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� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ∆ικαστική δικαίωση δανειολή'τριας, 

03.02.2014 

 

Α�όφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων 

Υ�έρ 45χρονης �ου αδυνατούσε να �ληρώσει τις υ�οχρεώσεις της σε 

τρά�εζα και τον ΟΑΕ∆ 

∆ικαιώθηκε χήρα δανειολή�τρια µε α�όφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, η 

ο�οία για την ε�όµενη διετία διατηρεί την �εριουσία της ως έχει, αλλά και 

δεν θα �ληρώνει δόση για το χρέος της, Χριστούγεννα και Πάσχα. 

Αναλυτικά και σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας 

Καταναλωτών Κρήτης, �ρόκειται για δανειολή�τρια ευρισκόµενη εν χηρεία, 

ιδιωτική υ�άλληλο, ηλικίας 45 χρονών, µε δύο ενήλικα τέκνα, η ο�οία είναι 

χρεωµένη σε µία τρά�εζα αλλά και στον Ο.Α.Ε.∆, µε συνολικό �οσού 

χρέωσης 81.425,16 ευρώ. 

Εισόδηµα έχει µονάχα τον µισθό της, ως ιδιωτική υ�άλληλος 809,88 ευρώ. 

Περιουσιακά στοιχεία διαθέτει στην κυριότητα της µία κατοικία 66,19 τ.µ 

συν ένα �αρκινγκ 37,444 τ.µ. ένα Ι.Χ αυτοκίνητο κατά 50%, και καταθέσεις 

στην ίδια �ιστώτρια τρά�εζα �οσού 1.600 ευρώ. 

Η δανειολή�τρια βλέ�οντας την αδυναµία �ληρωµής του χρέους της ζήτησε 

α�ό την Ε.Π.Κ.Κρήτης να ενταχθεί στις διατάξεις του Νόµου 3869/2010, 

ό�ως τρο�ο�οιήθηκε α�ό τον 4161/2013, καταθέτοντας αίτηση στο 

Ειρηνοδικείο Χανίων και �ροτείνοντας σχετικό σχέδιο ρύθµισης των 

οφειλών, ενηµερώνοντας τους �ιστωτές της �ερί αυτού για τον �ροδικαστικό 

συµβιβασµό ('Αρθρο 5 �αρ.1 του ν.3869/2010). 

Όµως ό�ως α�οδεικνύεται α�ό το σχετικό �ρακτικό αρ.27/2014, ο αρµόδιος 

Ειρηνοδίκης, δια�ίστωσε και βεβαιώνει ότι α�έτυχε ο �ροδικαστικός 

συµβιβασµός, λόγω µη συναίνεσης των �ιστωτών στο �ροτεινόµενο σχέδιο. 

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού δια�ίστωσε την α�οτυχία του �ροδικαστικού 

συµβιβασµού εξέδωσε α�όφαση στα �λαίσια της Προσωρινής ∆ιαταγής, ό�ου 

για δύο χρόνια δηλαδή έως το έτος 2016 , α�αγορεύει: 

- Την λήψη κάθε καταδιωκτικού µέτρου κατά της δανειολή�τριας - Τη 

µεταβολή της �ραγµατικής και νοµικής κατάστασης των χρεών της - 

∆ιατηρεί την �ραγµατική και νοµική κατάσταση του συνόλου της 

�εριουσίας της 

- Της ε�ιτρέ�ει κατά τους µήνες �ου εορτάζονται Πάσχα και Χριστούγεννα 

στη µη καταβολή δόσης, χωρίς να την υ�οχρεώνει 

- Την καλεί να καταβάλλει στην �ιστώτρια τρά�εζα µηνιαία δόση 59,56 σε 

δε τον Ο.Α.Ε.∆ µηνιαία δόση 16,26 ευρώ. ∆ηλαδή θα �ληρώνει συνολικά το 

µήνα και στους δύο �ιστωτές της το �οσό 75,82 ευρώ τον µήνα, δηλ. θα έχει 

�ληρώσει για 22 µήνες (αφού αφαιρούνται Χριστούγεννα και Πάσχα για το 

χρέος της µόνο 1.668,04 Ευρώ. 



Η α�αιτούµενη δόση για τον Ο.Α.Ε.∆ , (�ριν την α�όφαση) ανερχόταν στο 

�οσό των 487,76 ευρώ /µηνιαίως. Η ίδια είχε �ροτείνει στην καταβολή του 

10%, δηλαδή να καταβάλλει 48,76 ευρώ. Όµως, το Ειρηνοδικείο, βλέ�οντας 

ότι το εκτιµώµενο µηνιαίο κόστος διαβίωσης της, ήταν στα όρια του 

εισοδήµατός της όρισε ως µηνιαία δόση το �οσό 16,26 Ευρώ. 

Για δε την δόση �ρος την τρά�εζα, στην ο�οία η δανειολή�τρια είχε εφτά 

�ιστωτικά �ροϊόντα (στεγαστικά, καταναλωτικά, �ιστωτικές κάρτες) σε 

σύνολο οφειλής 68.089,16 ορίστηκε µηνιαία δόση 59,56 ευρώ. 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, «Αντισυνταγµατικές» οι αναδροµικές 'ερικο'ές 

στις συντάξεις ενστόλων, δικαστών και 'ανε'ιστηµιακών, 

05.02.2014 

 

Ο γενικός ε�ίτρο�ος Ε�ικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ∆ιονύσιος 

Λασκαράτος υ�οστήριξε, ενώ�ιον της Ολοµέλειας του Ανωτάτου 

∆ηµοσιονοµικού ∆ικαστηρίου, ότι είναι αντισυνταγµατική και αντίθετη 

στην Ευρω�αϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου (ΕΣ∆Α) η 

αναδροµική α�ό 1η Αυγούστου 2012 µείωση των συντάξεων των ένστολων 

όλων των σωµάτων (στρατιωτικών, αστυνοµικών, λιµενικών, �υροσβεστών, 

κ.λ�.) των δικαστικών, των καθηγητών των Ανωτάτων Εκ�αιδευτικών 

Ιδρυµάτων, των διευθυντών του ΕΣΥ, κ.λ�. 

Ό�ως ανέφερε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ∆ιονύσης Λασκαράτος ε�ισήµανε ότι οι 

µειώσεις των συντάξεων των ενστόλων, κ.λ�. είναι αντίθετες στις εξής τρεις 

συνταγµατικές αρχές:  

1) Στην αρχή της ισότητας, ως �ρος την κατανοµή των δηµοσίων βαρών, 

ανάλογα µε τις δυνάµεις του κάθε φορολογούµενου �ολίτη, αφού οι 

ένστολοι έχουν �ληγεί δυσανάλογα σε σχέση µε άλλες οµάδες �ολιτών οι 

ο�οίοι φοροδιαφεύγουν και εισφοροδιαφεύγουν, 

2) Στην αρχή του σεβασµού της ανθρώ�ινης αξιο�ρέ�ειας, αφού µε τις 

µειώσεις των συντάξεων �λήττεται το ε�ί�εδο αξιο�ρε�ούς διαβιώσεως των 

συνταξιούχων στρατιωτικών και 

3) Στην αρχή της αναλογικότητας, καθώς δεν αιτιολογείται, αλλά ούτε 

τεκµηριώνεται µε συγκεκριµένα στοιχεία, η αναγκαιότητα των µειώσεων 

των συντάξεων, �ου θα συµβάλλει στην ε�ίτευξη του σκο�ού της �εριστολής 

των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων.  

Ακόµη, ανέφερε ο ∆ιον. Λασκαράτος, ότι οι �ερικο�ές των συντάξεων 

�αραβιάζουν ε�ι�ρόσθετα και το �ρώτο �ρόσθετο �ρωτόκολλο της ΕΣ∆Α, 

καθώς δεν �ροκύ�τει α�ό κά�οιο στοιχείο ότι η αναδροµική µείωση των 

συντάξεων υ�αγορεύτηκε α�ό λόγους γενικότερου δηµοσίου ή κοινωνικού 

συµφέροντος, µετά α�ό τήρηση των αρχών: α) της ισότητας, β) της ισότητας 

στην κατανοµή των βαρών και γ) της αναλογικότητας.  

Ως �ρος τους δικαστικούς λειτουργούς, ο ∆ιον. Λασκαράτος ανέφερε κατ' 

αρχάς ότι α�ό τον συνταγµατικό χάρτη υ�άρχει ισοτιµία µεταξύ των τριών 

λειτουργιών (νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική). Κατά συνέ�εια, οι 

α�οδοχές των δικαστικών �ρέ�ει να είναι ίσες µε τις α�οδοχές των δύο 

άλλων λειτουργιών, λόγω της ισοτιµίας των τριών αυτών εξουσιών, αλλά και 

λόγω της ειδικής µεταχείρισης �ου ε�ιφυλάσσει για αυτούς το Σύνταγµα. 



Όµως, η ειδική αυτή µεταχείριση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, 

�ροσέθεσε ο ∆ιον. Λασκαράτος, συµ�εριλαµβάνει και τους συνταξιούχους, 

σύµφωνα µε την αρχή της σταθερής αναλογίας των α�οδοχών των µάχιµων 

δικαστών και των συντάξεων τους. 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Αντισυνταγµατικό το 'ρώτο χαράτσι, 

07.02.2014 

 

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ 

Νέο αγκάθι για την κυβέρνηση η α�όφαση του ∆' τµήµατος του Αρείου 

Πάγου �ου έκρινε το �ρώτο χαράτσι αντισυνταγµατικό. Στην Ολοµέλεια 

�ρος οριστική κρίση �αρα�έµ�εται η υ�όθεση 

Η α�όφαση του Αρείου Πάγου, δηµιουργεί �ρόβληµα στην κυβέρνηση τόσο 

αναφορικά µε την είσ�ραξη του ΕΕΤΗ∆Ε, όσο και στις σχέσεις της µε την 

τρόικα, καθώς η Ολοµέλεια δεν αναµένεται να συνεδριάσει σε διάστηµα 

µικρότερο των τριών µηνών. 

Ειδικότερα, µε �λειοψηφία 3-2 κρίθηκε α�ό το ∆' Τµήµα του Αρείου Πάγου 

ότι το �ρώτο χαράτσι (έκτακτο ειδικό τέλους ηλεκτροδοτηµένων δοµηµένων 

ε�ιφανειών) το ο�οίο εισ�ράττεται µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ είναι 

αντισυνταγµατικό και αντίθετο στην ΕΣ∆Α.Τ 

Τα µέλη του Αρείου Πάγου, έκριναν ότι το χαράτσι ε�ιβάλλεται µε βάση το 

κάθε ακίνητο (τετραγωνικά, κ.λ�.) και όχι σύµφωνα µε την οικονοµική 

κατάσταση του κάθε φορολογούµενου, ο ο�οίος έχει δεχθεί µειώσεις 

α�οδοχών και συντάξεων, αλλά  και µεγάλες φορολογικές ε�ιβαρύνσεις. 

Ό�ως ε�ισηµαίνεται στην α�όφαση, η όλη ε�ιβάρυνση �ου έχουν δεχθεί οι 

φορολογούµενοι έχει ως α�οτέλεσµα να θίγεται η οικονοµική και 

οικογενειακή κατάσταση των �ολιτών, ό�ως και το ε�ί�εδο της αξιο�ρε�ούς 

διαβίωσής τους. 

Παράλληλα, κρίθηκε ότι το χαράτσι δεν είναι τέλος αλλά φόρος, ενώ η 

ε�ιβολή του �αραβιάζει το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόσκολο της ΕΣ∆Α. 

Ακόµη, σύµφωνα µε την α�όφαση, το χαράτσι αντιβαίνει: 

• στο άρθρο 2 �ου �ροστατεύει το σεβασµό και την αξία των �ολιτών, 

• στο άρθρο 4 �ου ε�ιβάλλει την ισότητα µεταξύ των �ολιτών, 

• στο άρθρο 20 �ου �ροστατεύει το δικαίωµα των �ολιτών να 

�ροσφεύγουν στα δικαστήρια, 

• στο άρθρο 21 �ου �ροστατεύει την οικογένεια και 

• στο άρθρο 78 �ου ξεκαθαρίζει ότι φόρος εισ�ράττεται µόνο εφόσον 

�ροβλέ�εται α�ό νόµο. 

Η υ�όθεση �αρα�έµφθηκε στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου �ρος 

οριστική κρίση. 

  

 

 

 

 

 

 

 



� ΤΟ ΒΗΜΑ, Τέλος το εκλέγειν και εκλέγεσθαι για 

αλλοδα'ούς στις δηµοτικές εκλογές, 07.02.2014 

 

Τρο�ολογία καταργεί διατάξεις του νόµου Ραγκούση λόγω α�όφασης του 

ΣτΕ 

∆εν έχουν �λέον το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δηµοτικές 

εκλογές οµογενείς και νόµιµα διαµένοντες στην Ελλάδα αλλοδα�οί τρίτων 

χωρών. 

Με την τρο�ολογία �ου έφερε στη Βουλή ο υ�ουργός Εσωτερικών κ. 

Γιάννης Μιχελάκης και κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του υ�ουργείου 

∆ικαιοσύνης καταργούνται οι διατάξεις του «νόµου Ραγκούση» �ου αφορούν 

τη συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών, 

�εριλαµβανοµένων �ολιτών κρατών-µελών της Ευρω�αϊκής Ζώνης 

Ελεύθερων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) οι 

ο�οίοι είναι κάτοχοι τίτλου διαµονής, στην ανάδειξη των αιρετών οργάνων 

της �ρωτοβάθµιας το�ικής αυτοδιοίκησης. 

Σύµφωνα µε το ηγετικό ε�ιτελείο του υ�ουργείου Εσωτερικών, η 

κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 14-21 του Ν. 3838/2010 (νόµος 

Ραγκούση) ε�έρχεται �ρος συµµόρφωση σε α�όφαση του Συµβουλίου της 

Ε�ικρατείας (ΣτΕ) �ου τις έκρινε αντισυνταγµατικές. 

Σύµφωνα µε την α�όφαση 460/2013 του ΣτΕ, το δικαίωµα του εκλέγειν και 

του εκλέγεσθαι συνδέεται µόνο µε τους έλληνες �ολίτες, σύµφωνα µε το 

Σύνταγµα, και ε�οµένως δεν µ�ορεί να ε�εκταθεί και στους µη έχοντες την 

ιδιότητα αυτή, �αρά εφόσον υ�άρξει συνταγµατική αναθεώρηση. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µετά την έκδοση της α�όφασης του Ανώτατου 

Ακυρωτικού Συµβουλίου (Φεβρουάριος 2013), βουλευτές της Ν∆ είχαν 

καταθέσει ερώτηση στη Βουλή ζητώντας να γίνουν α�αραίτητες ενέργειες, 

ακόµα και ε�ανάληψη εκλογικής διαδικασίας, σε όσους δήµους δια�ιστωθεί 

ότι κρίθηκε το α�οτέλεσµα α�ό τη συµµετοχή εκλογέων τρίτων χωρών κατά 

τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010. 

Σε εκείνη την α�όφαση του ΣτΕ, η ο�οία έθετε ζήτηµα 

αντισυνταγµατικότητας διατάξεων του λεγόµενου «νόµου Ραγκούση», 

�εριλαµβανόταν και η αρνητική κρίση σχετικά µε ρυθµίσεις για την 

α�ονοµή ιθαγένειας σε τέκνα νοµίµως διαµενόντων αλλοδα�ών λόγω της 

γέννησής τους ή της φοίτησής τους ε�ί εξαετίας σε σχολείο στην Ελλάδα. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Εν αναµονή της ετυµηγορίας του ΣτΕ για το νόµο 

- 'λαίσιο οι 'ρυτάνεις, 07.02.2014 

 

Προσέφυγαν 17 ΑΕΙ για τη συγκρότηση Συµβουλίων και εκλογής µελών 

τους  

«Η  Σύνοδος Πρυτάνεων εκφράζει την εµ�ιστοσύνη της στην ελληνική 

∆ικαιοσύνη και αναµένει τις α�οφάσεις της το συντοµότερο δυνατό 

�ροκειµένου να α�οκατασταθεί η έννοµη τάξη και τα �ανε�ιστήµια 

α�ερίσ�αστα να αφιερωθούν στο εκ�αιδευτικό, ερευνητικό και ανα�τυξιακό 



τους έργο» αναφέρει σε σχετικό δελτίο Τύ�ου η Σύνοδος Πρυτάνεων των 

ΑΕΙ. 

Και αυτό διότι συζητήθηκε σήµερα, Παρασκευή, στην Ολοµέλεια του 

Συµβουλίου της Ε�ικρατείας (ΣτΕ) η �ροσφυγή �ου κατέθεσαν οι 

διοικήσεις 17 �ανε�ιστηµιακών ιδρυµάτων της χώρας κατά του νόµου 

�λαισίου για τη λειτουργία τους. 

Τα �ανε�ιστήµια έχουν �ροσβάλει ενώ�ιον του Ανώτατου Ακυρωτικού 

∆ικαστηρίου  τις διατάξεις του νέου νόµου �ου αναφέρονται στον τρό�ο 

συγκρότησης των Συµβουλίων Ιδρύµατος, στον τρό�ο εκλογής των µελών 

τους αλλά και στη δυνατότητα εκλογής σε θέση �ρύτανη �ου δίνεται σε 

υ�οψηφίους εκτός της ακαδηµαϊκής κοινότητάς τους. 

Στην κατάθεση των ε�ιχειρηµάτων τους οι εκ�ρόσω�οι των �ανε�ιστηµίων 

�ου �ροσβάλλουν τον νόµο υ�οστήριξαν ότι µε το νέο νοµοθετικό �λαίσιο 

�ου έχει ψηφισθεί ουσιαστικά καταργείται το αυτοδιοίκητο κύτταρο των 

ανωτάτων εκ�αιδευτικών ιδρυµάτων της χώρας και µαζί του το άρθρο 16 του 

Συντάγµατος �ου το �ροστατεύει. 

Α�ό την �λευρά του υ�ουργείου Παιδείας έγινε λόγος για την 

«εξωστρέφεια» �ου δηµιουργεί ο νέος νόµος και το άνοιγµα των ΑΕΙ στην 

κοινωνία. 

Η α�όφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ αναµένεται τους ε�όµενους µήνες. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, ∆ιαβεβαιώσεις Αθανασίου για α'οκατάσταση των 

αδικιών στους µισθούς των δικαστών, 08.02.2014 

 

Γενική συνέλευση της Ένωσης ∆ιοικητικών ∆ικαστών 

Αθήνα  

Τη διαβεβαίωση ότι θα α�οκατασταθούν οι αδικίες στις �ερικο�ές των 

δικαστικών έδωσε ο υ�ουργός ∆ικαιοσύνης Χαράλαµ�ος Αθανασίου, σε 

σύντοµο χαιρετισµό του στη γενική συνέλευση της Ένωσης ∆ιοικητικών 

∆ικαστών. 

Α�ό τα κόµµατα �αραβρέθηκαν και χαιρέτησαν η Ζωή Κωνσταντο�ούλου 

(ΣΥΡΙΖΑ), ο Βασίλης Γκίκας (ΠΑΣΟΚ), ο Σωτήρης Αυδελίδης (Ανεξάρτητοι 

Έλληνες), ο Γιάννης Πανούσης (∆ΗΜΑΡ) και ο Γιάννης Γκιόκας (ΚΚΕ). 

Ο υ�ουργός υ�ενθύµισε ότι οι �ερικο�ές των α�οδοχών των δικαστικών �ου 

έγιναν ήταν «δυστυχώς α�ό τις µεγαλύτερες, καθώς ξε�έρασαν το 45% και 

σε µερικές �ερι�τώσεις το 50%», όµως συµ�λήρωσε, «µια α�ό τις κυριότερες 

�ροτεραιότητες µου είναι η α�οκατάσταση αυτής της αδικίας και ελ�ίζω 

σύντοµα θα τα καταφέρω». 

Παράλληλα, ο κ. Αθανασίου ανέφερε ότι θα ενισχυθούν µε 115 δικαστές τα 

διοικητικά δικαστήρια, ενώ θα καλυφθεί µεγάλο κενό των οργανικών 

θέσεων (�ερί�ου 1.050).  

Αναφέρθηκε ε�ίσης στο νοµοθετικό έργο του υ�ουργείου ∆ικαιοσύνης, ό�ως 

και αυτό �ου είναι ήδη στις νοµο�αρασκευαστικές ε�ιτρο�ές. 

Ο �ρόεδρος του ΣτΕ, Σωτήρης Ρίζος, ανέφερε ότι «καθίσταται σαφές, µέρα 

µε τη µέρα ότι η κρίση της δηµόσιας και ιδιωτικής οικονοµίας γίνεται και 

κρίση βασικών θεσµών του κράτους», ενώ ε�ισήµανε ότι το ασταθές και 



ανολοκλήρωτο κοινωνικό κράτος και η φορολογική ε�ιβάρυνση σε 

συνδυασµό µε την �αγιωµένη αδυναµία διώξεως της φοροδιαφυγής, το 

έλλειµµα ευκαιριών, τον α�οκλεισµό των νέων ανθρώ�ων να ανα�τύξουν 

δραστηριότητες κλ�, δηµιουργούν διαφορές οι ο�οίες οδηγούνται στα 

διοικητικά δικαστήρια. 

Η �ρόεδρος της Ένωσης ∆ιοικητικών ∆ικαστών, Ειρήνη Γιανναδάκη, 

ανέφερε ότι «το ε�ί�εδο �ληροφόρησης για την καθηµερινότητα της 

∆ικαιοσύνης και των λειτουργών της χώρας µας είναι δυστυχώς �ολύ 

χαµηλό, αν όχι ανύ�αρκτο και µάλλον δεν ενδιαφέρει κανένα, εκτός α�ό 

τους ίδιους. Εµείς όµως ξέρουµε �ολύ καλά ότι έχουµε �εριορισµένα µέσα, 

καθόλου ε�ιµόρφωση, ανε�αρκή κατάρτιση, υ�ερβολικό φόρτο εργασίας και 

ελλι�ή οργάνωση». 

Η ίδια χαρακτήρισε «σχεδόν κωµικό» το ε�ί�εδο υλικοτεχνικού εξο�λισµού 

των διοικητικών δικαστηρίων, ενώ αναφέρθηκε και στα οργανικά κενά 

δικαστών �ου υ�ερβαίνουν τους 100 δικαστές και η αναλογία ενός 

γραµµατέως για έξι δικαστές, �ροσέθεσε η �ρόεδρος της ¨Ένωσης. 

Οι εκκρεµείς υ�οθέσεις στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια ανέρχονται στις 

399.000 και εξ αυτών οι 98.000 είναι φορολογικές και τελωνειακές. 

Μόνο στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, τόνισε η �ρόεδρος της 

Ένωσης, οι εκκρεµείς φορολογικές και τελωνειακές υ�οθέσεις ανέρχονται 

στις 11.500 και �ροσδιορίζονται για να συζητηθούν µετά α�ό 2,5 χρόνια, 

ενώ οι υ�όλοι�ες αγωγές �ροσδιορίζονται να δικαστούν µετά α�ό �έντε 

χρόνια. 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Εβραϊκές σ'ουδές α'ό το 2014-15 στη 

Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης, 06.02.2014 

 

Η Ισραηλιτική Κοινότητα χρηµατοδοτεί την ε�ώνυµη έδρα τον �ρώτο χρόνο 

Στο �ρόγραµµα σ�ουδών των τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Αριστοτέλειου Πανε�ιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αναµένεται να 

ενταχθούν α�ό το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 οι εβραϊκές σ�ουδές �ου 

έχουν εξαγγελθεί ήδη α�ό τη διοίκηση του Ιδρύµατος. 

Ό�ως ανακοινώθηκε α�ό την διοίκηση του Ιδρύµατος, η Ισραηλιτική 

Κοινότητα Θεσσαλονίκης ανέλαβε να χρηµατοδοτήσει τον �ρώτο χρόνο 

λειτουργίας της ε�ώνυµης έδρας Εβραϊκών Σ�ουδών στο ΑΠΘ, ενώ ο στόχος 

�ου τέθηκε είναι να α�οτελέσει µέρος τόσο του �ρο�τυχιακού όσο και του 

µετα�τυχιακού �ρογράµµατος σ�ουδών, ώστε να ανα�τυχθεί �αράλληλα µια 

δυναµική για σχετική ερευνητική δραστηριότητα. 

Συνάντηση για το θέµα είχε σήµερα, Πέµ�τη, ο �ρύτανης του ΑΠΘ κ. 

Γιάννης Μυλό�ουλος µε τον κοσµήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής κ. 

Μιλτιάδη Πα�ανικολάου, τον �ρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας 

Θεσσαλονίκης κ. ∆αυίδ Σαλτιέλ, τον αντι�ρόεδρο της Ισραηλιτικής 

Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Λάζαρο Σεφιχά και τον γενικό διευθυντή της 

κ. Σαµουήλ Ιωσαφάτ. 

«Το Αριστοτέλειο Πανε�ιστήµιο Θεσσαλονίκης και η Ισραηλιτική 

Κοινότητα Θεσσαλονίκης συνεργάζονται α�ό καιρό για να καλύψουν ένα 



µεγάλο κενό, την ε�αναλειτουργία της έδρας Εβραϊκών Σ�ουδών, �ου είχε 

διακο�εί α�ό τη δικτατορία του Μεταξά» ανακοινώθηκε α�ό το ίδρυµα. 

«Σκο�ός είναι η α�οκατάσταση της ιστορικής µνήµης και η �αραγωγή και η 

µετάδοση της ε�ιστηµονικής γνώσης στον τοµέα της ιστορίας και του 

εβραϊκού �ολιτισµού. Η ίδρυση έδρας Εβραϊκών Σ�ουδών στο Αριστοτέλειο 

Πανε�ιστήµιο Θεσσαλονίκης α�οκτά ξεχωριστή σηµασία, καθώς ιδρύεται σε 

µια �όλη, η ιστορία της ο�οίας συνδέεται άµεσα µε τον εβραϊκό �ολιτισµό, 

δεδοµένου ότι ο �ληθυσµός της Θεσσαλονίκης α�οτελούνταν -�ρο του 

Ολοκαυτώµατος- κατά 20% α�ό Εβραίους» δήλωσε σχετικά ο �ρύτανης του 

ιδρύµατος κ. Μυλό�ουλος. 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Εισαγγελική έρευνα για την αύξηση της τιµής 

φρέσκου γάλακτος, 07.02.2014 

 

Μετά α�ό καταγγελίες για τεχνητές αυξήσεις τις τελευταίες ηµέρες 

Την διενέργεια �ροκαταρκτικής εξέτασης για τις αυξήσεις στην τιµή 

φρέσκου γάλακτος �ου έχουν σηµειωθεί στην αγορά, διέταξε η �ροϊσταµένη 

της Εισαγγελίας Πληµµελειοδικών κυρία Παναγιώτα Φάκου, µε αφορµή 

σχετικά δηµοσιεύµατα στον Τύ�ο. 

Αντικείµενο της έρευνας είναι να δια�ιστωθεί αν ευσταθούν καταγγελίες 

σύµφωνα µε τις ο�οίες η τιµή του γάλακτος αυξήθηκε τεχνηέντως το 

τελευταίο εικοσαήµερο ενόψει της κατάργησης της νοµοθεσίας �ου ορίζει 

τη διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος στις 5 ηµέρες. 

Βάσει των καταγγελιών, όταν αλλάξει το καθεστώς για τη διάρκεια ζωής του 

φρέσκου, η τιµή θα ε�ανέλθει µε στόχο να φανεί σαν µείωση. 

Την �ροκαταρκτική εξέταση θα διενεργήσει ο Εισαγγελέας Αγορανοµίας 

 

ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Ν. ∆ένδιας: Να µάθουν τα 'αιδιά να 

'ροστατεύονται στο ∆ιαδίκτυο, 06.02.2014 

 

Οµιλία του υ�ουργού σε συνέδριο για την «Παγκόσµια Ηµέρα Ασφαλούς 

Πλοήγησης» 

Για τους κινδύνους �ου κρύβει το ∆ιαδίκτυο για τα �αιδιά έκανε λόγο ο 

υ�ουργός ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος ∆ένδιας στο 

συνέδριο για την «Παγκόσµια Ηµέρα Ασφαλούς Πλοήγησης», �ου 

διοργάνωσε την Πέµ�τη η Υ�ηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος 

Ο κ. ∆ένδιας τόνισε µεταξύ άλλων ότι η ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος 

�ροσ�αθεί να εκ�αιδεύσει τα �αιδιά και να ευαισθητο�οιήσει τους γονείς 

ως �ρος τους κινδύνους, αλλά και τις ευκαιρίες �ου έχει το ∆ιαδίκτυο. Και 

�ρόσθεσε ότι «αυτόν τον κόσµο δεν µ�ορούµε �ια να τον αγνοήσουµε. Είναι 

ένα κοµµάτι της ζωής όλων µας. Ζούµε όλοι µε κάτι τέτοιο κοντά µας, µαζί 

µας, όλη µέρα. Παλιά, όταν εµείς ήµασταν �αιδιά, �αίζαµε στην �λατεία, οι 

γονείς µας ήξεραν µε �οιον �αίζουµε, ήξεραν τους γονείς του, εάν κάναµε 



κάτι στραβό, µας έλεγαν όχι µε αυτόν, όχι µε εκείνον, όχι τούτο, όχι το 

άλλο». 

Ο υ�ουργός α�ευθυνόµενος στα �αιδιά εί�ε ότι «εσείς τώρα µ�αίνετε σε 

έναν κόσµο �ου οι γονείς σας δεν ξέρουν µε �οιον µιλάτε ή µε �οιον 

�αίζετε, δεν µ�ορούν να το ξέρουν και γι αυτό δεν µ�ορούν να σας 

�ροστατέψουν α�ό αυτό. Πρέ�ει λοι�όν εσείς �αιδιά να ξέρετε, να µάθετε 

τους κανόνες �ου θα �ροστατεύετε τον εαυτό σας. Αυτός ο καινούργιος 

κόσµος είναι γεµάτος ευκαιρίες, αλλά είναι και γεµάτος κινδύνους». 

Κατά τον χαιρετισµό του έδειξε �ρος το ακροατήριο µια ζωγραφιά µαθητών. 

Ό�ως εί�ε «για εµένα είναι �ολύ συγκινητικό ότι σε µία �αρόµοια 

εκδήλωση στα Γρεβενά αυτό το έφτιαξαν κοριτσάκια 4 χρονών και µου το 

έδωσαν. Τι δείχνει; ∆είχνει τους αστυνοµικούς σαν αγγέλους �ου 

�ροστατεύουν α�ό τον κακό διάβολο. Θα το θυµάµαι και θα το κρατάω στη 

ζωή µου. Θα το αφήσω στην Ελληνική Αστυνοµία όταν θα φύγω. Είναι ο �ιο 

ωραίος τρό�ος �ου κά�οιος φαντάστηκε και είδε το ρόλο της Αστυνοµίας στη 

ζωή του». 

Κατά την έξοδο του α�ό το χώρο ό�ου διεξάγονταν το συνέδριο ο κ. ∆ένδιας 

σηµείωσε ότι «το ∆ιαδίκτυο είναι ένας µεγάλος καινούργιος κόσµος. Είναι η 

σύγχρονη αλάνα �ου τα �αιδιά µας �αίζουν, ε�ικοινωνούν, 

δραστηριο�οιούνται. Αυτός ο µεγάλος καινούργιος κόσµος έχει τεράστιες 

ευκαιρίες. Αλλά έχει και �ολύ µεγάλος κινδύνους. Αυτό �ου κάνει η 

Ελληνική Αστυνοµία, η ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, είναι να 

µαθαίνει στα �αιδιά κανόνες για το �ως θα �ροστατευθούν α�ό αυτόν τον 

µεγάλο καινούργιο κόσµο, τον γεµάτο ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους». 

Στο συνέδριο α�εύθυνε χαιρετισµό η βουλευτής της Ν. ∆. κυρία Έλενα 

Ρά�τη, µέλος του ∆ικτύου Κοινοβουλευτικών για τον τερµατισµό της 

σεξουαλικής κακο�οίησης των �αιδιών και συντονίστρια της εκστρατείας 

«ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συµβουλίου της Ευρώ�ης στην Ελλάδα. 

Ο υ�ουργός ∆ηµόσιας Τάξης την Τετάρτη το βράδυ είχε �αραστεί σε 

εκδήλωση για το θέµα της ασφάλειας στο Ιντερνετ �ου διοργάνωσε ο ∆ήµος 

Παλαιού Φαλήρου. Ο κ. ∆ένδιας στην οµιλία του τόνισε �ως «�ρέ�ει να 

δηµιουργήσουµε ένα ολόκληρο �λαίσιο και ένα καινούργιο, αν θέλετε, 

θεσµικό �λαίσιο, το ο�οίο να ε�ιτρέψει µέσα σε αυτό το δύσκολο καινούργιο 

κόσµο να �ροστατεύσουµε αυτά τα �αιδιά, αυτές τις ηλικίες, αυτές τις 

ανθρώ�ινες ψυχές». 

Και συµ�λήρωσε �ως δεν είναι εύκολο «γιατί α�ό την άλλη, υ�άρχει µια 

�άρα �ολύ έντονη αντίδραση, το καταλαβαίνουµε, �ολύ δικαιολογηµένη, 

α�έναντι στην υ�έρ - ρύθµιση του κυβερνοχώρου. ∆ηλαδή στην �αρέµβαση 

των διαφόρων κρατών �ου θα θέτουν α�αγορευτικούς κανόνες, �ου 

υ�άρχουν άνθρω�οι, �ου θεωρούν ότι αυτό βλά�τει την ελευθερία της 

έκφρασης. Αναζητείται λοι�όν λύση, σε έναν χώρο �ου υ�ερβαίνει τα κράτη, 

δεν είναι µόνο ελληνικό φαινόµενο, δεν µ�ορεί η Ελλάδα µονοµερώς, µια 

µικρή χώρα εδώ �ου τα λέµε, να το ρυθµίσει». 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Ή'ια ανά'τυξη στα δάση, 09.02.2014 

 

Ε�ιτρέ�ει: εγκατάσταση σε δάση και δασικές εκτάσεις βιοµηχανιών, 

σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων και τυροκοµικών µονάδων 

Μορφές ή�ιας οικονοµικής ανά�τυξης ε�ιτρέ�ει το σχέδιο νόµου για τις 

δραστηριότητες στα δασικά οικοσυστήµατα, το ο�οίο �ρόκειται να δοθεί στη 

δηµοσιότητα τις ε�όµενες ηµέρες α�ό τον ανα�ληρωτή υ�ουργό 

Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Καλαφάτη. Οι δραστηριότητες αυτές θα 

ε�ιτρέ�ονται µόνο όταν υ�άρχει η σύµφωνη γνώµη των το�ικών Αρχών και 

του αρµόδιου φορέα διαχείρισης της �εριοχής �ροστασίας. Παράλληλα 

νοµιµο�οιούνται ήδη υ�άρχοντα ακίνητα �ου είτε ανήκουν στον ΕΟΤ είτε 

έχουν �αραχωρηθεί για τουριστική αξιο�οίηση. 

Στην τελική µορφή του σχεδίου νόµου για τα δασικά οικοσυστήµατα, �ου 

�αρουσιάζει σήµερα «Το Βήµα», �αραµένουν ρυθµίσεις �ου αφορούν την 

εγκατάσταση σε δάση και δασικές εκτάσεις βιοµηχανιών ε�εξεργασίας 

ξύλου, εµφιάλωσης νερού, καθώς και σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, ή 

διατάξεις �ου ε�ιτρέ�ουν τυροκοµικές µονάδες, ελαιοτριβεία και σφαγεία 

σε  δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις. 

Στις εκτάσεις αυτές, ό�ως και στις αναδασωτέες, θα µ�ορούν ε�ι�λέον να 

κατασκευαστούν µεγάλα έργα υ�οδοµής, ό�ως υδροηλεκτρικοί σταθµοί, 

ταµιευτήρες, εγκαταστάσεις άντλησης για α�οθήκευση ενέργειας, καθώς και 

χερσαίες εγκαταστάσεις λιµένων και άντλησης υδρογονανθράκων.  

Παράλληλα, φυσικά οικοσυστήµατα (δηµόσιες χορτολιβαδικές και 

βραχώδεις εκτάσεις) θα εντάσσονται σε οικιστικές �εριοχές �ροκειµένου να 

α�οτελέσουν ζώνες υ�οδοχής συντελεστή δόµησης. Η συγκεκριµένη διάταξη 

«δένει» µε τις �ρόσφατες ρυθµίσεις �ου �αρουσίασε το ΥΠΕΚΑ για τους 

οικοδοµικούς συνεταιρισµούς οι ο�οίοι, αν κατέχουν δάση ή δασικές 

εκτάσεις, θα µ�ορούν να �ροχωρούν σε µεταφορά  συντελεστή δόµησης ή σε 

ανταλλαγές ακινήτων. 

Σε �ροστατευόµενες �εριοχές εκτός των ζωνών α�ολύτου �ροστασίας -

 εφόσον δεν α�αγορεύεται η δόµηση και η χρήση εγκατάστασης 

�αραγωγικών δραστηριοτήτων - θα ε�ιτρέ�εται η ε�έκταση υφισταµένων 

εγκαταστάσεων ή η δηµιουργία νέων, κατά �αρέκκλιση των ειδικών όρων 

δόµησης �ου ισχύουν (ανώτερο ύψος, διάσ�αση όγκου κτλ.).  Αυτό �ου θα 

χρειάζεται είναι µια α�όφαση του ΓΓ Α�οκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την 

�αρέκκλιση και η σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου φορέα διαχείρισης της 

�εριοχής �ροστασίας για την αδειοδότηση.   

Ειδικότερα το νοµοσχέδιο για τα δασικά οικοσυστήµατα �ροβλέ�ει, µεταξύ 

άλλων, τα εξής: 

• Στις �ερι�τώσεις γεωργικής εκµετάλλευσης δασών ή δασικών 

εκτάσεων διαγράφεται η υ�οχρέωση διατήρησης ζώνης δασικής 

βλάστησης 200 µέτρων για την �ροστασία �αρακείµενου δάσους ή 

δασικής έκτασης η ο�οία υ�ήρχε στην αρχική εκδοχή του 

νοµοσχεδίου �ου είχε τεθεί σε διαβούλευση τον Σε�τέµβριο. 

• Τα φυσικά και νοµικά �ρόσω�α �ου αξιώνουν δικαίωµα σε  φυσικά 

οικοσυστήµατα µέσα σε «δασωµένους αγρούς» (εκτάσεις �ου 



εµφανίζουν αγροτική µορφή στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 

1960) δεν έχουν εφεξής το βάρος α�όδειξης των ισχυρισµών τους. Ο 

ιδιώτης θα �ρέ�ει να �ροσκοµίσει τίτλους µεταγεγραµµένους �ριν 

α�ό τις 23.2.1946. ∆ιαφορετικά οι εκτάσεις αυτές θα µ�ορούν 

να χρησιµο�οιηθούν α�οκλειστικά για γεωργική και δενδροκοµική 

εκµετάλλευση, δυνάµει τίτλου ιδιοκτησίας µεταγενεστέρου, όχι όµως 

νεοτέρου της 6ης Ιουνίου 1975. 

• ∆εν υ�άγονται �λέον στη δασική νοµοθεσία και µ�ορούν να 

χρησιµο�οιηθούν για ο�οιαδή�οτε άλλη νόµιµη χρήση διαθέσιµα ή 

κοινόχρηστα ακίνητα δασικού χαρακτήρα τα ο�οία είχαν διατεθεί ως 

κληροτεµάχια µετά τις 11.6.1975 και εκχερσώθηκαν. 

• Ε�ιτρέ�εται η εγκατάσταση σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων ως 

και γη�έδων γκολφ, µονάδων ιαµατικής θερα�είας και κέντρων 

ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού σε δάση, δασικές 

εκτάσεις, δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις. 

• Στις εκτάσεις εκµετάλλευσης οργανωµένων υ�οδοχέων τουριστικών 

δραστηριοτήτων ε�ιτρέ�εται να �εριλαµβάνονται δάση, δασικές 

εκτάσεις και δηµόσιες γαίες µε όρο τη διατήρηση του χαρακτήρα 

τους. 

• Ε�ιτρέ�εται η εγκατάσταση τελεφερίκ (σχοινοσιδηρόδροµοι, 

καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαµοι και τηλεσκί) �ου έχει σκο�ό την 

εξυ�ηρέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων µε την �ροϋ�όθεση ότι δεν 

αλλοιώνεται το το�ίο. 

• Στις �ερι�τώσεις διάνοιξης οδών διά µέσου δασών, δασικών και 

αναδασωτέων εκτάσεων για «εξυ�ηρέτηση 

εκµεταλλεύσεων» διαγράφεται η α�αίτηση να µη θίγεται η λειτουργία 

του οικοσυστήµατος. 

• Ε�ιτρέ�εται σε  δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις η 

κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων υδατοδροµείων. 

• Η χάραξη διαδροµών για τη διεξαγωγή αγώνων µηχανοκίνητου 

αθλητισµού (τύ�ου motocross) ε�ιτρέ�εται σε δάση, δασικές, 

 δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις. 

• Ε�ιτρέ�ονται η έρευνα και οι σκα�τικές εργασίες για ανεύρεση 

θησαυρού εντός δασών, δασικών, αναδασωτέων, δηµόσιων 

χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων. 

• Προβλέ�εται µειωµένο αντάλλαγµα χρήσης για ε�εµβάσεις σε 

δηµόσια (50% της αξίας τους) και ιδιωτικά (30% της αξίας τους) δάση 

και δασικές εκτάσεις, υ�ό την �ροϋ�όθεση υ�οχρεωτικής 

αναδάσωσης α�ό τον δικαιούχο. Για ε�εµβάσεις σε δηµόσιες 

χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις το αντάλλαγµα �αραµένει στο 

40%, ενώ για τα ιδιωτικά δεν καταβάλλεται τί�οτα. 

«Άφεση αµαρτιών» 

Νόµιµα τα δηµόσια ακίνητα 

Νοµίµως υφιστάµενες θα θεωρούνται τουριστικές εγκαταστάσεις 

ανεγερθείσες α�ό τον ΕΟΤ, την Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆) ή 

τρίτο στον ο�οίο �αραχωρήθηκαν τα δικαιώµατα τουριστικής αξιο�οίησης 

και βρίσκονται σε ακίνητα δασικού χαρακτήρα του ελληνικού ∆ηµοσίου ή 

του ΕΟΤ.   



«Άφεση αµαρτιών» θα �αίρνουν και τα υφιστάµενα κοιµητήρια �ου 

βρίσκονται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Η ε�έκτασή τους θα 

ε�ιτρέ�εται εφόσον α�ό ειδική µελέτη �ροκύ�τει η αδυναµία εξασφάλισης 

άλλου κατάλληλου χώρου και έ�ειτα α�ό εκ�όνηση �εριβαλλοντικής, 

υδρογεωτεχνικής και γεωλογικής µελέτης. 

Περιφερειακά Πάρκα 

Ακίνητα �ου ανήκουν κατά �λήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στο 

ελληνικό ∆ηµόσιο ή σε Νοµικά Πρόσω�α ∆ηµοσίου ∆ικαίου και έχουν 

α�ολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα �ριν α�ό τις 11/6/1975 λόγω 

ε�εµβάσεων �ου έγιναν µε νόµιµη διοικητική �ράξη (�.χ. ένταξη στο σχέδιο 

�όλης) δεν θα χαρακτηρίζονται ως δάση και δασικές εκτάσεις και δεν θα 

κηρύσσονται αναδασωτέες. 

Στις εκτάσεις αυτές θα δηµιουργούνται Περιφερειακά Πάρκα τα ο�οία 

�ροβλέ�ονταν στον Νόµο 3937/2011 και θα �εριλαµβάνουν οικιστικές 

ενότητες, χρήσεις αναψυχής, τουρισµό φύσης, βιολογικές καλλιέργειες 

κ.λ�. 

 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Φαρµακονήσι: Εντο'ίστηκε το βυθισµένο σκάφος 

των µεταναστών, 07.02.2014 

 

Εντός της καµ�ίνας βρέθηκαν ε�τά σοροί, οι τέσσερις ανασύρθηκαν 

Σε βάθος 73 µέτρων κοντά στο Φαρµακονήσι εντό�ισε την Πέµ�τη το 

�λήρωµα του υδρογραφικού - ωκεανογραφικού �λοίου «Στράβων» του 

Πολεµικού Ναυτικού το βυθισµένο σκάφος στο ο�οίο ε�έβαιναν οι 

µετανάστες �ου �ροσ�αθούσαν να �εράσουν σε ευρω�αϊκό έδαφος. 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Λιµενικού Σώµατος, το �ρωί της Παρασκευής 

και υ�ό την ε�ίβλεψη της αρµόδιας ανακρίτριας, κλιµάκιο της Οµάδας 

Ειδικών Καταδύσεων της Μονάδας Υ�οβρυχίων Α�οστολών του ΛΣ 

ε�ιχείρησε δι�λή κατάδυση στο σηµείο µε χρήση µειγµάτων αερίων και 

εντό�ισε αρχικά εντός µικρού χώρου ενδιαίτησης τις σορούς τεσσάρων 

αγνοουµένων (ένας άνδρας, µία γυναίκα, ένα αγόρι, ένα κορίτσι). 

Ό�ως αναφέρεται στην ανακοίνωση, µέσα στον ίδιο χώρο του σκάφους 

εντο�ίστηκαν και άλλες σοροί –σύµφωνα µε �ληροφορίες τρεις– «οι ο�οίες 

όµως λόγω των �εριορισµένων διαστάσεων της καµ�ίνας του σκάφους, του 

µικρού χρόνου διάρκειας των συγκεκριµένων καταδύσεων καθώς και της 

ε�ικινδυνότητας της συγκεκριµένης ε�ιχείρησης, δεν κατέστη εφικτό να 

ανασυρθούν». 

Σηµειώνεται ακόµη ότι «λόγω των �ροαναφερόµενων αιτιών και σε 

συνεργασία µε την αρµόδια ανακρίτρια το όλο εγχείρηµα θα ε�ανεκτιµηθεί, 

�ροκειµένου σταθµιστούν οι �εραιτέρω ενέργειες ολοκλήρωσης της 

ε�ιχείρησης». 

Παράλληλα µε εντολή της ανακρίτριας οι τέσσερις σοροί �ρόκειται να 

µεταφερθούν µε σκάφος του Λιµενικού στη Ρόδο για διενέργεια νεκροψίας-

νεκροτοµής. 



Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ναυάγιο βιντεοσκο�ήθηκε και το υλικό 

α�οστέλλεται στον αρµόδιο εισαγγελέα του Ναυτοδικείου �ου έχει αναλάβει 

τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Υ'νωτήριο Αστέγων των Γιατρών του 

Κόσµου, 03.02.2014 

 

∆ραµατική αύξηση των αστέγων 

Οι Γιατροί του Κόσµου ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2012 την έρευνα µέσω 

κοινωνικών λειτουργών, για την καταγραφή του �ληθυσµού των αστέγων 

στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά. Ο αριθµός �ου καταγράφηκε ήταν 

200 ,σε Αθήνα (50) και Πειραιά (150). 

Ό�ως αναφέρουν οι ΓτΚ: 

"Έκτοτε οι ΓτΚ ξεκίνησαν να ε�ισκέ�τονται τους άστεγους 2 φορές την 

εβδοµάδα µε κινητή ιατρική µονάδα. Ο στόχος του �ρογράµµατος ήταν 

�αροχή �ρωτοβάθµιας ιατροφαρµακευτικής �ερίθαλψης, �αροχή 

κοινωνικών και ψυχολογικών υ�ηρεσιών και ελαφρύ γεύµα. Το �ρόγραµµα 

συνεχίζεται µέχρι και σήµερα 2 φορές το µήνα και ε�εκτείνεται και σε 

άλλες �εριοχές. 

Οι ΓτΚ ε�εκτείνουν τη στήριξη του ευάλωτου αυτού �ληθυσµού 

αναλαµβάνοντας τη λειτουργία του �ρώτου Υ�νωτηρίου Αστέγων στο κέντρο 

της Αθήνας, το Νοέµβριο του 2013, σε κτίριο του ∆ήµου Αθηναίων. Η δράση 

λειτουργεί στα �λαίσια του �ρογράµµατος ΕΣΠΑ-Κοινωνικές ∆οµές Άµεσης 

Αντιµετώ�ισης της Φτώχειας. 

Α�ώτερος στόχος του είναι οι ωφελούµενοι να υ�οστηριχτούν και να 

ενδυναµωθούν ώστε να καταφέρουν να αναλάβουν την ευθύνη βελτίωσης 

της βιοτικής τους κατάστασης. Το Υ�νωτήριο �ροσφέρει �ροστατευόµενη 

�ροσωρινή στέγη/κατάλυµα σε 50 άστεγους καθηµερινά, αλλά και 

εξειδικευµένες ψυχοκοινωνικές ,συµβουλευτικές και υ�οστηρικτικές 

υ�ηρεσίες. 

Ε�ίσης �ροσφέρει δυνατότητα ανά�αυσης, ροφήµατος και δεκατιανού 

γεύµατος (snack) , δυνατότητα ένδυσης και υ�όδησης και δυνατότητα 

χρήσης λουτρού. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τις �αρακάτω εταιρείες �ου 

α�ό την �ερίοδο της �ροετοιµασίας της δράσης µέχρι και σήµερα στηρίζουν 

το έργο των ΓτΚ ώστε το �ρόγραµµα να λειτουργεί µε τον καλύτερο δυνατό 

τρό�ο. 

Ευχόµαστε να συνεχίσουν και να �ροστεθούν και άλλες. Ε�ίσης 

ευχαριστούµε τον κο Ζούλοβιτς, τον κο Κεµ�α�τζόγλου Κυριάκο για τις 

σηµαντικές χορηγίες τους, τη διοίκηση και τους υ�αλλήλους της Novartis 

και της Travel Planet24 για την �ροσφορά εθελοντικής εργασίας, την 

µεταφορική εταιρεία Φουρλάνος και όλους τους �ολίτες για την ενίσχυσή 

τους και τους Εθελοντές µας για την �ολύτιµη συνεργασία. 

…ό�ου υ�άρχουν άνθρω�οι... 

Σύµφωνα µε τη FEANTSA (Ευρω�αϊκή Οµοσ�ονδία Εθνικών Οργανώσεων 

�ου εργάζονται για τους άστεγους) (2012). Υ�άρχει σηµαντική έλλειψη 

έγκυρων και ε�ίσηµων στατιστικών στοιχείων στα θέµατα στέγασης και 



αστέγων στην Ελλάδα. Στοιχεία µετά α�ό έρευνα καταδεικνύουν ότι ο 

αριθµός των άστεγων ατόµων και των ατόµων σε «�ροσωρινά καταλύµατα», 

στην Αθήνα, είναι �ερί�ου 11.000 (3000 Έλληνες και 8000 αλλοδα�οί)". 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Η τρόικα 'αραβιάζει στην Ελλάδα τα 

ανθρώ'ινα δικαιώµατα σύµφωνα µε αυστριακή έκθεση, 

04.02.2014 

 

Την ά�οψη �ως η τρόικα �αραβιάζει στην Ελλάδα τα ανθρώ�ινα 

δικαιώµατα, διατυ�ώνει στην έκθεσή του �ου συνέταξε µε εντολή της 

Αυστριακής Οµοσ�ονδίας Συνδικάτων, του Αυστριακού Εργατικού 

Ε�ιµελητηρίου (αυστριακό Εργατικό Κέντρο) και της Ευρω�αϊκής 

Οµοσ�ονδίας Συνδικάτων και η ο�οία δηµοσιεύθηκε στη Βιέννη, ο διεθνώς 

γνωστός νοµικός, καθηγητής Ευρω�αϊκού ∆ικαίου στο Πανε�ιστηµίου της 

Βρέµης και στενός συνεργάτης του γερµανικού "Ιδρύµατος Φρίντριχ 

Έµ�ερτ", Αντρέας Φίσερ-Λεσκάνο. 

Ορισµένοι όροι �ου έχουν ε�ιβάλει οι ευρω�αϊκοί θεσµοί στην Ελλάδα 

�αραβιάζουν τα ανθρώ�ινα δικαιώµατα και καθώς η Χάρτα Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων έχει ενσωµατωθεί στο Ευρω�αϊκό ∆ίκαιο, �αραβιάζουν και το 

Ευρω�αϊκό ∆ίκαιο, αναφέρεται χαρακτηριστικά στη γνωµοδότηση. 

Ο Αντρέας Φίσερ-Λεσκάνο, σηµειώνοντας �ως οι δύο κοινοτικοί θεσµοί 

(ΕΚΤ και Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή) �ου εκ�ροσω�ούνται στην τρόικα 

δεσµεύονται α�ό την Χάρτα Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, κατακρίνει έντονα 

την τρόικα για τα µέτρα λιτότητας �ου δια�ραγµατεύτηκε µε την Ελλάδα, 

διευκρινίζοντας ότι η τρόικα έχει α�αιτήσει δυσανάλογες �αρεµβάσεις στο 

εργατικό δίκαιο και στο κοινωνικό σύστηµα της Ελλάδας. 

Η τρόικα, αναφέρει, µε την ε�ιβολή µειώσεων στους µισθούς �αραβίασε το 

θεµελιώδες δικαίωµα ελεύθερης διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού, ενώ µε 

την ε�ιβολή διαφόρων άλλων δεσµεύσεων στην Ελλάδα �αραβίασε τα 

ανθρώ�ινα δικαιώµατα για εργασία, στέγη, κοινωνική ασφάλεια και 

ιδιοκτησία. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, η µείωση κατώτατων µισθών, η µετάθεση των 

δια�ραγµατεύσεων για τις συλλογικές συµβάσεις σε ε�ί�εδο ε�ιχείρησης, οι 

�ερικο�ές στο σύστηµα υγείας ή ο �εριορισµός της ε�ιδότησης στην 

κατασκευή στέγης, ως �αρεµβάσεις δεν καλύ�τονται α�ό το ∆ίκαιο της ΕΕ 

και εκτός τούτου δεν υ�ήρξε ε�αρκής εµ�λοκή του Ευρω�αϊκού 

Κοινοβουλίου. 

Ο καθηγητής Φίσερ-Λεσκάνο εκτιµά �ως θα µ�ορούσαν να είχαν ε�ιτυχία 

�ροσφυγές �ου θα γίνονταν στο Ευρω�αϊκό ∆ικαστήριο, τόσο για 

�αραβιάσεις ανθρω�ίνων δικαιωµάτων, όσο και για �αραβίαση 

αρµοδιοτήτων συλλογικών οργάνων, ιδιαίτερα µάλιστα εάν οι καταγγελίες 

γίνονταν α�ό το Ευρω�αϊκό Κοινοβούλιο. 

Ε�ίσης, αναφέρει �ως στο Ευρω�αϊκό ∆ικαστήριο Ανθρω�ίνων ∆ικαιωµάτων 

θα µ�ορούσαν να γίνουν �ροσφυγές και «κατά ενεργειών κρατών �ου 

�αραβιάζουν τα ανθρώ�ινα δικαιώµατα στο �λαίσιο του Ευρω�αϊκού 

Μηχανισµού Σταθερότητας». Το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο, τονίζει, θα µ�ορούσε 

να ασχοληθεί µε τα ζητήµατα ως �ρος τη συµβατότητα µε τα ανθρώ�ινα 

δικαιώµατα, ενώ θα µ�ορούσαν να γίνουν �ροσφυγές κατά µεµονωµένων 



κρατών στη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας και στον Οργανισµό Ηνωµένων 

Εθνών. 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, Βενιζέλος στην Ευρωβουλή: «Πλήρης και χωρίς 

'εριορισµούς» η έρευνα για το Φαρµακονήσι, 06.02.2014 

 

Τη «βαθύτατη θλίψη» της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής 

κοινωνίας «για το τραγικό ναυάγιο» στο Φαρµακονήσι και τη διαβεβαίωση 

ότι η ανεξάρτητη έρευνα �ου ήδη διατάχθηκε «θα είναι �λήρης και δεν θα 

έχει ο�οιοδή�οτε �εριορισµό σε εύρος και βάθος» έδωσε ο αντι�ρόεδρος της 

κυβέρνησης και υ�ουργός Εξωτερικών Βαγγέλης Βενιζέλος µιλώντας σε 

συζήτηση στην Ευρωβουλή για τις «εικαζόµενες α�ωθήσεις στα ανοιχτά των 

ελληνικών ακτών». 

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος �αρουσιάζοντας το �ρόβληµα της ιδιαίτερης �ίεσης 

�ου δέχεται η ελληνική ακτογραµµή, �αρατήρησε �ως µολονότι αυτή είχε 

σταδιακά �εριοριστεί, ε�ιδεινώθηκε εκ νέου α�ό τον Αύγουστο 2012 µετά 

α�ό την κλιµάκωση του εµφυλίου �ολέµου στη Συρία. «Η ελληνική 

ακτοφυλακή καλύ�τοντας 2.000 τ.χλµ. στο ανατολικό Αιγαίο έχει διασώσει 

3.120 ανθρώ�ους �ου �ροσ�άθησαν να έρθουν χωρίς έγγραφα στην Ελλάδα» 

ε�εσήµανε και �ροσέθεσε �ως συνε�ικουρείται α�ό τη Frontex. 

Αναφορικά µε το συγκεκριµένο �εριστατικό, ο Βαγγέλης Βενιζέλος 

σηµείωσε ότι «µας ευαισθητο�οίησε ιδιαίτερα και θέλουµε να λειτουργήσει 

�αιδαγωγικά», �αρέ�εµψε δε σε σχετική ε�ιστολή �ου α�ηύθυνε ο αρµόδιος 

υ�ουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης �ρος το Συµβούλιο της Ευρώ�ης και την 

αρµόδια ε�ίτρο�ο διαβεβαιώνοντας ότι «η έρευνα θα είναι �λήρης και θα 

φωτισθούν α�όλυτα τα δεδοµένα του ναυαγίου». 

Καταλήγοντας ο αντι�ρόεδρος της κυβέρνησης υ�ενθύµισε την «ευρω�αϊκή 

αλληλεγγύη �ου �αρα�έµ�ει σε δίκαιη κατανοµή βαρών», εξέφρασε την 

ευχή να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιούνιο το «σχέδιο διαχείρισης 

µεταναστευτικών ροών», τονίζοντας �άντως ότι αυτό «δεν δίνει α�άντηση 

στο οργανωµένο έγκληµα» �ου δια�ράττεται στη θάλασσα α�ό τους 

εµ�όρους διακίνησης. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Συστάσεις της Κοµισιόν σε Ελλάδα και 

Κύ'ρο για ζητήµατα κράτησης, 05.02.2014 

 

Η Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή κάλεσε σήµερα τα µισά κράτη µέλη, µεταξύ των 

ο�οίων την Ελλάδα και την Κύ�ρο, να εφαρµόζουν τους ευρω�αϊκούς 

κανόνες σχετικά µε τα ζητήµατα κράτησης. 

Πρόκειται για τρεις ξεχωριστές α�οφάσεις-�λαίσια της ΕΕ, �ου καλύ�τουν 

τη µεταγωγή καταδίκων, την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις, και 

το ευρω�αϊκό ένταλµα ε�ιτήρησης. Οι α�οφάσεις αυτές ε�ιτρέ�ουν την 

εκτέλεση των �οινών φυλάκισης, των α�οφάσεων αναστολής ή των 

εναλλακτικών κυρώσεων και των �ροδικαστικών µέτρων ε�ιτήρησης σε µια 



χώρα της ΕΕ διαφορετική α�ό αυτή στην ο�οία κά�οιος έχει καταδικαστεί ή 

�εριµένει να δικαστεί. Αυτή µ�ορεί να είναι η χώρα της ιθαγένειας ή της 

συνήθους κατοικίας ή άλλη χώρα της ΕΕ µε την ο�οίο αυτός διατηρεί 

στενούς δεσµούς. 

Σύµφωνα µε την Ε�ιτρο�ή, οι κανόνες α�οβλέ�ουν στη βελτίωση της 

αµοιβαίας εµ�ιστοσύνης µεταξύ των δικαστικών συστηµάτων στην Ευρώ�η, 

τα ο�οία α�οτελούν σηµαντικό στοιχείο του κοινού ευρω�αϊκού χώρου 

δικαιοσύνης. Οι τρεις α�οφάσεις-�λαίσια είναι ε�ίσης σηµαντικά εργαλεία 

για την �εραιτέρω κοινωνική ε�ανένταξη των καταδίκων και για τον 

�εριορισµό της εφαρµογής της �ροφυλάκισης �ριν α�ό τη δίκη. 

Οι εν λόγω κανόνες �ου συµφωνήθηκαν οµόφωνα α�ό τα κράτη µέλη το 

διάστηµα 2008-2009, �ροβλέ�ουν ότι α�οφάσεις έ�ρε�ε να είχαν τεθεί σε 

ισχύ δύο το ∆εκέµβριο του 2011 και η άλλη το ∆εκέµβριο του 2012, τονίζει 

η Ε�ιτρο�ή. 

Σύµφωνα µε έκθεση �ου δηµοσιο�οίησε σήµερα η Κοµισιόν, µόνο 18 κράτη 

µέλη έχουν εφαρµόσει την α�όφαση για τη µεταγωγή καταδίκων, 14 την 

α�όφαση �ερί αναστολής και εναλλακτικών κυρώσεων και 12 το ευρω�αϊκό 

ένταλµα ε�ιτήρησης. Ό�ως �ροκύ�τει α�ό το σχετικό �αράρτηµα της 

έκθεσης, η Κύ�ρος και η Ελλάδα δεν έχουν θέσει καµία α�ό τις τρεις 

α�οφάσεις σε ισχύ. 

Η Ε�ιτρο�ή υ�ογραµµίζει ότι η καθυστερηµένη ή ελλι�ής εφαρµογή α�ό 

ορισµένα κράτη µέλη είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη καθώς οι α�οφάσεις-

�λαίσια έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε µείωση των �οινών 

φυλάκισης �ου ε�ιβάλλουν οι δικαστές στους µη µόνιµους κατοίκους. Έτσι 

θα µ�ορούσε να µειωθεί ο υ�ερ�ληθυσµός των φυλακών και να βελτιωθούν 

οι συνθήκες κράτησης, και ταυτόχρονα να εξοικονοµηθούν �οσά α�ό τους 

�ροϋ�ολογισµούς των φυλακών. 

Για το λόγο αυτό η Ε�ιτρο�ή ζητά α�ό όλα τα κράτη µέλη �ου δεν το έχουν 

�ράξει ακόµη να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την �λήρη εφαρµογή 

αυτής της κοινοτικής νοµοθεσίας. 

Προς το �αρόν, η Ε�ιτρο�ή δεν έχει αρµοδιότητα να κινήσει διαδικασίες 

ε�ί �αραβάσει σύµφωνα µε το άρθρο 258 της Συνθήκης της Λισαβόνας για 

τις α�οφάσεις-�λαίσια �ου θεσ�ίστηκαν �ριν α�ό την έναρξη ισχύος της 

Συνθήκης της Λισαβόνας. Ωστόσο, α�ό την 1η ∆εκεµβρίου 2014, η Κοµισιόν 

θα µ�ορεί να κινήσει νοµική διαδικασία εναντίον των χωρών �ου δεν θα 

έχουν συµµορφωθεί. 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, Σε δηµόσια διαβούλευση το νοµοσχέδιο για το 

ηλεκτρονικό βραχιολάκι στους κρατουµένους, 07.02.2014 

 

Το σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος για «τη λειτουργία του θεσµού της 

ηλεκτρονικής ε�ιτήρησης υ�όδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια 

και την �ιλοτική εφαρµογή του» ανάρτησε σε δηµόσια διαβούλευση το 

υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης. 

Το ε�ίµαχο διάταγµα �ροβλέ�ει τις �ροϋ�οθέσεις κάτω α�ό τις ο�οίες οι 

κρατούµενοι µ�ορούν να α�οκτήσουν το ηλεκτρονικό βραχιολάκι για µία 

ελεγχόµενη ηλεκτρονική α�οφυλάκιση. 



Αφού ολοκληρωθεί η δηµόσια διαβούλευση, το σχέδιο Π∆ θα κατατεθεί στο 

Συµβούλιο της Ε�ικρατείας για νοµο�αρασκευαστική ε�εξεργασία και θα 

εκδοθεί σχετική γνωµοδότηση. Στη συνέχεια, θα καθοριστούν οι τεχνικές 

�ροδιαγραφές και θα γίνει διεθνής διαγωνισµός για την ανακήρυξη του 

�ροσώ�ου �ου θα αναλάβει το όλο έργο, ό�ως και την �ροµήθεια των 

ηλεκτρονικών µηχανηµάτων (βραχιολάκια). 

Σύµφωνα µε το διάταγµα, η λειτουργία και η συντήρηση του συστήµατος 

ηλεκτρονικής ε�ιτήρησης θα ανατεθεί µε διεθνή διαγωνισµό σε φυσικό ή 

νοµικό �ρόσω�ο. Ό�οιος αναλάβει τη λειτουργία του ε�ίµαχου συστήµατος 

θα δηµιουργήσει κέντρο ελέγχου στην Αθήνα, το ο�οίο θα λειτουργεί σε 

24ωρη βάση. Ακόµη, ο ανάδοχος του έργου, εκτός α�ό την �αρακολούθηση 

όλων των κρατουµένων, έχει την υ�οχρέωση να ενηµερώνει τις αρµόδιες 

Αρχές σε �ερί�τωση �ου σταµατήσει �άνω α�ό �έντε λε�τά η εκ�οµ�ή 

σήµατος α�ό το βραχιολάκι, σε �ερί�τωση α�ό�ειρας καταστροφής ή 

αφαίρεσης ή α�οσύνδεσής του, ακόµη και σε �ερί�τωση άρνησης 

συνεργασίας του κρατούµενου. 

Αρχικά το �ρόγραµµα της ηλεκτρονικής ε�ιτήρησης θα εφαρµοστεί 

�ιλοτικά για έναν χρόνο και για �ερί�ου 200 κρατούµενους α�ό όλες τις 

φυλακές της χώρας. 

Η δα�άνη για τη αγορά του ηλεκτρονικού βραχιολιού βαρύνει τον κατάδικο 

ή υ�όδικο, εκτός εάν υ�άρχει α�οδεδειγµένη οικονοµική αδυναµία, ο�ότε 

το οικονοµικό βάρος αναλαµβάνει το ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Το βραχιολάκι εµ�εριέχει µικροτσί� και ο κρατούµενος φορώντας το θα 

είναι συνδεδεµένος σε 24ωρη βάση µε ειδική συσκευή του συστήµατος «γεω-

εντο�ισµού». Θα το�οθετείται στο �όδι του κρατούµενου, ενώ σε 

�ερι�τώσεις �ου αυτό δεν είναι εφικτό για λόγους υγείας, θα το�οθετείται 

στο χέρι. 

 

ΥΓΕΙΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Φάρµακα υψηλού κόστους και α'ό τα φαρµακεία 

του ΕΟΠΥΥ, 06.02.2014 

 

Ζήτηµα ωρών η ε�ικείµενη τρο�ο�οίηση υ�ουργικής α�όφασης 

Ε�ιλύεται, ό�ως όλα δείχνουν, το �ρόβληµα �ου είχε οδηγήσει �ολλούς 

�άσχοντες α�ό ρευµατικά ή ογκολογικά νοσήµατα σε αδιέξοδο. 

Πριν α�ό �ερί�ου δέκα µέρες δεκάδες ασθενείς στην Κρήτη α�οκλείσθηκαν 

α�ό τη θερα�εία τους, αφού τα φάρµακά τους δεν δύνανται βάσει α�όφασης 

να διατίθενται α�ό τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ. Την ίδια στιγµή τα 

φαρµακεία των νοσοκοµείων δεν τα �ροµηθεύονται λόγω µειωµένου 

�ροϋ�ολογισµού. 

Η κατάσταση αυτή είχε φέρει τους �άσχοντες σε α�όγνωση αφού δεν 

µ�ορούσαν µε κανέναν τρό�ο να �ροµηθευτούν την α�αραίτητη για τη ζωή 

τους θερα�εία. 

Το θέµα ωστόσο βαίνει �ρος ε�ίλυση και οι ασθενείς θα µ�ορούν α�ό αύριο, 

Παρασκευή, ή το αργότερο τη ∆ευτέρα, να �ροµηθεύονται τα φάρµακά τους 

και α�ό τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ. Σύµφωνα µε τον �ρόεδρο του 

Οργανισµού κ. ∆ηµήτρη Κοντό, «αναµένεται α�ό ώρα σε ώρα η τρο�ο�οίηση 



της υ�ουργικής α�όφασης ώστε να µ�ορεί να χορηγεί και ο ΕΟΠΥΥ 

α�ρόσκο�τα φάρµακα υψηλού κόστους στους ασθενείς». 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, Νέα «µαύρη τρύ'α» βρέθηκε µετά α'ό έλεγχο στα 

ταµεία του ΟΚΑΝΑ, 06.02.2014 

 

Νέα «µαύρη τρύ�α» 383 χιλιάδων ευρώ (α�ό τα 2,2 εκατ. ευρώ του ΕΣΠΑ) 

στα ταµεία του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) κατήγγειλε 

σήµερα η υφυ�ουργός Υγείας Ζέτα Μακρή, ενώ α�ό τον έλεγχο του Σώµατος 

των Ε�ιθεωρητών Υγείας (ΣΕΥΥΠ), �ροέκυψε �αντελής έλλειψη 

α�οδείξεων και �αραστατικών για �ερί�ου 10 εκατ. ευρώ. 

Η νέα «τρύ�α» στον ΟΚΑΝΑ αφορά �ρόγραµµα οργάνωσης µονάδας 

υ�οκατάστασης στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού και της Πάτρας, 

ύψους 2,2 εκατ. ευρώ. 

Ό�ως κατήγγειλε η υφυ�ουργός, «η �ρώην �ρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Μένη 

Μαλλιώρη, είχε �ροχωρήσει σε �ροσλήψεις �ροσω�ικού αλλά και σε αγορά 

εξο�λισµού, χωρίς όµως να υ�άρχει το �ροα�αιτούµενο νοµικό �λαίσιο για 

την υλο�οίηση του �ρογράµµατος, δηλαδή µια κοινή υ�ουργική α�όφαση 

των υ�ουργών υγείας και δικαιοσύνης». 

Μάλιστα, α�ό τα 2,2 εκατ. ευρώ του �ρογράµµατος, έχουν εκταµιευθεί 

383.000 ευρώ, χωρίς να υ�άρχουν �αραστατικά για τη δα�άνη τους. Και 

αυτό το οικονοµικό ζήτηµα έρχεται να �ροστεθεί στα αλλά δυο �ου 

καταγράφηκαν στον οργανισµό ε�ί διοίκησης Μαλλιώρη. Για το θέµα αυτό, 

η υφυ�ουργός αναµένεται να καταθέσει αύριο στον εισαγγελέα. 

Στο µεταξύ, ολοκληρώθηκε και η έρευνα της ΣΕΥΥΠ �ου αφορά στη 

σύµβαση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) µε 

τον ΟΚΑΝΑ. Οι δυο φορείς είχαν συµφωνήσει στη δηµιουργία µονάδων του 

ΟΚΑΝΑ στα δηµόσια νοσοκοµεία µε τη χρηµατοδότηση του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Ωστόσο, ο ΟΚΑΝΑ δα�άνησε το �οσό των 10 εκατ. ευρώ χωρίς να α�οδώσει 

τα σχετικά �αραστατικά. 

Οι ε�ιθεωρητές δια�ιστώνουν, εκτός α�ό την �αντελή έλλειψη α�οδείξεων 

και �αραστατικών, ότι η εισροή χρηµάτων γινόταν µέσω µόνο ενός 

λογαριασµού, γεγονός, �ου ό�ως ε�ισήµανε η υφυ�ουργός, «καθιστά 

δυσχερή αν όχι αδύνατο τον οικονοµικό έλεγχο για την ιχνηλατήση των 10 

εκατ ευρώ». 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Εξώδικο εργαζοµένων του ΨΝΘ για τη µεταφορά 

ασθενών, 07.02.2014 

 

Καταγγέλλουν ότι οι ε�ιλεγέντες χώροι είναι ακατάλληλοι και ε�ικίνδυνοι 

Θεσσαλονίκη  

Εξώδικο στους διοικητές της 3ης και 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) 

έστειλαν οι εργαζόµενοι του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης µε 

αφορµή την α�όφαση µεταφοράς κλινικών σε ακατάλληλους, ό�ως 

καταγγέλλουν, χώρους. 

Συγκεκριµένα, α�οφασίστηκε η µεταφορά του Τµήµατος Οξέων 

Περιστατικών στον χώρο ό�ου λειτουργεί η γυναικολογική κλινική στο 

νοσοκοµείο Άγιος ∆ηµήτριος και η δηµιουργία Ψυχιατρικής κλινικής στον 



χώρο των εξωτερικών ιατρείων της Οφθαλµολογικής κλινικής του 

Ι��οκρατείου. 

Οι εργαζόµενοι καταγγέλλουν ότι οι ε�ιλεγέντες χώροι είναι ακατάλληλοι, 

δεν �ληρούν τις �ροϋ�οθέσεις �ου �ροβλέ�ονται για την εγκατάσταση και 

λειτουργία ψυχιατρικών κλινικών και εγκυµονούν κινδύνους για τους 

ψυχικά ασθενείς, τους εργαζόµενους και τους ε�ισκέ�τες των νοσοκοµείων. 

Οι α�οφάσεις, �ου έχουν ληφθεί �έρσι τον Ιούλιο και το ∆εκέµβριο, δεν 

έχουν υλο�οιηθεί ακόµη. 

Ο ψυχίατρος και µέλος του ∆Ε του Σωµατείου Εργαζοµένων του ΨΝΘ 

Θανάσης Βαξεβάνης, στη διάρκεια συνέντευξης Τύ�ου υ�οστήριξε ότι και οι 

δύο χώροι είναι ακατάλληλοι για τους ψυχικά ασθενείς και �ως το γεγονός 

ότι µετά τη λήψη των α�οφάσεων ανακοινώθηκαν διαθεσιµότητες δείχνει 

ότι όλα έγιναν για την εκ�λήρωση µνηµονιακών υ�οχρεώσεων. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, ο χώρος του Ι��οκρατείου �ου ε�ιλέχθηκε για να 

λειτουργήσει η ψυχιατρική κλινική έχει εµβαδόν 360 τ.µ και �ροβλέ�εται 

η ανά�τυξη 18 κλινών, ενώ θα έ�ρε�ε να είναι 1000 τµ. 

«Οι ασθενείς θα νοσηλεύονται σε µικρά δίκλινα δωµάτια, θα σιτίζονται στο 

κρεβάτι λόγω αδυναµίας το�οθέτησης τρα�εζιών, δεν υ�άρχει �ρόνοια για 

την εγκατάσταση του Τµήµατος Ε�ειγόντων Περιστατικών, ως χώρος 

�ροαυλισµού �ροβλέ�εται ο φωταγωγός, ενώ ανε�αρκείς είναι οι χώροι για 

το ιατρικό και νοσηλευτικό �ροσω�ικό» �ρόσθεσε ο κ. Βαξεβάνης. 

Όσον αφορά τη µεταφορά του τµήµατος οξέων �εριστατικών στο νοσοκοµείο 

Άγιος ∆ηµήτριος, ανέφερε ότι οι 18 κλίνες θα ανα�τυχθούν σε χώρο 480 

τ.µ., ο ο�οίος είναι διαµορφωµένος σε σχήµα γάµα, γεγονός �ου καθιστά 

αδύνατη την ε�ιτήρηση των ασθενών. 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, Τίτλοι τέλους για τον ΕΟΠΥΥ - νέος φορέας το 

ΠΕ∆Υ, 07.02.2014 

 

Όλοι οι ασφαλισµένοι θα έχουν �ρόσβαση στο Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο 

Υγείας 

Τίτλοι τέλους µ�ήκαν χθες στον ΕΟΠΥΥ µε τη  µορφή �ου είχε έως τώρα, 

καθώς η Βουλή ψήφισε ε�ί της αρχής τον νόµο για την ίδρυση του νέου 

φορέα �ρωτοβάθµιας �ερίθαλψης, µε την ονοµασία Πρωτοβάθµιο Εθνικό 

∆ίκτυο Υγείας (ΠΕ∆Υ). Το νοµοσχέδιο υ�ερψηφίσθηκε µε 151 ψήφους 

βουλευτών της Ν∆ και του ΠαΣοΚ (υ�ήρχαν τρεις α�όντες) και του 

ανεξάρτητου βουλευτή Κοζάνης Γιώργου Κασα�ίδη. Την ίδια ώρα, οι 

γιατροί του ΕΟΠΥΥ �ροχώρησαν σε κινητο�οιήσεις στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη, αντιδρώντας στις διατάξεις του νέου νόµου. 

Ο ΕΟΠΥΥ θα λειτουργεί �λέον µόνο ως ασφαλιστικός οργανισµός και θα 

αγοράζει υ�ηρεσίες (εξετάσεις κ.λ�.) για λογαριασµό των ασφαλισµένων του. 

Στο ΠΕ∆Υ θα έχουν �ρόσβαση όλοι οι έλληνες �ολίτες και θα �αρέχει 

υ�ηρεσίες �ρωτοβάθµιας φροντίδας. 

 Το ΠΕ∆Υ θα θέσει κάτω α�ό την οµ�ρέλα του όλες τις υ�ηρεσίες 

�ρωτοβάθµιας �ερίθαλψης, δηλαδή τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ (�ρώην 

�ολυϊατρεία ΙΚΑ) και τα Κέντρα Υγείας. Αυτά, φεύγουν �λέον α�ό τη 

διοικητική αρµοδιότητα των δηµόσιων νοσοκοµείων και θα υ�αχθούν µαζί 



µε τα �ολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ στις ∆ιοικήσεις Υγειονοµικών Υ�ηρεσιών 

(∆ΥΠΕ). 

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ. ∆ιευκρινίζεται ότι µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

µετακίνησης του �ροσω�ικού του ΕΟΠΥΥ �ρος τις ∆ΥΠΕ, οι υ�ηρεσίες 

�ρωτοβάθµιας �ερίθαλψης θα �αρέχονται στους ασφαλισµένους α�ό τα 

εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων, τα Κέντρα Υγείας και τους 

συµβεβληµένους γιατρούς. 

Την ίδια στιγµή θεσ�ίζεται ο θεσµός του οικογενειακού γιατρού. ∆ηλαδή 

ενός γιατρού �ου θα ε�ιλέγει κάθε �ολίτης, ο ο�οίος θα έχει και την 

ευθύνη της εξέτασης, της �αρακολούθησης του ασθενούς, της �αρα�οµ�ής 

του σε νοσοκοµείο, της ενηµέρωσης �ροσω�ικού ιατρικού φακέλου. 

Παράλληλα, ο οικογενειακός γιατρός θα έχει µεγάλη ευθύνη, καθώς µαζί µε 

τους γιατρούς των Κέντρων Υγείας και των �ολυϊατρείων θα λειτουργούν ως 

φίλτρο �εριστατικών �ροκειµένου να αδειάσουν α�ό τα α�λά �εριστατικά 

τα νοσοκοµεία. Κάθε ασφαλισµένος µ�ορεί να αλλάξει οικογενειακό γιατρό 

µία φορά το έτος. 

Ε�ι�λέον, τα Κέντρα Υγείας δύνανται να λειτουργούν ε�τά ηµέρες την 

εβδοµάδα, 24 ώρες το 24ωρο, την α�όφαση όµως θα λαµβάνουν οι διοικητές 

κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας. 

Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, µόνιµοι και αορίστου χρόνου, �ου θα α�οφασίσουν 

να εργαστούν στο ΠΕ∆Υ είναι υ�οχρεωµένοι να κλείσουν τα ιατρεία τους, 

καθώς θα είναι �λήρους και α�οκλειστικής α�ασχόλησης. Εως ότου όµως 

µεταφερθούν στις νέες θέσεις, τόσο οι γιατροί όσο και οι λοι�οί εργαζόµενοι, 

τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας για έναν µήνα. Το διάστηµα αυτό θα 

λαµβάνουν τα τρία τέταρτα των α�οδοχών τους. 

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. «Κατά» του νοµοσχεδίου ψήφισαν 119 βουλευτές της 

αντι�ολίτευσης, κάνοντας λόγο για «ψευδε�ίγραφη µεταρρύθµιση, �ου θα 

�ροκαλέσει µεγαλύτερη α�οδυνάµωση των δοµών �αροχής δηµόσιας 

�ρωτοβάθµιας �ερίθαλψης των �ολιτών». 

Κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου, ο υδράργυρος της αντι�αράθεσης 

χτύ�ησε κόκκινο µε την αντι�αράθεση ανάµεσα στον υ�ουργό Υγείας 

Άδωνη Γεωργιάδη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο υ�ουργός Υγείας κατηγόρησε την αξιωµατική αντι�ολίτευση ότι 

«ενσαρκώνει τις χειρότερες �αραδόσεις ψηφοθηρίας και �ολιτικού 

καιροσκο�ισµού». Ε�ικαλέστηκε µάλιστα τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ ε�ί του 

νοµοσχεδίου για την �ρωτοβάθµια �ερίθαλψη, ε�ισηµαίνοντας ότι «το µόνο 

σηµείο σύγκρουσης είναι το θέµα των εργασιακών σχέσεων των γιατρών. 

Υιοθετήσαµε την �ρο τριµήνου �ρότασή σας και εσείς δεν ψηφίζετε την �ρο 

τριµήνου �ρότασή σας. Είστε �αράδειγµα �ρος α�οφυγήν». 

 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Die Zeit: Γερµανοί νεοναζί σε 'ορεία της Χρυσής 

Αυγής στην Αθήνα, 03.02.2014 

 

∆ιαδήλωσαν για τα Ίµια, γράφει η γερµανική εφηµερίδα  

«Νεοναζί α�ό το γερµανικό νότο υ�οστηρίζουν �ορεία ναζιστών στην 

Ελλάδα» - αυτός είναι ο τίτλος ρε�ορτάζ στη σηµερινή έκδοση της 



εφηµερίδας «Die Zeit»  �ου αναφέρεται στο ταξίδι �ου �ραγµατο�οίησαν 

στην Ελλάδα, µέλη νεοναζιστικών οργανώσεων α�ό το γερµανικό νότο, 

�ροκειµένου να συµµετάσχουν στην �ορεία �ου διοργάνωσε το κόµµα της 

Χρυσής Αυγής µε αφορµή την ε�έτειο της κρίσης των Ιµίων. Ό�ως αναφέρει 

το δηµοσίευµα, γερµανοί νεοναζί, µέλη της οργάνωσης «Ελεύθερο δίκτυο 

του Νότου» (FNS), ταξίδεψαν στα µέσα της �ροηγούµενης εβδοµάδας στην 

Αθήνα για να συµµετάσχουν στην ρατσιστική εκδήλωση «Πορεία για τα 

Ίµια» �ου διοργάνωσε το ελληνικό, νεοναζιστικό κόµµα της Χρυσής Αυγής. 

Παράλληλα, οι γερµανοί νεοναζί ε�ισκέφθηκαν και το γερµανικό 

νεκροταφείο στην �εριοχή του ∆ιονύσου – Ρα�εντόζης και α�έδωσαν τιµές 

στους γερµανούς στρατιώτες �ου βρίσκονται εκεί ενταφιασµένοι. 

Το ρε�ορτάζ συνεχίζει µε σύντοµη αναφορά στην κρίση των Ιµίων το 1996, 

και τονίζει, ότι η ενεργός συµµετοχή των γερµανών νεοναζί δεν α�οτελεί 

�ρωτόγνωρη εµ�ειρία, καθώς φαίνεται ότι διατηρούν ε�αφές µε το ελληνικό 

νεοναζιστικό κόµµα και την ηγεσία του α�ό �αλαιότερα. Παρά το γεγονός 

ότι, ό�ως ε�ισηµαίνεται, οι έλληνες εθνικιστές δε φαίνεται να διάκεινται 

θετικά έναντι των γερµανών νεοναζί, λόγω των ιστορικών γεγονότων της 

γερµανικής κατοχής, ο συγκεκριµένος γερµανικός νεοναζιστικός 

σχηµατισµός �αρακολουθεί την �ορεία της Χρυσής Αυγής και έχει 

διοργανώσει σειρά υ�οστηρικτικών δράσεων, στο �λαίσιο της συγκρότησης 

ενός δικτύου διεθνών ε�αφών µε ιδεολογικά συναφείς οργανώσεις. 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ∆ίκη για τα «τάγµατα εφόδου» της 

Μεταµόρφωσης, 04.02.2014 

 

Μαχαιρώµατα, εµ�ρησµοί, ληστεία 

Συνεχίζεται την Τετάρτη 05/02 στο ΜΟ∆ η δίκη Κοντοµούς. 

Μετά τη συγκρότηση του ∆ικαστηρίου σε σώµα και την κλήρωση των 

ενόρκων (Τετάρτη 22/01), συνεχίζεται την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, στο 

Μικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο Αθηνών (δικαστήρια Αλεξάνδρας, είσοδος α�ό 

∆έγλερη) µε την εξέταση των µαρτύρων του κατηγορητηρίου η δίκη του 

τάγµατος εφόδου της Μεταµόρφωσης µε κατηγορούµενο τον Κωνσταντίνο 

Κοντοµούς. Κωνσταντίνος Κοντοµούς �ου στις 10/09/2012 συµµετείχε σε 

ε�ίθεση φασιστικού τάγµατος εφόδου σε κοµµωτήριο �ου διατηρούσε 

υ�ήκοος Πακιστάν στη Μεταµόρφωση Αττικής. 

Συγκεκριµένα, στις 10-9-2012, ώρα 20:30, εισήλθε, µαζί µε άλλους οκτώ 

δράστες, στο κουρείο της οδού Γκινοσάτη 47 και ε�ιτέθηκαν στους δύο 

Πακιστανούς υ�αλλήλους καθώς και σε έναν Έλληνα �ελάτη (οδηγό ταξί), 

τραυµατίζοντας µε αιχµηρό αντικείµενο τον �ελάτη και έναν α�ό τους 

υ�αλλήλους. 

Μόλις οι δράστες βγήκαν α�ό το κατάστηµα, έριξαν µέσα µια αυτοσχέδια 

βόµβα µολότοφ. Το �εριστατικό αυτό δεν �ροκάλεσε καµια ευρύτερη έρευνα 

α�ό την ΕΛΑΣ, έστω κι αν ήταν εµφανή τα ρατσιστικά κίνητρα των δραστών 

και �αρότι οι ε�ιθέσεις συνεχίστηκαν τις ε�όµενες βδοµάδες στην ίδια 

�εριοχή. Την ε�ίθεση δηµοσιο�οίησε η ΚΕΕΡΦΑ της �εριοχής, η ο�οία 

µαζί µε άλλους φορείς οργάνωσε συλλαλητήριο στη Μεταµόρφωση στις 

22/09/2012.  



Ήταν η �ερίοδος κατά την ο�οία η αστυνοµία κώφευε. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι τόσο για την ε�ίθεση της 10/09/2012 όσο και για τις 

ε�ιθέσεις το βράδυ της 22/09/2012 (τέσσερις µαχαιρωµένοι Πακιστανοί σε 

Ηράκλειο και Μεταµόρφωση, ληστεία Πακιστανού στη Λυκόβρυση), η ΕΛΑΣ 

δεν δηµοσίευσε �οτέ ούτε µία ανακοίνωση (βλ. το αρχείο των ανακοινώσεων 

της ΕΛΑΣ τον µήνα Σε�τέµβριο 2012). 

Το γεγονός ότι οι δράστες ήταν γνωστοί στην ΕΛΑΣ �ροκύ�τει α�ό τον 

τρό�ο µε τον ο�οίο ανακοινώθηκε η “διαλεύκανση” των ε�ιθέσεων. Στα τέλη 

Γενάρη 2013, µετά τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκµάν και την ε�ίσκεψη 

του Ε�ιτρό�ου Μιούιζνεκς, η ελληνική κυβέρνηση και ο υ�ουργός ΠΡΟΠΟ 

Ν. ∆ένδιας αναγκάστηκαν να κάνουν κά�οιες κινήσεις κατά της ρατσιστικής 

βίας: α�οτέλεσµα αυτών των κινήσεων ήταν η έναρξη λειτουργίας 

υ�ηρεσιών αντιµετώ�ισης της ρατσιστικής βίας (υ�ηρεσίες �ου είχαν 

τυ�ικά ιδρυθεί έναν χρόνο νωρίτερα). 

Η �ρώτη ανακοίνωση των “νεοιδρυθεισών υ�ηρεσιών” ήταν η “διαλεύκανση” 

των ε�ιθέσεων στη Μεταµόρφωση, στις ο�οίες ήταν εµ�λεγµένος ο 

Κωνσταντίνος Κοντοµούς, του ο�οίου δηµοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες µία 

µέρα µετά. 

Η �λήρης ανακοίνωση της ΕΛΑΣ (ηµ. 28/02/2013) για τη δράση του 

Κοντοµούς και του τάγµατος εφόδου στο ο�οίο συµµετείχε αξίζει να 

δηµοσιευτεί ολόκληρη. Κι αυτό γιατί αξίζει να γνωρίζουµε τι �έρασε 

α�αρατήρητο (!) τον Σε�τέµβρη του 2012 α�ό την ίδια την ΕΛΑΣ. 

“Συγκεκριµένα ο συλληφθείς: 

1) Στις 10-9-2012, ώρα 20:30’, εισήλθε, µαζί µε άλλους οκτώ (8) άγνωστους 

δράστες, εντός καταστήµατος – κουρείου ιδιοκτησίας αλλοδα�ού, στην οδό 

Γκινοσάτη 47 στη Μεταµόρφωση Αττικής και ε�ιτέθηκαν σε δύο (2) 

αλλοδα�ούς υ�αλλήλους, υ�ηκόους Πακιστάν και σε ηµεδα�ό �ελάτη, 

τραυµατίζοντας µε αιχµηρό αντικείµενο τον �ελάτη και έναν α�ό τους 

υ�αλλήλους. Ε�ίσης, έριξαν µέσα στο κατάστηµα µια (1) αυτοσχέδια βόµβα 

µολότοφ, µε α�οτέλεσµα να �ροκληθούν φθορές. 

2) Στις 22-9-2012, ώρα 19:50’, µαζί µε άλλους δύο (2) άγνωστους δράστες 

ε�ιτέθηκαν µε µαχαίρι σε δύο (2) αλλοδα�ούς, υ�ηκόους Πακιστάν, σε 

στάση λεωφορείου στη Λεωφόρο Ηρακλείου στο Ηράκλειο Αττικής, 

τραυµατίζοντας σοβαρά τον έναν στη θωρακική χώρα και αφαιρώντας του 

χρήµατα και �ροσω�ικά αντικείµενα. 

3) Την ίδια ηµέρα (22-9-2012) και ώρα 20:15’, στην �εριοχή της 

Λυκόβρυσης, ε�ιβαίνοντας µαζί µε άλλους δύο (2) άγνωστους δράστες σε 

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ανέκοψαν την �ορεία µοτοσικλέτας, στην ο�οία 

ε�έβαιναν δύο (2) αλλοδα�οί, υ�ήκοοι Πακιστάν, µε α�οτέλεσµα αυτή να 

ανατρα�εί. Στην συνέχεια, αφαίρεσαν την µοτοσικλέτα, η ο�οία τελικά 

βρέθηκε στις 27-9-2012, ολοσχερώς καµένη στην �εριοχή της 

Μεταµόρφωσης. 

4) Την ίδια ηµέρα (22-9-2012) και ώρα 20:50’, στην οδό Ερµού στη 

Μεταµόρφωση, µαζί µε άλλους άγνωστους δράστες, ε�ιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. 

αυτοκίνητο και µοτοσυκλέτα, ε�ιτέθηκαν µε µαχαίρι σε τρεις (3) 

αλλοδα�ούς, υ�ηκόους Πακιστάν, �ου κινούνταν �εζή και τραυµάτισαν δύο 

(2) α�ό αυτούς (τον έναν σοβαρά στη θωρακική χώρα), ενώ τους αφαίρεσαν 

και �ροσω�ικά τους αντικείµενα.” 



∆ηµοσιευµένες �ληροφορίες αναφέρουν ότι κατηγορούµενοι για ληστεία στη 

Λυκόβρυση είναι και οι Αλέξανδρος Βασιλάκης και Αγγελος Γεωργό�ουλος. 

Α�ό τη δικογραφία �άντως δεν �ροκύ�τει άλλο γνωστό όνοµα ενεχόµενο 

στις τέσσερις αναφερόµενες ε�ιθέσεις εκτός του Κοντοµούς. 

Αξίζει εδώ να θυµίσουµε ότι 9 µέρες µετά την ε�ίθεση στο κουρείο του 

Πακιστανού ιδιοκτήτη του, ο βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας Άδωνις 

Γεωργιάδης υ�έβαλε ερώτηση στη Βουλή ζητώντας α�ό τον Υ�ουργό 

ΠΡΟΠΟ να εξετάσει αν το θύµα έχει νόµιµα έγγραφα ή είναι 

“λαθροµετανάστης”. 

Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές �ληροφορίες, οι φασίστες �ου ε�ιτέθηκαν στο 

κουρείο στη Μεταµόρφωση είχαν α�ειλήσει τον ιδιοκτήτη και τους 

εργαζόµενους α�ο τις �ροηγούµενες µέρες να κλείσουν το µαγαζί. 

Φρικιαστικές είναι οι �ληροφορίες για τη δράση του τάγµατος στις 

22/09/2013. 

Σύµφωνα µε τα ΝΕΑ: “…µία ώρα αφού �αράτησαν το τελευταίο θύµα τους 

αιµόφυρτο, οι δράστες κάλεσαν µε το κινητό του τηλέφωνο, �ου είχαν 

κλέψει, γιατρό του Ι��οκράτειου Νοσοκοµείου. «Φάγαµε το µαύρο σκυλί», 

του εί�αν. «Α�ασχολείς Πακιστανούς, θα σε φτιάξουµε κι εσένα. Εµείς 

είµαστε η Χρυσή Αυγή», τον α�είλησαν. 

Ο γιατρός �αρακολουθούσε χρόνια τον µετανάστη �ου �άσχει α�ό διαβήτη. 

Οι δράστες βρήκαν αρκετές κλήσεις �ρος το νούµερό του και νόµιζαν ότι 

ήταν ο εργοδότης του µετανάστη. Οι α�ειλές τους εντάσσονται στο κλίµα 

τροµοκράτησης �ου καλλιέργησε τόσον καιρό η Χρυσή Αυγή µε εφόδους σε 

ε�ιχειρήσεις ανά την Ελλάδα �ου α�ασχολούν µετανάστες. 

«Στο τηλέφωνο φώναζαν, έβριζαν, θεωρούσαν ότι το θύµα τους είναι νεκρό», 

λέει σήµερα ο γιατρός στα «ΝΕΑ» και ζητεί για την ασφάλειά του να µη 

δηµοσιευθεί το όνοµά του. «Το µαχαίρι τους σταµάτησε έναν �όντο α�ό την 

καρδιά του», �ροσθέτει”. 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, Αίτηµα εξαίρεσης των ανακριτριών για τη Χρυσή 

Αυγή κατέθεσε ο Κασιδιάρης, 04.02.2014 

 

Την εξαίρεση της εφέτη ειδικής ανακρίτριας Ιωάννας Κλά�α, �ου διενεργεί 

την έρευνα για τη Χρυσή Αυγή, µε κύριο αιτιολογικό «�ολιτική 

µεροληψία», ζητάει ο κατηγορούµενος στην υ�όθεση βουλευτής Ηλίας 

Κασιδιάρης. 

Ο εκ�ρόσω�ος Τύ�ου της Χρυσής Αυγής αναφέρει στην αίτησή του ότι ο 

σύζυγος της κ. Κλά�α είναι ιδρυτικό στέλεχος της ∆ΗΜΑΡ, γεγονός �ου 

κατά τον βουλευτή γεννά δυσ�ιστία για την αµερόλη�τη στάση τής 

ανακρίτριας α�έναντι στους κατηγορουµένους- µέλη του κόµµατος.  

Σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ της καταλογίζει, ε�ίσης, ότι «η κρίση της για 

την �ροσωρινή κράτηση κατηγορουµένων �αρουσιάζει �ανοµοιότυ�η 

φρασεολογία µε ανακοινώσεις των �ολιτικών εχθρών της Χρυσής Αυγής», 

αλλά και ότι α�έκρυψε τις κοµµατικές θέσεις και αξιώµατα του στενού 

οικογενειακού της �εριβάλλοντος.  

Ο κατηγορούµενος βουλευτής ε�ικαλείται τέσσερις λόγους για τους ο�οίους 

θεωρεί ότι �ρέ�ει να εξαιρεθεί η κ. Κλά�α, αλλά και η δεύτερη ανακρίτρια 

της υ�όθεσης Μαρία ∆ηµητρο�ούλου, στους ο�οίους συµ�εριλαµβάνει τη 



διαρροή στον Τύ�ο του ανακριτικού υλικού και δηµοσιο�οίηση 

�ληροφοριών �ερί ε�ικείµενης εκ νέου κλήσης του σε α�ολογία, καθώς 

ε�ίσης και τη λάθος ηµεροµηνία στα εντάλµατα �ροσωρινής κράτησης των 

τριών βουλευτών �ου α�ολογήθηκαν στις 10 και 11 Ιανουαρίου.  

Στην αίτησή του ο κ. Κασιδιάρης, µεταξύ άλλων, αναφέρει τόσο για την κ. 

Κλά�α όσο και για την κ. ∆ηµητρο�ούλου:  

«Α) Η κ. Ιωάννα Κλά�α- Χριστοδουλέα α�έκρυψε κοµµατικές θέσεις και 

αξιώµατα του στενού της οικογενειακού �εριβάλλοντος και γεγονότα, ως 

αναλύθηκαν ανωτέρω, στους συναδέλφους της, οι ο�οίοι αγνοώντας τες 

στερήθηκαν την δυνατότητα να την αξιολογήσουν σε σχέση µε την υ�όθεση 

�ου της ανατέθηκε. Η έντονη �ολυετής και ε�ίσηµη �ολιτική/κοµµατική 

ενασχόληση του στενού της οικογενειακού της �εριβάλλοντος, �ροκαλεί 

εµφανή δυσ�ιστία για την αµεροληψία της έναντί µας. 

Β) Οι ειδικές ανακρίτριες α�οδεδειγµένα �λέον �ροέκυψε ότι δεν είναι σε 

θέση να διενεργήσουν ασφαλή ανάκριση, �ου συνίσταται στο γεγονός ότι 

αδυνατούν να α�οτρέψουν τη δηµοσιο�οίηση του ανακριτικού υλικού, µε 

α�οτέλεσµα τον διασυρµό µου/µας ως κατηγορούµενου/ων και τη στρέβλωση 

της αληθείας. ... Παράλληλα διαρρέουν και �ροαναγγέλλουν ε�ικείµενες 

κλήσεις κατηγορουµένων και άλλες ανακριτικές ενέργειες �αρεµβαίνοντας 

ανε�ίτρε�τα στις �ολιτικές εξελίξεις και δη στις αυτοδιοικητικές εκλογές.  

 Γ) Οι ειδικές ανακρίτριες ερευνώνται �λέον, κατό�ιν υ�οβολής εγκλήσεως, 

για το αδίκηµα της �αράβασης καθήκοντος, αφού �ροέκυψε ότι η α�όφαση 

�ερί �ροφυλάκισης των τριών βουλευτών του κόµµατός µας, Γερµενή, 

Ηλιό�ουλου και Μ�ούκουρα, ήταν �ροειληµµένη, γεγονός �ου α�οδεικνύει 

ότι η κρίση τους δεν είναι αµερόλη�τη και αδιάβλητη. 

∆) Η εκδήλωση της συλλογιστικής κρίσης (ιδεοληψίας) της τακτικής ειδικής 

ανακρίτριας κ. Ιωάννας Κλά�α- Χριστοδουλέα, κατά την εκτέλεση του 

ανακριτικού της έργου, γεγονός είναι, ως �ροκύ�τει και α�ό την 

�ανοµοιότυ�η φρασεολογία, αλλά και την �ληθώρα των �αραδειγµάτων �ου 

�ροηγήθηκαν, ότι κατά τρό�ο αντικειµενικό ταυτίζεται µε �ολιτικές 

ανακοινώσεις, αρχές και θέσεις των δεδηλωµένων �ολιτικών µας 

αυτοα�οκαλούµενων εχθρών, α�οδεικνυόµενου και εκ του λόγου αυτού τη 

µεροληψία �ου την διακατέχει. Συλλογιστική κρίση (ιδεοληψία) �ου 

�ροφανώς υιοθετεί και η ε�ίκουρη ειδική ανακρίτρια κ. Μαρία 

∆ηµητρο�ούλου- Ανδρεάδου». 

 

 

 


