
στείες, για καλλιέργεια ναρκωτικών και για 
κατοχή όπλων.

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση την περα-
σμένη Τετάρτη 18/1 οδήγησε στη σύλληψη των 
7 ατόμων, μεταξύ αυτών και του γιου ενός εκ 
των καταδικασμένων για τρομοκρατία “στελε-
χών” της 17 Νοέμβρη. Η αστυνομία εντόπισε 
και κατάσχεσε όπλα εκρηκτικά και είδη μεταμ-
φίεσης τα οποία χρησιμοποιούσαν οι συλλη-

φθέντες σε ληστείες που έκαναν σε τράπεζες 
και ΕΛΤΑ, αλλά και σούπερ μάρκετ. Την δράση 
της ομάδας πρόδωσε το DNΑ που βρέθηκε σε 
μια μάσκα, η οποία εντοπίστηκε στο σημείο 
μετά από ληστεία.
Να σημειωθεί ότι με τον περιοριστικό όρο 
απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε 

χθες ελεύθερη η 24χρονη φοιτήτρια από την 
Αιτωλοακαρνανία. Στην απολογία της είπε πως 
βρέθηκε τη λάθος ώρα στον λάθος τόπο και 
πως δεν έχει καμία σχέση με τους υπόλοιπους 
6 συλληφθέντες.
Ομάδα νεαρών από τον αντιεξουσιαστικό 
χώρο που είχαν συγκεντρωθεί στα Δικαστήρια 
φώναζαν συνθήματα κατά τη διάρκεια της με-
ταγωγής τους.

Πηγή: ertnews.gr

Την παραμονή στη φυλακή της μητέρας της 
12χρονης από τον Κολωνό αποφάσισε το Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών.
Το Δικαστικό Συμβούλιο απέρριψε την προ-
σφυγή της 37χρονης μητέρας της ανήλικης 
που έπεσε θύμα σεξουαλικής βίας και εκμε-

τάλλευσης, για έξοδό της από την φυλακή με 
την επιβολή περιοριστικών όρων.
Η μητέρα του παιδιού είχε κριθεί προφυλα-
κιστέα πριν από λίγους μήνες με την κατηγο-
ρία ότι συμμετείχε στην άγρια εκμετάλλευση 
του παιδιού της. Με βούλευμά τους οι δικα-

στές απέρριψαν την αίτηση της κατηγορου-
μένης για αντικατάσταση της προσωρινής 
της κράτησης με περιοριστικούς όρους, 
κρίνοντας κατά πλειοψηφία πως η κατηγο-
ρούμενη για μαστροπεία της κόρης της είναι 
ύποπτη τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων 

εάν αποφυλακιστεί.
Η 37χρονη αρνείται την κατηγορία που της 
έχει αποδοθεί έχοντας σε αυτό στο πλευρό της 
τόσο το θύμα που έχει καταθέσει πως η μητέ-
ρα της δεν γνώριζε τίποτα, όσο και τα ενήλικα 
παιδιά της. Η 37χρονη υποστηρίζει πως η ίδια 
κατήγγειλε τον πρωταγωνιστή της υπόθεσης 
Ηλία Μίχο, προσωρινά κρατούμενο για βιασμό 
και μαστροπεία σε βάρος του παιδιού.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πάτρα: Προφυλακίστηκαν οι έξι για σύσταση 
εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες και ναρκωτικά

«Όχι» στην αποφυλάκιση της μητέρας της12χρονης 
από τον Κολωνό

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης 
που δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη δι-
ακεκριμένων κλοπών κυρίως από σπίτια στην 
ευρύτερη περιοχή σε Αυλώνα και Μαλακάσα 
πεοχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.
Πάνω από 30 κλοπές είχαν πραγματοποιήσει 
τα μέλη της και έχουν συλληφθεί τουλάχι-
στον τρία άτομα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:
Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας 
Ωρωπού, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 
εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα 
μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην 
διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κυρίως από 
οικίες στην ευρύτερη περιοχή του Ωρωπού 
Αττικής.
Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που 
πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τε-

τάρτη 25 Ιανουαρίου 2023, στην περιοχή των 
Νεόκτιστων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή 
αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Βορειοανατολικής Αττικής, ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. 
καθώς και αστυνομικών της Διεύθυνσης 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, συνελή-
φθησαν τρία (3) μέλη της οργάνωσης, μεταξύ 
των οποίων και το αρχηγικό.
Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη 
δύο ατόμων, τα οποία αναζητούνται, σχημα-
τίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργά-
νωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, 
τελεσθείσες και σε απόπειρα από άτομα που 
έχουν ενωθεί για το σκοπό αυτό, κατά συναυ-
τουργία και κατ’ εξακολούθηση καθώς και λη-
στρική κλοπή.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και μεθο-
δική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλά-
χιστον από το Νοέμβριο του 2021, είχαν συ-

στήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη 
διάπραξη διακεκριμένων κλοπών από οικίες.
Πιο αναλυτικά, δρώντας μεθοδικά και έχο-
ντας ως ορμητήριο την περιοχή των Νεόκτι-
στων Ασπροπύργου, διέπρατταν κλοπές από 
οικίες σε περιοχές των ορεινών εδαφικών 
ενοτήτων του Ωρωπού επιδεικνύοντας πα-
ράλληλα, ιδιαίτερη προτίμηση στην αφαίρε-
ση κυνηγετικών όπλων.
Κατά τη διάρκεια της δράσης τους, χρησιμο-
ποιούσαν ιδιόκτητα οχήματα ως «επιχειρη-
σιακά», ακολουθούσαν σταθερά δρομολόγια 
προσέγγισης και απομάκρυνσης, ενώ ο τρό-
πος παραβίασης των οικιών ποίκιλε ανάλογα 
με τις ιδιαιτερότητες και τα ευάλωτα σημεία 
εισόδου.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί –30- κλοπές 
και απόπειρες κλοπής από οικίες, κλοπή από 
όχημα καθώς και ληστρική κλοπή, στην ευρύ-

τερη περιοχή του Ωρωπού και συγκεκριμένα 
σε Αυλώνα, Μαλακάσα, Συκάμινο και Μαρκό-
πουλο, με το παράνομο περιουσιακό όφελος 
που αποκόμισαν από αυτές να ανέρχεται στα 
100.000 ευρώ περίπου.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οι-
κίες του συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν:

• όχημα (επιχειρησιακό),
• κυνηγετικό όπλο,
• πλήθος ρολογιών και τιμαλφή,
•πλήθος κινητών τηλεφώνων, tablet και κάρ-
τες SIM,
• πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών (τηλεορά-
σεις, ηχεία, παιχνιδομηχανές κλπ),
• πλήθος ηλεκτρικών εργαλείων και 370 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια 
εισαγγελική Αρχή ενώ οι έρευνες, για την 
πλήρη εξακρίβωση του εύρους της παράνο-
μης δραστηριότητάς τους, συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εξαρθρώθηκε συμμορία που ρήμαζε σπίτια σε Αυλώνα 
και Μαλακάσα
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Ο θρυλικός αμερικανός αστροναύτης 
Μπαζ Όλντριν, μέλος της αποστολης 
Απόλλων 11 και ο δεύτερος άνθρωπος 
που περπάτησε στη Σελήνη, ανακοίνω-
σε σήμερα πως παντρεύτηκε την από 
χρόνια σύντροφό του χθες, Παρασκευή, 
στα 93α γενέθλιά του.
Ο Όλντριν και η Άνκα Φορ, εκτελεστική 
αντιπρόεδρος της Buzz Aldrin Ventures, 
επισημοποίησαν την ένωσή τους με μια 
ιδιωτική τελετή.
«Για τα 93α γενέθλιά μου (…) με χαρά 
μου ανακοινώνω ότι η εδώ και χρόνια 
αγαπημένη μου, η δρ Άνκα Φορ και εγώ, 
παντρευτήκαμε», έγραψε στο Twitter ο 
αστροναύτης αναρτώντας μια φωτο-
γραφία του ιδίου και της Φορ, η οποία 
είναι 63 ετών, σύμφωνα με τα αμερικανι-
κά μέσα ενημέρωσης. «Ενωθήκαμε με τα 
ιερά δεσμά του γάμου στη διάρκεια μιας 
μικρής ιδιωτικής τελετής στο Λος Άντζε-
λες (δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες) και εί-
μαστε ενθουσιασμένοι σαν έφηβοι».
Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, 
η Άνκα Φορ πήρε διδακτορικό ως χη-
μικός μηχανικός το 1996 από το πα-
νεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ. Πριν 
προσληφθεί στην Buzz Aldrin Ventures, 
είχε εργασθεί στις χημικές επιχειρήσεις 
Union Carbide και Johnson Matthey. 
Έχει διατελέσει επίσης ταμίας ενός 
λόμπι του υδρογόνου, του «California 
Hydrogen Business Council».
Οι τρεις προηγούμενοι γάμοι του Μπαζ 

Όλντριν είχαν καταλήξει σε διαζύγιο.
Ο αμερικανός αστροναύτης είναι ο τε-
λευταίος επιζών της αποστολής Απόλ-
λων 11, στη διάρκεια της οποίας ο ίδιος 
και ο Νιλ Άρμστρονγκ έγιναν οι πρώτοι 
άνθρωποι που πάτησαν στη Σελήνη, 
στις 20 Ιουλίου 1969.
Ο Μάικλ Κόλινς, το τρίτο μέλος της 

αποστολής και κυβερνήτης του δια-
στημοπλοίου που παρέμεινε σε τροχιά 
γύρω από τη Σελήνη ενώ οι συνάδελφοί 
του περπατούσαν στην επιφάνειά της, 
απεβίωσε τον Απρίλιο 2021 και ο Άρ-
μστρονγκ το 2012.
Αφού αποχώρησε από την αμερικανική 
διαστημική υπηρεσία (NASA) το 1971, 

οπ Μπαζ Όλντριν παρέμεινε ένθερμος 
υποστηρικτής των διαστημικών ταξι-
διών.
Ένας κρατήρας της Σελήνης, ο οποίος 
βρίσκεται κοντά στο σημείο που προ-
σγειώθηκε η αποστολή Απόλλων 11, φέ-
ρει το όνομά του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο “ Pretty Baby: Brooke Shields”, ένα 
ντοκιμαντέρ που παρουσιάστηκε σε 
αβάν πρεμιέρ στο κινηματογραφικό φε-
στιβάλ Σάντανς στις ΗΠΑ η Αμερικανίδα 
ηθοποιός Μπρουκ Σιλντς αποκαλύπτει 
ότι έπεσε θύμα βιασμού στην αρχή της 
καριέρας της στο Χόλιγουντ.
Το πρώην μοντέλο κράτησε μυστική την 
ταυτότητα του θύτη της, αλλά διηγήθη-

κε πώς συναντήθηκε με τον άνδρα αυτόν 
– τον οποίο γνώριζε-λίγο αφού πήρε το 
πτυχίο της από το πανεπιστήμιο, πι-
στεύοντας ότι πήγαινε σε επαγγελματι-
κή συνάντηση για να συζητήσει τη συμ-
μετοχή της σε μια ταινία.
Ο άνδρας την πήγε στο ξενοδοχείο του, 
ισχυριζόμενος ότι ήθελε να της καλέσει 
ταξί από το δωμάτιό του. Πήγε στο μπά-

νιο, από όπου βγήκε γυμνός και τη βία-
σε, δήλωσε η Σιλντς.

«Βρέθηκε από πάνω μου. Ήταν σαν 
πάλη», πρόσθεσε.
Η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν προσπά-
θησε να ξεφύγει διότι φοβήθηκε ότι θα 
προκαλούσε τον άνδρα να ασκήσει και 
άλλη βία εναντίον της: «Φοβόμουν ότι 

θα με πνίξει ή κάτι τέτοιο».
«Οπότε δεν προέβαλα πολλή αντίστα-
ση. Δεν το έκανα. Απλώς πάγωσα εντε-
λώς (…) Σκεφτόμουν ‘μείνε ζωντανή και 
φύγε’», σημείωσε η Σιλντς.

Μετά την επίθεση που δέχθηκε η ηθο-
ποιός μίλησε με έναν φίλο της, ειδικό σε 
θέματα ασφαλείας, τον Γκάβιν ντε Μπέ-
κερ, ο οποίος της είπε: «αυτό είναι βια-
σμός», με τη Σιλντς να του απαντά: «δεν 
είμαι διατεθειμένη να το πιστέψω».

Μέχρι τώρα η ηθοποιός δεν είχε μιλήσει 
ποτέ δημοσίως για τον βιασμό της.

Το ντοκιμαντέρ θα μεταδοθεί από την 
πλατφόρμα Hulu σε δύο μέρη. Το πρώτο 
μέρος είναι αφιερωμένο στον τρόπο με 
τον οποίο η Σιλντς παρουσιάστηκε ως 
σεξουαλικό είδωλο ήδη από πολύ μικρή 
ηλικία, μετά την εμφάνισή της στην ται-
νία «Η κουκλίτσα της Νέας Ορλεάνης» (“ 
Pretty baby”), σε ηλικία 11 ετών.

Σε ηλικία 15 ετών πρωταγωνίστησε σε 
άλλες δύο ταινίες – τη «Γαλάζια Λίμνη» 
και το «Ατέλειωτη Αγάπη» — στις οποίες 
είχε γυμνές σκηνές, ενώ συμμετείχε και 
σε διαφημιστική εκστρατεία για τα τζιν 
του Calvin Klein, με το διάσημο σλόγκαν 
«Τίποτα δεν μπαίνει ανάμεσα σε εμένα 
και τα Calvin μου».

Η 57χρονη πλέον Σιλντς δήλωσε ότι «εί-
ναι μια καλή στιγμή στη ζωή μου» για να 
εμφανιστεί σε ντοκιμαντέρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μπαζ Όλντριν, ο δεύτερος άνθρωπος που περπάτησε στη Σελήνη, 
παντρεύτηκε στα 93α γενέθλιά του

Η Μπρουκ Σιλντς αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα
βιασμού σε νεαρή ηλικία

Life
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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
Μπάκιγχαμ έγκυος είναι η πριγκί-
πισσα Ευγενία, η μικρότερη κόρη 
του πρίγκιπα Αντριου και της πρώ-
ην συζύγου του Σάρα Φέργκιουσον.
Η Ευγενία, η οποία είναι 10η στη 
σειρά διαδοχής του βρετανικού 
θρόνου  παντρεύτηκε τον Τζακ 
Μπρούκσμπανκ ( Jack Brooksbank) 
στο Κάστρο του Ουίνδσορ το 2018. 
Γέννησε τον πρώτο της παιδί, τον 
Αύγουστο, στο νοσοκομείο Πόρ-
τλαντ του Λονδίνου τον Φεβρουά-
ριο του 2021.
Από την πλευρά της η ίδια μοιρά-

στηκε μία φωτογραφία με τον γιο 
της στο Instagram γράφοντας : «Εί-
μαστε τόσο ενθουσιασμένοι που 
μοιραζόμαστε ότι θα υπάρξει μια 
νέα προσθήκη στην οικογένειά μας 
αυτό το καλοκαίρι».
Λίγες ώρες πριν σε συνέντευξή της 
στον αρχισυντάκτη του Reuters 
Axel Threlfall, και στην υπεύθυνη 
του οργανισμού «Arctic Humanity» 
Gail Whiteman, δήλωσε ότι «ο γιος 
μου θα γίνει ακτιβιστής από τα δύο 
του χρόνια, δηλαδή σε λίγες μέρες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Eγκυος στο δεύτερο παιδί
της η πριγκίπισσα Ευγενία

Life

Ο Σον Πεν (Sean Penn), ο Τζέσι Άιζεν-
μπεργκ ( Jesse Eisenberg), ο Καναδός 
ηθοποιός-σκηνοθέτης Ματ Τζόνσον 
(Matt Johnson), ο Νοτιοκορεάτης 
συγγραφέας Χονγκ Σανγκσού (Hong 
Sangsoo) και η Κορεατοκαναδή σκηνο-
θέτις Σελίν Σονγκ (Celine Song) οδεύ-
ουν προς το επερχόμενο Φεστιβάλ Κι-
νηματογράφου του Βερολίνου.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Μπερ-
λινάλε Κάρλο Σατριάν (Carlo Chatrian) 
και η εκτελεστική διευθύντρια Μαριέ-
τε Ρίσενμπεκ (Mariëtte Rissenbeck) πα-

ρουσίασαν χθες Δευτέρα, τις σημαντι-
κότερες συμμετοχές στο διαγωνισμό.
Ο Πεν θα βρίσκεται στο Βερολίνο με 
το «Superpower», ένα ντοκιμαντέρ 
που σκηνοθέτησε μαζί με τον Άαρον 
Κάουφμαν, το οποίο αποτυπώνει τον 
αγώνα μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι, του ηθοποιού που έγινε πρόεδρος 
της Ουκρανίας, και του Ρώσου προέ-
δρου Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς η Ρω-
σία αναπτύσσει μια πλήρους κλίμακας 
εισβολή στην Ουκρανία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Σον Πεν με το «Superpower»
στη φετινή Μπερλινάλε

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έδωσαν 
στη δημοσιότητα λεπτομέρειες του προ-
γράμματος των τριήμερων εορταστικών 
εκδηλώσεων για τη στέψη του βασιλιά 
Καρόλου Γ’: η τελετή θα πραγματοποιη-
θεί το Σάββατο 6 Μαΐου στο αβαείο του 
Ουέστμινστερ, ενώ θα ακολουθήσουν το 
επόμενο 48ωρο συναυλίες, φωταγώγη-
ση μνημείων και πρωτοβουλίες για την 
προώθηση του εθελοντισμού.
Ο 74χρονος Κάρολος θα στεφθεί με κάθε 
επισημότητα βασιλιάς οκτώ μήνες μετά 
τον θάνατο της μητέρας του, η οποία 
απεβίωσε στις 8 Σεπτεμβρίου σε ηλι-
κία 96 ετών. Το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί επέτρεψε τόσο την τήρηση 

πένθους στη μνήμη της βασίλισσας Ελι-
σάβετ Β’ όσο και την οργάνωση της τε-
λετής.
Το Μπάκιγχαμ φιλοδοξεί να διοργανώ-
σει ένα λαμπερό τελετουργικό και έναν 
εξίσου εντυπωσιακό εορτασμό, δεδομέ-
νης της ιστορικής σημασίας που προσ-
δίδεται στη στέψη του νέου μονάρχη.
Θα επανενωθεί όμως η βασιλική οικογέ-
νεια; Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν 
έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής εάν 
ο Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν θα εί-
ναι παρόντες στην τελετή. Δεν υπήρξε η 
παραμικρή αντίδραση για το αποκαλυ-
πτικό βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι με τίτλο 
«Ρεζέρβα», το οποίο κυκλοφόρησε στις 

10 Ιανουαρίου, με αιχμές για μέλη της 
βασιλικής οικογένειας.
Η τρίωρη τελετή στέψης της Ελισάβετ 
Β’ στις 2 Ιουνίου του 1953 ήταν μεγα-
λειώδης, παρουσία 8.251 υψηλών προ-
σκεκλημένων στο αβαείο του Ουέστμιν-
στερ. Την παρακολούθησαν τηλεοπτικά 
27 εκατομμύρια Βρετανοί - εκ των συνο-
λικά 36 εκατομμυρίων κατοίκων εκείνη 
την εποχή.
Η στέψη του Καρόλου... αλλά και της 
Καμίλα
Η τελετή στέψης του Καρόλου Γ’ θα 
πραγματοποιηθεί το πρωί της 6ης Μαΐ-
ου στο αβαείο του Ουέστμινστερ - όπως 
και των προκατόχων του εδώ και 900 

χρόνια - προεξάρχοντος του αρχιεπι-
σκόπου του Καντέρμπουρι Τζάστιν Ου-
έλμπι, του προκαθήμενου της Αγγλικα-
νικής Εκκλησίας.
Στέμμα θα φορέσει και η βασιλική σύ-
ζυγος Καμίλα, όπως έχει γίνει γνωστό, 
αλλά δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα 
περαιτέρω λεπτομέρειες.
Ο Κάρολος Γ’ και η Καμίλα θα φτάσουν 
στο αβαείο του Ουέστμινστερ με τη 
βασιλική πομπή και αφότου ολοκλη-
ρωθεί η τελετή στέψης θα επιστρέψουν 
στο παλάτι για να χαιρετήσουν από το 
μπαλκόνι το πλήθος.
Συναυλία στο κάστρο του Ουίνδσορ
Την Κυριακή έχει διοργανωθεί συναυλία 
στο κάστρο του Ουίνδσορ, στο δυτικό 
Λονδίνο, με τη συμμετοχή αστέρων της 
παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η συναυ-
λία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το 
BBC. Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν 
έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονό-
ματα των καλλιτεχνών που θα εμφανι-
στούν.
Αργότερα το βράδυ θα φωταγωγηθούν 
εμβληματικά μνημεία σε όλο το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο και υπαίθριες εορταστικές 
εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 
διάφορα σημεία.
Ο εορτασμός θα θυμίζει εκείνον του Ιου-
νίου για το «Πλατινένιο Ιωβηλαίο» της 
βασίλισσας Ελισάβετ Β’ (σ.σ. τη συμπλή-
ρωση 70 ετών στον βρετανικό θρόνο).
Η Δευτέρα θα είναι αργία για τους Βρε-
τανούς και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ 
ενθαρρύνουν τους πολίτες να συμμετά-
σχουν σε πρωτοβουλίες φιλανθρωπι-
κών οργανώσεων για την προώθηση του 
εθελοντισμού. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων τον Μάιο
για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου





Καθώς οι συνθήκες που διαμορφώνονται 
λόγω του Covid-19 είναι πραγματικά μονα-
δικές για όλους, στο Tobacco Hotel έχοντας 
ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια, 
την υγεία και την άνεση των επισκεπτών 
αλλά και όλων των στελεχών μας, έχουμε 
προσαρμόσει τις λειτουργικές διαδικασίες 
σε όλα όσα προβλέπονται από τον Π.Ο.Υ. 
και τις Ελληνικές υγειονομικές αρχές.

Ως μέρος της δέσμευσής μας για την υγεία 
και την ευημερία των επισκεπτών, των ερ-
γαζομένων και της κοινωνίας μας, παρακο-
λουθούμε στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον 
covid-19 με τακτικές ενημερώσεις και καθο-
δήγηση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσι-
ας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και το Υπουργείο Υγείας, 
καθώς κι από πρόσθετους κυβερνητικούς 
και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Με βάση την καθοδήγηση που έχουμε λάβει 
και τη γενική κατάσταση της ετοιμότητας 
μας, είμαστε βέβαιοι ότι οι εγκαταστάσεις 
και οι υπηρεσίες μας εξακολουθούν να εί-
ναι ασφαλείς και οι ομάδες μας έτοιμες να 
εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες μας.

Εκτιμούμε κάθε επισκέπτη που μας τιμά με 
την παρουσία του στο Davitel Tobacco Hotel.


