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ΑµεΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, ΙΕΚ για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 10.04.2014 
 

∆ηµόσια Ινστιτούτα Ε�αγγελµατικής Κατάρτισης για άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες ξεκινούν για �ρώτη φορά την λειτουργία τους στην Αθήνα και την 

Θεσσαλονίκη. Στα δηµόσια αυτά ΙΕΚ µ�ορούν να φοιτήσουν άτοµα µε 

�ροβλήµατα σε όραση και ακοή.  

Πρόκειται για α�όφαση του υφυ�ουργού Παιδείας κ. Κωνσταντίνου 

Γκιουλέκα, ενώ η έναρξη των µαθηµάτων στα δύο �ιλοτικά ∆ΙΕΚ Ειδικής 

Αγωγής θα γίνει την Τετάρτη 23 Α�ριλίου 2014. Ό�ως ανακοινώθηκε α�ό 

το υ�ουργείο Παιδείας, οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να υ�οβάλλουν αίτηση 

συµµετοχής α�ό σήµερα, Πέµ�τη 10 Α�ριλίου, έως και την Μ. Τετάρτη 16 

Α�ριλίου 2014 ενώ α�ό τη νέα σχολική χρονιά, δηλαδή α�ό τον Οκτώβριο 

2014, �ρόκειται να λειτουργήσουν και άλλα ∆ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, σε 

άλλες �όλεις της χώρας.  

Οι ειδικότητες �ου  �ροσφέρονται σε αυτά τα ∆ηµόσια ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής 

είναι οι εξής: 

1)Ξεναγός σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς-Πολιτιστικούς χώρους για 

τυφλά και κωφά άτοµα. (Η ειδικότητα αυτή θα �ροσφέρεται σε άτοµα µε 

�ροβλήµατα όρασης ή �ροβλήµατα ακοής).  

2)Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής-Πολυµέσα/Web designer-

developper/video games. (Για άτοµα µε �ροβλήµατα ακοής). 

3) Α�οµαγνητοφωνητής συνοµιλιών-�ρακτικών. (Για άτοµα µε �ροβλήµατα 

όρασης). 

4)Βοηθός Φυσικοθερα�είας. (Για άτοµα µε �ροβλήµατα όρασης ή 

�ροβλήµατα ακοής). 

Τα ∆ηµόσια ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής θα λειτουργήσουν στην Αθήνα στο 

Συγκρότηµα ΤΕΕ Κωφών και Βαρήκοων στην Αγία Παρασκευή (Πίνδου 27, 

Αγία Παρασκευή) και στη Θεσσαλονίκη στο Συγκρότηµα ΤΕΕ Α'Βαθµίδος 

(Γεωργικής Σχολής 95). 

«Για εµάς, όλοι οι �ολίτες έχουν ίσα δικαιώµατα στη γνώση και την 

κατάρτιση» δήλωσε χαρακτηριστικά για το θέµα ο κ. Γκιουλέκας. «Στόχος 

του �ρογράµµατος είναι τα άτοµα µε ανα�ηρία �ου τελειώνουν τα σχολεία 

Ειδικής Αγωγής να µ�ορούν, για �ρώτη φορά στη χώρα µας, να α�οκτήσουν 

εάν το ε�ιθυµούν �ρόσθετες δεξιότητες και διεξόδους �ου θα τους 

βοηθήσουν να ενταχθούν, µε �ερισσότερα εφόδια, στην αγορά εργασίας» 

κατέληξε ο κ. Γκιουλέκας.   

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Συνήγορος Πολίτη: Ζητά ασφαλιστική 

αναγνώριση αντιρρησιών συνείδησης, 11.04.2014 

 

Τη δυνατότητα αναγνώρισης, ως �λασµατικού χρόνου ασφάλισης, του 

διαστήµατος φυλάκισης ή �ροσωρινής κράτησης των αντιρρησιών 

συνείδησης, ανεξάρτητα α�ό τον χρόνο θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού 

τους δικαιώµατος, τόσο για τους ασφαλισµένους του ιδιωτικού όσο και του 

δηµοσίου τοµέα, �ρότεινε ο Συνήγορος του Πολίτη µε �όρισµά του, το ο�οίο 

α�έστειλε στον υ�ουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 

καθώς και στον υ�ουργό Οικονοµικών. 

Ό�ως ε�ισηµαίνει η ανεξάρτητη Αρχή, το ζήτηµα ε�ιχειρήθηκε να λυθεί µε 

το άρθρο 40 του ν. 3996/2011, µε το ο�οίο αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός ως 

συντάξιµος. Ουσιαστικά όµως, η ρύθµιση αυτή -�αρατηρεί η Αρχή- 

καθίσταται άνευ αντικειµένου ε�ειδή, αφενός ισχύει µόνο για όσους 

θεµελιώνουν δικαίωµα α�ό 1/1/2011, βάσει των διατάξεων του ν. 3863/2010, 

(συνε�ώς για �εριορισµένο αριθµό ενδιαφεροµένων) και αφετέρου, δεν 

�εριλαµβάνει τους ασφαλισµένους του δηµοσίου, για τους ο�οίους δεν 

υ�άρχει σχετική �ρόβλεψη. 

Έτσι, ενώ όλοι οι υ�ηρετήσαντες τη θητεία τους, είτε ως ένο�λη είτε ως 

εναλλακτική, µ�ορούν να αναγνωρίζουν ασφαλιστικά τον χρόνο αυτόν, οι 

φυλακισθέντες για τους ίδιους λόγους -καθώς έως το 1997 δεν υ�ήρχε η 

δυνατότητα εναλλακτικής θητείας- συνεχίζουν να εξαιρούνται α�ό τη 

ρύθµιση. 

Ε�οµένως, η εν λόγω ρύθµιση εισάγει ανισότητες, καθώς αντιµετω�ίζονται 

διαφορετικά όσοι έχουν �αράσχει εναλλακτική υ�ηρεσία λόγω συνείδησης 

και όσοι, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, εξέτισαν �οινή φυλάκισης. Ε�ίσης, οι 

τελευταίοι διαχωρίζονται χωρίς εµφανή λόγο, ανάλογα µε το �ότε και υ�ό 

�οιο νοµοθετικό καθεστώς θεµελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωµα. 

Υ�ό αυτές τις συνθήκες, ο Συνήγορος εκτιµά ότι διαιωνίζονται οι 

ε�ι�τώσεις της αρχικής καταδίκης στη ζωή των αντιρρησιών συνείδησης, τις 

ο�οίες η Πολιτεία θέλησε να εξαλείψει, τόσο µε την άρση του αξιό�οινου 

όσο και µε την δυνατότητα αναγνώρισης ασφαλιστικού χρόνου. Ε�ι�λέον, 

�αραβλέ�εται η υ�οχρέωση σεβασµού στην αναγνωρισµένη και 

κατοχυρωµένη α�ό την ευρω�αϊκή και ελληνική έννοµη τάξη, ελευθερία 

σκέψης και ανά�τυξης της �ροσω�ικότητας. 

Η Αρχή θεωρεί ότι το δικαίωµα της ασφαλιστικής αναγνώρισης του χρόνου 

φυλάκισης των ανωτέρω, θα �ρέ�ει να τεθεί αυτόνοµα, όχι ως 

αντιστάθµισµα στην ε�ιδείνωση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, αλλά ως 

µέτρο α�οκατάστασης µιας αδικίας εις βάρος µιας οµάδας �ολιτών �ου για 

θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς λόγους αρνήθηκαν την ένο�λη θητεία και 

φυλακίστηκαν υ�οστηρίζοντας το δικαίωµά τους αυτό.  

Ε�ίσης, εκτιµά ότι, µέσω της νοµοθετικής ρύθµισης, θα α�οκατασταθούν 

νοµοτεχνικές ατέλειες και υφιστάµενες διακρίσεις σε αρµονία µε τις 

δεσµεύσεις και την ήδη εκ�εφρασµένη βούληση της Πολιτείας, για 

εξάλειψη κάθε διάκρισης, λόγω συνείδησης και �ε�οιθήσεων και κρίνει 



αναγκαία την ύ�αρξη όµοιας ρύθµισης και για τους ασφαλισµένους του 

δηµοσίου. 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

� Στα θρανία του ΟΚΑΝΑ χιλιάδες αστυνοµικοί 
 

θρανία θα καθίσουν χιλιάδες αστυνοµικοί για να εκ�αιδευτούν σε θέµατα 

�ου σχετίζονται µε τους χρήστες ουσιών.  

Στο �λαίσιο �ρογράµµατος του ΕΣΠΑ, µε θέµα «Κατάρτιση Αστυνοµικών σε 

Θέµατα Εξαρτήσεων» και δικαιούχο, τον Οργανισµό Κατά των Ναρκωτικών 

(ΟΚΑΝΑ), εγκαινιάζεται ο �ρώτος κύκλος εκ�αίδευσης αστυνοµικών στις 

εγκαταστάσεις του ΟΚΑΝΑ, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

Συνολικά, θα διεξαχθούν τέσσερις κύκλοι εκ�αίδευσης κατά τη διάρκεια 

του 2014, οι ο�οίοι θα �ραγµατο�οιηθούν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, µε τη 

συµµετοχή µεγάλου αριθµού αστυνοµικών της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

Το �ρωτότυ�ο αυτό �ρόγραµµα αφορά την εκ�αίδευση αστυνοµικού 

�ροσω�ικού της ΕΛ.ΑΣ στην ή�ια αστυνόµευση των εξαρτηµένων ατόµων, 

υ�ό το �ρίσµα της µείωσης της βλάβης και µε σκο�ό την �ροστασία της 

υγείας των τοξικοεξαρτηµένων και των αστυνοµικών.  

Η εκ�αίδευση υλο�οιείται σε διαδοχικές φάσεις και µέσα α�ό την 

ανατροφοδότηση του εκ�αιδευτικού υλικού σε κάθε φάση, µε βάση τα 

α�οτελέσµατα της �ροηγούµενης.  

«Η εκ�αίδευση έχει, σε µεγάλο βαθµό, διαδραστικό χαρακτήρα και στοχεύει 

στην ανά�τυξη �ρακτικών ή�ιας αστυνόµευσης, µε την αξιο�οίηση και 

οργάνωση της εµ�ειρίας των αστυνοµικών» ό�ως αναφέρεται σε ανακοίνωση 

του ΟΚΑΝΑ. 

Το �ρόγραµµα θα ολοκληρωθεί µε την �αραγωγή �ρωτότυ�ου 

εκ�αιδευτικού υλικού, βασισµένου στα α�οτελέσµατα των σεµιναρίων, το 

ο�οίο θα υιοθετηθεί α�ό τον ΟΚΑΝΑ και την Αστυνοµική Ακαδηµία. 

Υ�ό την καθοδήγηση των ε�ιστηµονικά υ�ευθύνων του �ρογράµµατος, τον 

ανα�ληρωτή καθηγητή Ψυχιατρικής του Πανε�ιστηµίου Αθηνών, 

Αθανάσιο ∆ουζένη και την ανα�ληρώτρια καθηγήτρια Εγκληµατολογίας 

του ∆ηµοκρίτειου Πανε�ιστηµίου, Σοφία Βιδάλη, οι ο�οίοι �λαισιώνονται 

α�ό µια οµάδα διακεκριµένων ε�ιστηµόνων και στελεχών του Οργανισµού, 

διανοίγονται νέοι ορίζοντες στον τρό�ο �ου οι αρχές αντιµετω�ίζουν τους 

�αραβάτες ουσιοεξαρτηµένους, εκτιµά ο ΟΚΑΝΑ. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Φύλακες και στα 9ανε9ιστήµια, 13.04.2014 
 

Ηλθε η ώρα να αντιµετω�ιστεί µε δραστικά µέτρα το �ρόβληµα της βίας στα 

�ανε�ιστήµια. Εως τώρα, οι φύλακες ήταν ουσιαστικά κλητήρες και το 

σύστηµα ασφαλείας... �ρο�ολεµικό. Για �αράδειγµα, εάν χτυ�ήσει ο 

συναγερµός στο εννεαώροφο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, ο 

φύλακας δεν µ�ορεί να ξέρει �ού εντο�ίσθηκε ο κίνδυνος και άρα �ρέ�ει να 

ερευνήσει και τους εννέα ορόφους! Μάλιστα, ο υ�ουργός Παιδείας 



Κωνσταντίνος Αρβανιτό�ουλος �ρότεινε στους εκ�ροσώ�ους των ΑΕΙ την 

�ρόσληψη µετα�τυχιακών φοιτητών σε ρόλο φύλακα των �ανε�ιστηµίων. Η 

�ρότασή του δεν βρήκε σύµφωνους �ρυτάνεις και µέλη Συµβουλίων, όταν 

έγινε �ρο µηνών. Οµως �λέον, �ολλοί εντός των ΑΕΙ θεωρούν ότι �ρέ�ει να 

ληφθούν µέτρα διότι το θέµα έχει κακοφορµίσει. Υ�ενθυµίζεται ότι τον 

Ιανουάριο του 2010 η Νοµική Αθηνών είχε ζητήσει να το�οθετηθούν 

µ�άρες εισόδου στο κτίριο της οδού Σόλωνος, όµως τότε η �ρόταση έ�εσε στο 

κενό. Αντίθετα, τώρα, η ΟΝΝΕ∆ �ροτείνει τη δηµιουργία ενός ειδικού 

σώµατος φύλαξης, στα �ρότυ�α των ευρω�αϊκών ΑΕΙ, το ο�οίο θα «µοιάζει» 

µε τη λειτουργία των εταιρειών security. Το θέµα αναµένεται να είναι ψηλά 

στην ατζέντα των υ�οψηφίων �ρυτάνεων, στις εκλογές �ου θα γίνουν τον 

Ιούνιο στα µεγάλα ΑΕΙ. Πολλοί θεωρούν ότι οι υ�οψήφιοι θα �ρέ�ει να 

δεσµευθούν �ρογραµµατικά για το �ώς θα αντιµετω�ίσουν το �ρόβληµα της 

βίας. Αλλωστε, �ριν α�ό τις εκλογές θα υ�άρξει δηµόσια, ανοιχτή 

συνέντευξη των υ�οψηφίων �ρος την �ανε�ιστηµιακή κοινότητα. «Την 

�ερασµένη Τετάρτη, φοιτητές και εξω�ανε�ιστηµιακοί έ�αιξαν ξύλο, για 

µία ακόµη φορά, στο υ�όγειο του �ανε�ιστηµίου. Ποιος φώναξε την 

Αστυνοµία;», λέει στην «Κ» µέλος του Συµβουλίου του Οικονοµικού Παν. 

Αθηνών (η �ρώην ΑΣΟΕΕ). 

Το θέµα της ασφάλειας ε�ανήλθε δυναµικά στην ε�ικαιρότητα ύστερα α�ό 

το σοκ �ου �ροκάλεσαν οι εικόνες µετά τα �ρόσφατα βίαια ε�εισόδια στο 

Πανε�ιστήµιο Μακεδονίας, όταν 25 κουκουλοφόροι µε λοστούς ε�ιτέθηκαν 

σε φοιτητές, τραυµάτισαν δύο και �ροκάλεσαν εκτεταµένες ζηµιές, αλλά και 

το αίτηµα του ΟΠΑ για �ανε�ιστηµιακή ασφάλεια λόγω των συχνών βίαιων 

ε�εισοδίων έξω α�ό το ίδρυµα. «Πρέ�ει να α�οδεχθούµε ότι τα �αλαιά µέσα 

�ου είχαµε στη διάθεσή µας για τη φύλαξη των κτιρίων δεν 

αντα�οκρίνονται �ια στις ανάγκες. Κά�οτε στα �ανε�ιστήµια υ�ήρχαν 

α�λοί θυρωροί. Χρειάζεται �λέον ένα θεσµικό �λαίσιο, �ου θα εξειδικεύει 

τους κανόνες λειτουργίας ενός αναβαθµισµένου, σε σχέση µε σήµερα, 

�ροσω�ικού φύλαξης των ιδρυµάτων, το ο�οίο θα δρα �ρολη�τικά», τόνισε, 

µιλώντας στην «Κ», ο �ρύτανης του ΟΠΑ κ. Κωνσταντίνος Γάτσιος. Είναι ο 

µόνος �ρύτανης κεντρικών ΑΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ο ο�οίος δεν 

α�οχωρεί στο τέλος της ακαδηµαϊκής χρονιάς, τον �ροσεχή Αύγουστο. 

«Φυσικά και �ρέ�ει να δεσµευθούν �ροεκλογικά οι υ�οψήφιοι �ρυτάνεις 

για το �ώς θα αντιµετω�ίσουν τα φαινόµενα βίας», δήλωσε στην «Κ» το 

µέλος του Συµβουλίου του Πανε�ιστηµίου Αθηνών κ. Ελένη Μαντζουράνη. 

Η ΟΝΝΕ∆, ό�ως ανέφερε στην «Κ» ο �ρόεδρός της κ. Σάκης Ιωαννίδης, 

�ροτείνει τη συγκρότηση ειδικού σώµατος φύλαξης α�ό ιδιώτες, �ου θα 

είναι κατάλληλα εκ�αιδευµένο σε διεθνή �ρότυ�α, µε τον ανάλογο 

εξο�λισµό (αλλά χωρίς ό�λα) και θα βρίσκεται υ�ό την ε�ο�τεία των 

�ρυτανικών αρχών. Σκο�ός του σώµατος φύλαξης θα είναι η �ρόληψη 

�αράνοµων δραστηριοτήτων και η άµεση ε�έµβαση για την α�οτρο�ή της 

βίας, ενώ θα έχει την �λήρη ευθύνη για την ενηµέρωση των αρχών σε 

�ερί�τωση µη τήρησης της νοµιµότητας. Ε�ίσης, �ροτείνεται µέσα στα 

µεγάλα campus να δηµιουργηθούν ειδικοί σταθµοί φύλαξης, να υ�άρχουν 

µ�άρες και τα µέλη του ΑΕΙ να εφοδιαστούν µε ταυτότητες εισόδου. Ολοι οι 

υ�όλοι�οι θα βρίσκονται στους χώρους των �ανε�ιστηµίων κατό�ιν 

σχετικής αδείας �ου θα �αρέχεται ε�ί τό�ου και θα φέρουν σε ευκρινές 



σηµείο το �άσο εισόδου ως ε�ισκέ�τες. Μέτρα �ου θεωρούνται εκ των ων 

ουκ άνευ στα ΑΕΙ του εξωτερικού, αλλά στην Ελλάδα ακόµη συζητούνται. 

Την ίδια στιγµή, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι «είναι χρέος των 

φοιτητών µε τη συλλογική τους δράση, και της �ανε�ιστηµιακής κοινότητας 

συνολικά, να α�οµονώσουν �ρακτικές βίας και τραµ�ουκισµού»... 

Τι συµβαίνει στο εξωτερικό 

Στο εξωτερικό δεν υ�άρχει �ερί�τωση να λάβουν χώρα έκτρο�α εντός των 

�ανε�ιστηµιακών χώρων και να µην �αρέµβει αστυνοµική δύναµη. 

Αλλωστε, είναι ευρέως δεδοµένη η φύλαξη των �ανε�ιστηµιακών χώρων µε 

εφαρµογή �οικίλων µέτρων. 

Ειδικότερα, µεταξύ των �ρολη�τικών µέτρων είναι η χορήγηση 

ηλεκτρονικών τατυτοτήτων στα µέλη της �ανε�ιστηµιακής κοινότητας, τα 

ο�οία δεν µ�ορούν να εισέλθουν χωρίς την ταυτότητά τους, καθώς υ�άρχει 

σύστηµα ανίχνευσης και ειδικές «µ�άρες» για τα οχήµατα. 

Ενδεικτικά, στα �ανε�ιστήµια των HΠA υ�άρχει φύλαξη α�ό υ�αλλήλους, 

ενώ στα µεγάλα campus, φοιτητές του ιδρύµατος έχουν τη δυνατότητα να 

εργαστούν ως ωροµίσθιοι µε αρµοδιότητα να «σαρώνουν» τον χώρο 

λειτουργώντας ως «�ρώτο µάτι» για τυχόν έκνοµες ενέργειες. Οταν κάτι 

«ύ�ο�το» �έσει στην αντίληψή τους, οι φοιτητές ειδο�οιούν και κατό�ιν 

αναλαµβάνουν οι αρχές του ιδρύµατος και η Aστυνοµία. Και καθώς η 

�ροστασία της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών εντός των ιδρυµάτων 

θεωρείται α�ολύτως διασφαλισµένη α�ό την ίδια την �ανε�ιστηµιακή 

κοινότητα, η κλήση της Αστυνοµίας για αντιµετώ�ιση έκνοµων �ράξεων 

είναι αυτονόητη. 

Στη ∆υτική Eυρώ�η, �ολλά �ανε�ιστήµια αναθέτουν τη φύλαξη σε 

ιδιωτικές εταιρείες µε σχετικό αντικείµενο. Ε�ίσης, υ�άρχει έλεγχος κατά 

την είσοδο στους χώρους των ιδρυµάτων. Ενδεικτικά, σε βρετανικά ΑΕΙ, για 

να ε�ιτρα�εί η είσοδος ο φοιτητής �ρέ�ει να το�οθετήσει σε ηλεκτρονικό 

µηχάνηµα κάρτα, ενώ κά�οια ΑΕΙ ζητούν α�ό τον φοιτητή και να 

�ληκτρολογήσει �ροσω�ικό µυστικό αριθµό (pin). 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «∆ικάζονται για τον µαθητικό αγώνα 
τους», 10.04.2014 

 

∆ικάζονται σήµερα οκτώ µαθητές, µέλη του 15µελούς µαθητικού 

συµβουλίου του 1ου Γενικού Λυκείου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας γιατί 

διεκδίκησαν το δικαίωµα στη µόρφωση και �ροχώρησαν σε κατάληψη του 

σχολείου τους τον Οκτώβρη του 2012. Σύµφωνα µε δικογραφία, οι 

συγκεκριµένοι µαθητές �ου θα δικαστούν α�ό το Μονοµελές ∆ικαστήριο 

Ανηλίκων Βόλου, φέρονται να εκφόβιζαν γονείς και συµµαθητές τους για να 

�ροχωρήσουν σε κατάληψη του σχολείου. Κατηγορούνται ε�ίσης ότι 

έκαψαν κάδο α�ορριµµάτων, ότι �αραµόρφωσαν το αλουµίνιο �λαίσιο ενός 

�αραθύρου κι ότι έγραψαν συνθήµατα µε µαρκαδόρους σε θρανία νέας 

�αραλαβής στις αίθουσες διδασκαλίας. 

Κά�οιοι α�ό τους κατηγορούµενους έχουν ήδη α�οφοιτήσει, ενώ κά�οιοι 

άλλοι �ου είναι µαθητές της Γ’ τάξης α�οκλείονται α�ό το δικαίωµα της 

διεκδίκησης εισόδου σε τριτοβάθµιες σχολές ως «υ�όδικοι». Η �οινή 



φυλάκισης �ου αντιµετω�ίζουν είναι 6 µήνες και διακυβεύεται η αµαύρωση 

του �οινικού τους µητρώου. 

Την �οινική δίωξη των µαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Ν. Ιωνίας, 

�ροκάλεσαν ανώνυµες καταγγελίες γονέων στην Εισαγγελία Βόλου, ενώ 

µάρτυρες κατηγορίες ορίστηκαν η ∆ιευθύντρια του Σχολείου, κ. Βάσσα 

Παρασκευά, ένας γονιός και τρεις µαθητές ε�ίσης µέλη του 15µελούς �ου 

ψήφισαν κατά της κατάληψης. 

Στο �λευρό των οκτώ µαθητών - �ρώην µελών του 15µελούς µαθητικού 

συµβουλίου του 1ου Γενικού Λυκείου Ν. Ιωνίας, τάσσεται η ΕΛΜΕ 

Μαγνησίας, η ο�οία �ροκήρυξε τρίωρη στάση εργασίας για σήµερα, α�ό τις 

11 το �ρωί έως τις 2 το µεσηµέρι, �ροκειµένου να συµ�αρασταθεί στο 

�λευρό των διωκόµενων µαθητών �ου θα δικαστούν α�ό το Μονοµελές 

∆ικαστήριο Ανηλίκων Βόλου. 

Ό�ως τονίζει στην ανακοίνωσή του "το ∆ίκτυο για τα Πολιτικά και 

Κοινωνικά ∆ικαιώµατα αντιτίθεται στην υ�ονόµευση του δηµόσιου 

σχολείου, στέκεται στο �λευρό των διωκόµενων και αγωνιζόµενων µαθητών, 

στηρίζει τους αγώνες του µαθητικού κινήµατος και καταγγέλλει ως 

α�αράδεκτη την �ρακτική της �οινικο�οίησης των µαθητικών αγώνων." 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Σεξιστικά σχόλια-
α9ειλές σε 13χρονο µαθητή», 11.04.2014 

 

Μια α�ίστευτη ιστορία µε �ρωταγωνιστή έναν καθηγητή φυσικής αγωγής 

σχολείου της ανατολικής Θεσσαλονίκης, �ου φέρεται ότι έκανε σεξιστικά 

σχόλια εις βάρος µαθητή και στη συνέχεια τον α�είλησε, έχει �ροκαλέσει 

αναστάτωση στις οικογένειες των �αιδιών και �ροβληµατισµό στη 

∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκ�αίδευσης. 

Ο�ως έγινε γνωστό, την �ερασµένη εβδοµάδα ο εν λόγω καθηγητής-

γυµναστής α�οκάλεσε «αδελφή» τον µαθητή του σχολείου, σε ανάρτησή του 

σε µέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το 13χρονο αγόρι, φοβισµένο και 

�ροσβεβληµένο α�ό την �ρωτοφανή διαδικτυακή ε�ίθεση του 

εκ�αιδευτικού, ανέφερε το γεγονός στους γονείς του, �ου, αφού 

δια�ίστωσαν ότι το �αιδί τους λέει αλήθεια, �ροσέφυγαν στη διεύθυνση του 

σχολείου και α�ό εκεί -σύµφωνα µε �ληροφορίες- η υ�όθεση έφτασε ώς τη 

∆∆Ε. 

Αντί, όµως, ο γυµναστής του σχολείου να ζητήσει συγγνώµη ή να 

�αραδεχτεί το λάθος του, ό�ως υ�οστηρίζουν οι γονείς του �αιδιού, άρχισε 

να το α�ειλεί µε φράσεις του τύ�ου «άµα είσαι άντρας, έλα να τα �ούµε οι 

δυο µας σαν άντρες…» κ.λ�. Μετά α�ό αυτό, η υ�όθεση έλαβε και �οινικές 

διαστάσεις. Οι γονείς του 13χρονου α�ευθύνθηκαν στη ∆ικαιοσύνη, 

καταθέτοντας µήνυση για εξύβριση και α�ειλή. Ο καθηγητής φυσικής 

αγωγής συνελήφθη µε την αυτόφωρη διαδικασία και �αρα�έµφθηκε στον 

εισαγγελέα, �ου άσκησε εις βάρος του �οινική δίωξη, �αρα�έµ�οντάς τον να 

δικαστεί στο Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Θεσσαλονίκης την �ερασµένη 

Τρίτη. Εκεί, ο κατηγορούµενος ζήτησε και �ήρε αναβολή για τον ερχόµενο 

Ιούλιο. Ωστόσο, καθώς το �εριστατικό έγινε γνωστό στους γονείς των 

�ερισσότερων �αιδιών του σχολείου, �ροκαλώντας τους εύλογη ανησυχία, 

αναµένεται η αντίδραση της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκ�αίδευσης 



Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά µε τη διατήρηση ή µη του καθηγητή στη 

θέση του. 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, «Αντίθετες στο Σύνταγµα οι συλλήψεις 

δηµοσιογράφων µε τη διαδικασία του Αυτοφώρου, 

08.04.2014 

 

Αναχρονιστική αγκύλωση θεωρείται α�ό νοµικούς αλλά και α�ό �ολλούς 

δικαστικούς η διάταξη του νόµου �ου �ροβλέ�ει τη σύλληψη 

δηµοσιογράφων για τα αδικήµατα �ερί Τύ�ου. Το οξύµωρο µάλιστα είναι ότι 

ενώ µε βάση τον Ποινικό Κώδικα κανένας δεν �ροφυλακίζεται για 

�ληµµελήµατα, εν τούτοις οι... δράστες των αδικηµάτων �ερί Τύ�ου 

κινδυνεύουν ανά �άσα ώρα και στιγµή να συλληφθούν στο �λαίσιο της 

αυτόφωρης διαδικασίας ύστερα α�ό µήνυση, ακόµα και αν αυτή δεν αφορά 

�ραγµατικό �εριστατικό αλλά σε κρίση σχόλιο ή διατύ�ωση γνώµης εκ 

µέρους του δηµοσιογράφου. 

Τα �ρόσφατα �αραδείγµατα µε τη σύλληψη του αρθρογράφου των «ΝΕΩΝ» 

Γιώργου Πα�αχρήστου ύστερα α�ό µήνυση του �ροέδρου των Ανεξάρτητων 

Ελλήνων Πάνου Καµµένου και της αρχισυντάκτριας του «Ελεύθερου 

Τύ�ου» ∆έσ�οινας Κονταράκη ύστερα α�ό µήνυση της βουλευτού των 

ΑΝΕΛ Ραχήλ Μακρή, ό�ως �αρατηρούν νοµικοί, α�οτελούν �λήγµα κατά 

της ελευθεροτυ�ίας. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. Και αυτό ε�ειδή, ό�ως εξηγούν, η ενεργο�οίηση του 

ακραίου µέσου της σύλληψης έρχεται σε �λήρη αντίθεση µε το ίδιο το 

Σύνταγµα �ου �ροστατεύει την ελευθεροτυ�ία, ενώ είναι αντίθετο και µε 

διατάξεις της Ευρω�αϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου 

(ΕΣ∆Α). ∆εν είναι τυχαίο ότι το Ευρω�αϊκό ∆ικαστήριο έχει εκδώσει 

α�οφάσεις �ου δικαιώνουν δηµοσιογράφους, ενώ κατά κανόνα στην Ευρώ�η 

δεν �ροβλέ�εται σύλληψη για αδικήµατα �ληµµεληµατικού χαρακτήρα, 

ό�ως είναι τα αδικήµατα �ερί Τύ�ου. 

Για τον λόγο αυτόν, µάλιστα, αν και η διάταξη του Κώδικα Ποινικής 

∆ικονοµίας �ροβλέ�ει ότι «τα εγκλήµατα �ου τελούνται διά του Τύ�ου 

θεωρούνται �άντοτε αυτόφωρα», οι εισαγγελείς στην �ράξη είναι ιδιαίτερα 

φειδωλοί στην εφαρµογή της. 

Υ�ό αυτό το �ρίσµα, σε συνεννόηση µε τον αρµόδιο εισαγγελέα, θα �ρέ�ει 

να κινούνται και να �ράττουν σύµφωνα µε τις οδηγίες του οι αστυνοµικοί 

στις �ερι�τώσεις �ου �αραλαµβάνουν µηνύσεις για αδικήµατα �ερί Τύ�ου 

α�ό ο�οιονδή�οτε, ό�ως �ροβλέ�εται σε εγκύκλιο του αρχηγού της 

Αστυνοµίας αντιστράτηγου Νικόλαου Πα�αγιαννό�ουλου, �ου α�εστάλη 

χθες σε όλες τις αστυνοµικές υ�ηρεσίες. 

Και το υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης, εξάλλου, µελετά ξανά την ε�ίµαχη αυτή 

διάταξη στο �λαίσιο της αναµόρφωσης και του εκσυγχρονισµού των δύο 

βασικών Κωδίκων (Ποινικού και Ποινικής ∆ικονοµίας ) �ου α�οτελούν τις 

βασικές συντεταγµένες του Ποινικού ∆ικαίου. 

Ο�ως είχε ε�ισηµάνει εξάλλου σε �ρόσφατο άρθρο του στα «ΝΕΑ» ο 

δικηγόρος Χριστόφορος Αργυρό�ουλος, η ε�ίµαχη διάταξη του Κώδικα 



Ποινικής ∆ικονοµίας «έχει �εριεχόµενο αντίθετο �ρος το Σύνταγµα αφού 

αντιβαίνει στη ρητή βούληση του νοµοθέτη να καταργήσει τον 

χαρακτηρισµό των αδικηµάτων του Τύ�ου ως αυτοφώρων» διότι, σύµφωνα 

µε την �ρόταση της Ε�ιτρο�ής Αναθεώρησης του Συντάγµατος, «η 

κατάργηση της �αραγράφου 7 του άρθρου 14 �ερί αυτόφωρου χαρακτήρα 

των αδικηµάτων του Τύ�ου α�οτελεί αναγκαίο "εκσυγχρονισµό" της 

διάταξης, αφού οδηγεί στην α�άλειψη µιας αναχρονιστικής και 

µετεµφυλιακής αγκύλωσης». 

Αναχρονιστική όµως χαρακτηρίζει και ο δικηγόρος Βασίλης Χειρδάρης την 

αυτόφωρη σύλληψη των δηµοσιογράφων, εκφράζοντας την ά�οψη ότι η 

τακτική αυτή «έρχεται σε �λήρη αντίφαση µε το Ποινικό ∆ίκαιο, αφού για 

�ληµµελήµατα κανένας δεν κρατείται �ροσωρινά και δεν φυλακίζεται 

καθώς υ�άρχει η δυνατότητα ακόµα και σε �ερί�τωση καταδίκης η �οινή 

του είτε να έχει ανασταλτικό α�οτέλεσµα είτε να είναι εξαγοράσιµη». 

ΕΞΥΒΡΙΣΗ - ∆ΥΣΦΗΜΗΣΗ. Εισαγγελικές �ηγές, α�ό την άλλη �λευρά, 

ε�ισηµαίνουν ότι α�οφεύγουν την εφαρµογή της αυτόφωρης διαδικασίας 

και ε�ιλέγουν �ιο ή�ιες τακτικές διερεύνησης ενός αδικήµατος, ό�ως η 

εξύβριση ή η συκοφαντική δυσφήµηση. Ετσι, συνηθίζεται να �ροχωρούν στη 

διενέργεια �ροκαταρκτικής εξέτασης δίνοντας την ευκαιρία σε µηνυτή και 

µηνυόµενο να καταθέσουν τις δικές τους α�όψεις ώστε να σχηµατίσει και ο 

αρµόδιος δικαστικός λειτουργός σαφέστερη εικόνα για τα γεγονότα και την 

�ροσω�ικότητα των εµ�λεκοµένων �ροσώ�ων �ριν α�οτιµήσει το σύνολο 

του α�οδεικτικού υλικού και α�οφασίσει αν θα �ροχωρήσει στην άσκηση 

�οινικής δίωξης ή αν θα θέσει τη δικογραφία στο αρχείο. 

 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Γιατροί εκ9αιδεύονται για να αναγνωρίζουν 
τα θύµατα εµ9ορίας, 11.04.2014 

 

 Μια �ερίεργη φιγούρα �ου βρίσκεται συνεχώς δί�λα στον ανήλικο ασθενή 

και ε�ο�τεύει τους διαδρόµους τη νύχτα. Νεαρές κο�έλες �ου, ενώ έχουν 

ολοκληρώσει τη νοσηλεία τους, �ροφασίζονται ε�ι�λοκές για να 

�αρατείνουν την �αραµονή τους στο νοσοκοµείο. Παρόµοια �εριστατικά 

α�οτελούν ισχυρότατες ενδείξεις ότι οι νοσηλευόµενοι µ�ορεί να έχουν 

�έσει θύµατα εργασιακής ή σεξουαλικής εκµετάλλευσης. Τις �ολλα�λές 

�τυχές του θέµατος, αλλά και χρήσιµες συµβουλές �ρος τους ε�αγγελµατίες 

υγείας έδωσε η Αµερικανίδα γιατρός, Dr. Jordan Greenbaum, α�ό το 

Κέντρο για Ασφαλή και Υγιή Παιδιά στην Ατλάντα των ΗΠΑ, �ου βρέθηκε 

χθες στην Αθήνα για το ευρω�αϊκό εκ�αιδευτικό σεµινάριο «Αναγνώριση 

Παιδιών Θυµάτων Εµ�ορίας» �ου οργάνωσε το «Χαµόγελο του Παιδιού» µε 

την ευγενική υ�οστήριξη της �ρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Σύµφωνα 

µε τη δρα Greenbaum, η συµβολή ενός γιατρού ή νοσηλευτή για την 

α�εµ�λοκή ενός θύµατος α�ό το κύκλωµα είναι α�οφασιστικής σηµασίας. Ο 

τρό�ος �ροσέγγισης, οι ερωτήσεις �ου θα θέσει αλλά και οι ιατρικές 

εξετάσεις �ου θα �ροτείνει µ�ορεί να α�οβούν λυτρωτικές. 

«Η βασική διαφορά µεταξύ Ευρώ�ης και Αµερικής είναι ότι σε εµάς τα 

θύµατα �ροέρχονται α�ό τον εγχώριο �ληθυσµό, συνήθως είναι �αιδιά �ου 



έχουν φύγει α�ό την οικογένειά τους, για να ξεφύγουν α�ό την ακραία 

φτώχεια ή την ενδοοικογενειακή βία» εξηγεί στην «Κ» η Αµερικανίδα 

αξιωµατούχος. Εν �ροκειµένω, τα νεαρά κορίτσια �λησιάζουν ε�ιτήδειοι 

και �ροσ�αθούν να κερδίσουν την εµ�ιστοσύνη τους, «�ουλώντας» τους 

έρωτα. «Ως ε�ί το �λείστον, τα κορίτσια δεν έχουν υγιή �ατρικά �ρότυ�α, 

µε συνέ�εια να συγχέουν τους ρόλους, θεωρώντας τον µαστρο�ό φίλο τους, 

τον ο�οίο �ροτίθενται να �ροστατεύσουν µέχρι τέλους». Ο�ως διευκρινίζει 

η δρ Greenbaum, η �ορνεία �λέον γίνεται µέσω ∆ιαδικτύου και όχι στον 

δρόµο. 

Στην Ευρώ�η, ωστόσο, τα κυκλώµατα εµ�ορίας είναι διεθνή. Η �ερί�τωση 

της 16χρονης Βουλγάρας Βαλέρια, την ο�οία εξιστόρησε στους 

συµµετέχοντες η δρ Greenbaum είναι ενδεικτική. Η έφηβη Βαλέρια ζει σε 

µια µικρή �όλη έξω α�ό τη Σόφια και οφείλει να στηρίζει οικονοµικά δύο 

αδέλφια και την άρρωστη µητέρα της. Ούσα άνεργη δελεάστηκε α�ό αγγελία 

για ρεσεψιονίστ στη Θεσσαλονίκη. Το γραφείο ευρέσεως εργασίας ζητεί για 

τη διαµεσολάβηση 5.000 ευρώ, τα ο�οία καθώς δεν έχει, δεσµεύεται ότι θα 

α�ο�ληρώσει συν τω χρόνω. Αντί της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε ένα βανάκι 

µε άλλες κο�έλες διαφορετικής εθνικότητας, οι ο�οίες �ροορίζονται για 

εκ�όρνευση. «Ανά τρεις εβδοµάδες άλλαζαν τό�ο εργασίας, ό�ως 

συνηθίζεται, �ροκειµένου οι κο�έλες να µην �ροσανατολίζονται, να µη 

µαθαίνουν τη γλώσσα και φυσικά να µην εντο�ίζονται α�ό την αστυνοµία». 

Η Βαλέρια κατόρθωσε να α�ελευθερωθεί τρία χρόνια αργότερα, αφού είχε 

κάνει µια έκτρωση, είχε κολλήσει δύο φορές γοµόρροια και της είχαν σ�άσει 

το σαγόνι χωρίς να έχει δεχθεί νοσοκοµειακή �ερίθαλψη. «Είχε α�οφασίσει 

να µην α�οδράσει, γιατί µια άλλη κο�έλα �ου το τόλµησε, δολοφονήθηκε 

ενώ�ιον όλων �ρος �αραδειγµατισµό...». 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Καταδικάστηκαν για 
την α9εργία-σταθµό», 10.04.2014 

 

Εισέβαλαν στην α�εργία τους τα ΜΑΤ, συνελήφθησαν, α�ολύθηκαν και 

χθες καταδικάστηκαν ως εγκληµατίες. Σε 23 µήνες φυλάκιση µε τριετή 

αναστολή καταδίκασε χθες το δικαστήριο τους χαλυβουργούς Γιώργο 

Σιφωνιό, Νάσο Παυλάκη και Νίκο Χαροκό�ο, �ρόεδρο, γραµµατέα και 

αντι�ρόεδρο του Σωµατείου Εργαζοµένων της «Ελληνικής Χαλυβουργίας» 

αντίστοιχα, κατά την �ερίοδο του 9µηνου α�εργιακού τους αγώνα (της 

µεγαλύτερης α�εργίας των τελευταίων χρόνων), για την κατηγορία της 

�αραβίασης δικαστικής α�όφασης και �αράνοµης βίας. 

Ε�ίσης το δικαστήριο ε�έβαλε στους 22 υ�όλοι�ους διωκόµενους 

χαλυβουργούς 21 µήνες φυλάκιση µε τριετή αναστολή µε τις ίδιες ακριβώς 

κατηγορίες, ενώ έκρινε αθώα τη γυναίκα ενός χαλυβουργού. Οι 

χαλυβουργοί άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. «Οι χαλυβουργοί δεν 

σκύβουν το κεφάλι. Αυτοί �ου µας δίκασαν και καταδίκασαν τον 9µηνο 

αγώνα µας έχουν τη συνείδηση του εργοδότη και όχι του εργάτη», τόνισε 

στους �ολυ�ληθείς αλληλέγγυους �αρευρισκόµενους ο Γ. Σιφωνιός. 



Οι α�εργοί καταδικάστηκαν για µη εφαρµογή της δικαστικής α�όφασης στις 

29/5/2012, �ου δηµοσιο�οιήθηκε στις 5/6/2012 και έκρινε την α�εργία τους 

�αράνοµη. Ωστόσο, στις 28/5/2012, σε νέα Γενική Συνέλευση, είχε ληφθεί 

α�όφαση για α�εργία, την ο�οία δεν �ροσέβαλε κανείς. Κατά την 

ακροαµατική διαδικασία έγινε γνωστό �ως τα ξηµερώµατα της 20ής Ιουλίου 

2012 κατά την ε�έµβαση των ΜΑΤ, λίγο �ριν α�ό τις 5 το �ρωί, έξω α�ό το 

εργοστάσιο δεν υ�ήρχαν εργαζόµενοι �ου ήθελαν να εργαστούν, ενώ δεν 

σηµειώθηκε και ο�οιοδή�οτε ε�εισόδιο. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Πρόγραµµα µαθητείας για 12.000 µαθητές α9ό τον 
ΟΑΕ∆, 10.04.2014 

 

Την υλο�οίηση �ρογράµµατος µαθητείας α�ό τον ΟΑΕ∆, στο ο�οίο θα 

µετάσχουν 12.000 µαθητές οι ο�οίοι θα εισ�ράξουν ηµερήσια α�οζηµίωση 

της τάξεως των 11 ευρώ, �ροβλέ�ει κοινή υ�ουργική α�όφαση �ου 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.  

Το �ρόγραµµα ενέκριναν ο ανα�ληρωτής υ�ουργός Οικονοµικών Χρ. 

Σταϊκούρας και οι υ�ουργοί Ανά�τυξης Κωστής Χατζηδάκης, Παιδείας, 

Κωνσταντίνος Αρβανιτό�ουλος και Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης. 

Ό�ως αναφέρεται στο ΦΕΚ, το �ρόγραµµα αφορά το 2014 και ο 

�ροϋ�ολογισµός του ανέρχεται �ερί�ου στα 20 εκατ. ευρώ.  

Μέσω του �ρογράµµατος, οι µαθητές θα µ�ορούν να συµµετάσχουν σε 

�ρακτική άσκηση, είτε σε φορείς του δηµοσίου και δήµους είτε ακόµη και σε 

ιδιωτικές ε�ιχειρήσεις. 

Η διάρκεια της �ρακτικής άσκησης θα είναι τέσσερα εξάµηνα ενώ οι 

µαθητές θα α�ασχολούνται για έξι ώρες ηµερησίως.  

Η α�όφαση �εριγράφει δύο διαδικασίες α�όδοσης της ηµερήσιας 

α�οζηµίωσης των 11 ευρώ στους δικαιούχους: είτε α�ευθείας, είτε µέσω των 

εργοδοτών. Σε κάθε �ερί�τωση θα �ρέ�ει να α�οδεικνύεται η κατάθεση των 

�οσών στους τρα�εζικούς λογαριασµούς των µαθητών. 

 

ΙΣΟΤΗΤΑ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Συνήγορος του Πολίτη: Η κρίση αυξάνει τις 
διακρίσεις µεταξύ των δυο φύλων στους χώρους εργασίας, 

07.04.2014 

 

Αύξηση κατά 25% �αρουσίασαν οι διακρίσεις λόγω φύλου στους χώρους 

εργασίας, σύµφωνα µε την έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την 

ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις. 

Ό�ως δια�ιστώνει η ειδική έκθεση «είναι σαφής η αντανάκλαση της κρίσης 

και των συνε�ειών της τόσο στο ε�ί�εδο της εργασίας και της α�ασχόλησης 

των γυναικών όσο και στο ε�ί�εδο της αυξηµένης ανάγκης �ροστασίας της 

µητρότητας και της οικογένειας». Συγχρόνως, η εξαφάνιση καταγγελιών για 

άνιση �ρόσβαση στην α�ασχόληση τα τελευταία τρία χρόνια συνδέεται 

άµεσα µε τα ιδιαίτερα υψηλά �οσοστά ανεργίας των γυναικών. 

Σε ό,τι αφορά στις άδειες ανατροφής �ου δικαιούνται οι γονείς, στον δηµόσιο 

τοµέα έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες ανδρών �ου α�ευθύνονται στην 



ανεξάρτητη Αρχή για θέµατα ίσης µεταχείρισης. Αυτό συµβαίνει, 

σηµειώνεται, εξαιτίας της �οικιλίας καθεστώτων και �ροϋ�οθέσεων λήψης 

των αδειών εκ µέρους των �ατέρων και του δισταγµού ορισµένων υ�ηρεσιών 

να εναρµονισθούν µε την ίση µεταχείριση των δυο φύλων στο συγκεκριµένο 

θέµα. 

Ε�ίσης, �ολλές εργαζόµενες στον δηµόσιο τοµέα �ου ε�ρόκειτο να �άρουν 

άδεια ή βρίσκονταν ήδη σε άδεια εγκυµοσύνης, µητρότητας ή ανατροφής 

α�ευθύνθηκαν στον Συνήγορο για διευκρινίσεις σχετικά µε το θέµα της 

διαθεσιµότητας. Ό�ως σηµειώνεται, µέχρι στιγµής δεν έχει υ�άρξει 

α�όλυση, ενώ η έκβαση της διαδικασίας διαθεσιµότητας- κινητικότητας 

�αραµένει αβέβαιη. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Τουρίστες ή αµ9έλια», 
11.04.2014 

 

Η κατασκευή του νέου �εριφερειακού δρόµου στη Σαντορίνη �ου θα συνδέει 

Οία και αεροδρόµιο θα ωφελήσει τις µετακινήσεις, αλλά θα υ�οβαθµίσει το 

�εριβάλλον και τους µοναδικούς αµ�ελώνες του νησιού. Εντονη 

αντι�αράθεση έχει �ροκαλέσει στη Σαντορίνη η κατασκευή του νέου δρόµου 

Οίας-Αεροδροµίου, µε αρκετούς κατοίκους και φορείς του νησιού να 

χαρακτηρίζουν το έργο ε�ιζήµιο, θεωρώντας ότι θα �ροκαλέσει 

ανε�ανόρθωτες ζηµιές στο �εριβάλλον, στο µοναδικής οµορφιάς θηραϊκό 

το�ίο και στην οινο�αραγωγή, αφού θα καταστραφούν αρχαίοι αµ�ελώνες. 

Οι εργασίες για την κατασκευή του δρόµου ε�ανεκκίνησαν �ριν α�ό λίγες 

µέρες, �αρότι εκκρεµεί α�όφαση του Συµβουλίου της Ε�ικρατείας ε�ί 

αίτησης ακύρωσης του έργου, ενώ το καλοκαίρι του 2013 το ΣτΕ έκανε 

δεκτή αίτηση αναστολής του έργου. Στην ε�ανέναρξη των εργασιών 

κατασκευής του δρόµου �αραβρέθηκε ο �εριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, 

Γιάννης Μαχαιρίδης, �ου κάνει λόγο για ένα έργο �ροτεραιότητας �ου έχει 

όλες τις α�αραίτητες αδειοδοτήσεις και �εριβαλλοντικές µελέτες και θα 

ανακουφίσει το νησί, µε τους κατοίκους ωστόσο της Σαντορίνης να 

�αραµένουν διχασµένοι και όσους αντιτίθενται στο έργο να µιλούν για 

�ροεκλογικά �ανηγύρια και βιασµό της θηραϊκής γης. 

Υ�έρ και κατά 

Οι υ�έρµαχοι του έργου θεωρούν ότι θα λυθεί το κυκλοφοριακό �ρόβληµα 

σε τµήµα του νησιού και θα αυξηθεί ο τουρισµός, ενώ όσοι εναντιώνονται 

στον δρόµο �ροτάσσουν τη βιώσιµη ανά�τυξη και το ιδιαίτερο κάλλος της 

θηραϊκής γης, στην ο�οία η χάραξη ενός δρόµου δεν α�αιτεί α�λώς σχέδια 

αλλά το�ιακή αρχιτεκτονική, ό�ως αναφέρεται στη γνωµοδότηση του 

καθηγητή αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ, Κώστα Μωραΐτη, και του αρχιτέκτονα 

Βασίλη Αρωνίδη. 

Αλλωστε, οι κάτοικοι ανησυχούν και για την άναρχη δόµηση �ου ενδέχεται 

να �ροκύψει �λησίον του δρόµου. Φόβοι ε�ίσης υ�άρχουν για το αν και 

κατά �όσον θα τηρηθούν τα όσα �ροβλέ�ονται στις υ�άρχουσες 

�εριβαλλοντικές µελέτες για την οδική αρτηρία «Φηρά-Βουρβούλο-Οία Ν. 

Θήρας» συνολικού µήκους �ερί�ου 13 χιλιοµέτρων, καθώς τελικά 



�ροκηρύχθηκε έναντι 8.874.000 ευρώ, αντί των �ερί�ου 16,5 εκατ. ευρώ 

�ου �ροέβλε�ε ο αρχικός �ροϋ�ολογισµός του έργου. 

«Ο σχεδιασµός του έργου δεν είναι καλός, χρειάζεται ένας �εριφερειακός 

δρόµος, αλλά µικρότερος, δεν θέλουµε λεωφόρους στο νησί. Αρκετοί θέλουν 

να �ραγµατο�οιηθεί το έργο, για να διευκολυνθούν οι µετακινήσεις και 

ειδικά των τουριστών µε τα �ούλµαν, αλλά �ρέ�ει να α�οφασίσουµε �όσο 

κόσµο θέλουµε στο νησί, δεν µ�ορούµε να κάνουµε φαραωνικά έργα και να 

ρίξουµε τσιµέντο �αντού. Αλλιώς αντιλαµβάνεται ο καθένας την ανά�τυξη», 

λέει στην «Εφ.Συν.» ο Γιώργος Χατζηγιαννάκης �ου διατηρεί ένα α�ό τα �ιο 

γνωστά εστιατόρια στο νησί. 

Α�ό την κατασκευή του ε�ίµαχου δρόµου µε αυτές τις �ροδιαγραφές 

αναµένεται να �ροκύψει �ληθώρα ζητηµάτων, τα ο�οία αναλύει 

εκτενέστερα η ανεξάρτητη µελέτη ελέγχου �εριβαλλοντικών ε�ι�τώσεων 

�ου εκ�ονήθηκε α�ό τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αρωνίδη και τον 

�εριβαλλοντολόγο Βασίλη Γκορίτσα. Στη µελέτη ε�ισηµαίνεται ότι: δεν 

έγινε �οτέ Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση, µε σκο�ό να 

ενσωµατωθεί η �εριβαλλοντική διάσταση �ριν α�ό την υιοθέτηση του 

έργου, δεν υ�άρχει κανένα στοιχείο α�ό ειδική κυκλοφοριακή µελέτη και 

δεν λαµβάνονται υ�όψη �ληθυσµιακά στοιχεία της Οίας. 

 Ε�ίσης, �ροβληµατική χαρακτηρίζεται η χάραξη δρόµων �ου τέµνουν 

κάθετα υ�άρχοντα µεγάλα ρέµατα και κατασκευάζονται µε ε�ιχώµατα 

ύψους άνω των 10 µέτρων �άνω στην κοίτη των ρεµάτων, α�οτελώντας εν 

δυνάµει ε�ικίνδυνα «φράγµατα». Ε�ι�λέον, σύµφωνα µε την ανεξάρτητη 

µελέτη, το έργο δεν µ�ορεί να χαρακτηριστεί ανα�τυξιακού χαρακτήρα, 

εφόσον δεν εξασφαλίζονται �ρώτα η αειφόρος ανά�τυξη και η υψηλού 

ε�ι�έδου �ροστασία του �εριβάλλοντος, ειδικά σε ένα νησί ό�ως η 

Σαντορίνη, �ου τελεί υ�ό ιδιαίτερο καθεστώς ή�ιας διαχείρισης και 

ανά�τυξης και διαθέτει µοναδικό φυσικό κάλλος, ό�ως και ιδιαίτερα 

αγροτικά �ροϊόντα.  

Οσον αφορά τη θέση του ∆ήµου Θήρας, µιλώντας στην «Εφ.Συν.» ο δήµαρχος 

Νικόλαος Ζώρζος τηρεί στάση αναµονής και κρατά χαµηλούς τόνους: «Η 

µελέτη για το έργο έχει ήδη τρο�ο�οιηθεί µία φορά, για να έρθει �ιο κοντά 

στην κλίµακα του τό�ου. Εχω α�οστείλει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

έγγραφα µε σειρά ερωτηµάτων �ου καταγράφουν τις ανησυχίες των 

κατοίκων και �εριµένω α�αντήσεις, ενώ �εριµένουµε και την α�όφαση του 

ΣτΕ. Σίγουρα το έργο �ρέ�ει να είναι στην κλίµακα του τό�ου».  

Πιο βαρύ όµως θα είναι το �λήγµα στους µοναδικούς αµ�ελώνες του νησιού, 

καθώς υ�ολογίζεται ότι για την υλο�οίηση του έργου θα χρειαστεί να 

α�αλλοτριωθούν τουλάχιστον 112 αµ�ελώνες ονοµασίας �ροέλευσης, 

ε�ιδοτούµενοι α�ό τον ΟΠΕΚΕΠΕ, µε α�οτέλεσµα να καταστραφούν 67.225 

τ.µ. εξ αυτών. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αµ�ελώνας της Σαντορίνης 

α�οτελεί σήµερα τον �ιο �αραδοσιακό αµ�ελώνα της Ελλάδας και 

�ροτείνεται �ροστασία του α�ό την UNESCO ως «�ολιτιστικής 

κληρονοµιάς» και «µουσείου καλλιέργειας».  

Η γνώµη των ειδικών 

«Ο δρόµος θα καταστρέψει �ολλά στρέµµατα α�ό αµ�ελώνες και θα 

�ροκαλέσει �ροβλήµατα στους ενα�οµείναντες, λόγω όχλησης, σκόνης και 

καυσαερίων, µε α�οτέλεσµα να υ�οβαθµιστούν �οιοτικά. Μ�ορεί να βρεθεί 



λύση και µε τους υ�άρχοντες δρόµους», λέει στην «Εφ.Συν.» ο οινο�οιός 

Χαρίδηµος Χατζηδάκης.  

Τις σοβαρές συνέ�ειες α�ό την καταστροφή των αµ�ελώνων ε�ισηµαίνει σε 

κείµενο �ου υ�ογράφει και ο µοναδικός Ελληνας master of wine (τίτλος 

�ου φέρουν µόνο 300 άνθρω�οι διεθνώς!) Κωνσταντίνος Λαζαράκης, 

�ρόεδρος του Ε�αγγελµατικού Κέντρου Οίνου και Α�οσταγµάτων: «Η 

Σαντορίνη έχει ευλογηθεί µε ένα ιδιαίτερο έδαφος, στο ο�οίο η φυλλοξήρα 

δεν µ�ορεί να εξα�λωθεί και συνε�ώς η ηλικία ενός αµ�ελιού µ�ορεί να 

φτάσει σε ε�ί�εδα �ου είναι αδύνατα σε άλλα σηµεία του κόσµου… Το οδικό 

έργο, όχι µόνο θα καταστρέψει αµ�ελώνες και θα διαγράψει µια για �άντα 

ένα τεράστιο οινικό �οιοτικό δυναµικό, αλλά θα αλλάξει τη φύση του 

το�ίου», αναφέρει µεταξύ άλλων ο κ. Λαζαράκης. 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Κράτηση µέχρι 

τελικής 9τώσεως, 10.04.2014 

 

Την �ρόσφατη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, �ου 

�ροκρίνει την ε�’ αόριστον �αράταση της κράτησης των µεταναστών, 

υιοθέτησε αµέσως η ΕΛ.ΑΣ. Με έγγραφό της �ου φέρνει στη δηµοσιότητα η 

«Εφ.Συν.» δίνει οδηγίες �λεύσης �ρος τις διευθύνσεις αλλοδα�ών �ώς θα 

εφαρµόσουν αυτή τη «νοµική εκτρο�ή», ό�ως έχει χαρακτηριστεί. 

∆εν �ρόλαβε καλά καλά να δηµοσιο�οιηθεί η γνωµοδότηση του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους, �ου �ροκρίνει την ε�’ αόριστον �αράταση της 

κράτησης των µεταναστών, και η ΕΛ.ΑΣ. έσ�ευσε να την υιοθετήσει. 

 Πρόκειται για τη γνωµοδότηση �ου άφησε άφωνους όσους ασχολούνται µε 

τα ανθρώ�ινα δικαιώµατα, καθώς, µε νοµικές και λογικές ακροβασίες �ου 

χαρακτηρίστηκαν «εκτρο�ή», �αρατείνει την ήδη οριακής νοµιµότητας 

δεκαοκτάµηνη κράτηση µεταναστών µέχρι να «συναινέσουν» στην 

«οικειοθελή» α�έλασή τους. 

 Η «Εφ.Συν.» δηµοσιεύει το κατε�είγον έγγραφο του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. 

µε ηµεροµηνία 22 Μαρτίου και θέµα «∆ιοικητική κράτηση αλλοδα�ών µε 

σκο�ό την α�οµάκρυνσή τους καθ’ υ�έρβαση του ανωτάτου χρονικού ορίου 

των 18 µηνών – Ε�ιβολή �εριοριστικών µέτρων». 

 ∆ιευκρινίσεις 

 Το έγγραφο �αρέχει στις διευθύνσεις αλλοδα�ών διευκρινίσεις σχετικά µε 

«την �εραιτέρω διαχείριση των αλλοδα�ών» και συνοδεύεται α�ό 

υ�οδείγµατα των εγγράφων �ου θα κληθούν να συµ�ληρώσουν. 

«Πριν τη συµ�λήρωση του ανωτάτου ορίου κράτησης εγκαίρως (τουλάχιστον 

3 µήνες �ριν) θα ενηµερώνετε εγγράφως τους κρατούµενους αλλοδα�ούς ότι 

η κράτησή τους εξακολουθεί να λαµβάνει χώρα συνε�εία της αρνήσεως 

συνεργασίας τους και θα �ρέ�ει στο διάστηµα έως τη συµ�λήρωση του 

18µηνου να συνεργασθούν για την οικειοθελή α�οχώρησή τους α�ό τη Χώρα 

[sic]. 

»Σε διαφορετική �ερί�τωση ως ύ�ο�τοι διαφυγής θα τους ε�ιβάλλεται το 

µέτρο της υ�οχρεωτικής διαµονής στο χώρο κράτησης έως ότου συναινέσουν 



και συνεργασθούν στην υλο�οίηση της α�όφασης ε�ιστροφής ή α�ελάσεώς 

τους», αναφέρει.  

Σύµφωνα µε �ληροφορίες, η αστυνοµία είναι έτοιµη να ε�ιδώσει τα έγγραφα 

σε δεκάδες κρατουµένους �ου συµ�ληρώνουν αυτές τις µέρες 15 µήνες 

κράτηση. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν χθες �ως την �ερασµένη 

εβδοµάδα τέθηκε σε εφαρµογή η α�όφαση σε τουλάχιστον δύο κέντρα 

κράτησης, στο Παρανέστι ∆ράµας και στο Φυλάκιο Εβρου, δηµιουργώντας 

σοκ στους κρατούµενους. 

«Είµαστε εξοργισµένοι», αναφέρει η Ιωάννα Κοτσιώνη, υ�εύθυνη 

µετανάστευσης της οργάνωσης. «Αυτό α�οδεικνύει ότι η µεταναστευτική 

�ολιτική µετατο�ίζεται �ρος µια ακόµα �ιο σκληρή µεταχείριση των 

µεταναστών, οι ο�οίοι κρατούνται για µήνες σε α�αράδεκτες συνθήκες. 

Ακόµα χειρότερα, η α�ειλή της ε�’ αόριστον κράτησης χρησιµο�οιείται ως 

µέσο εξαναγκασµού». 

Η γνωµοδότηση 44/2014 του Συµβουλίου, �ου έγινε δεκτή στις 28 

Φεβρουαρίου α�ό τον υ�ουργό ∆ηµόσιας Τάξης, �ροέκυψε ύστερα α�ό 

ερώτηµα της αστυνοµίας σχετικά µε την αντιµετώ�ιση όσων κρατούµενων 

�ρος α�έλαση συµ�λήρωναν τους δεκαοκτώ µήνες κράτηση και έ�ρε�ε να 

αφεθούν ελεύθεροι. 

Το Συµβούλιο έκανε άλλο ένα α�οφασιστικό βήµα α�οµάκρυνσης α�ό το 

κράτος δικαίου, α�αντώντας �ως θα �αραµείνουν οι κρατούµενοι στους 

χώρους κράτησης µέχρι να συνεργαστούν στην α�έλασή τους. 

Ο�ως έχει ε�ισηµανθεί, ακόµα και οι 18 µήνες κράτησης αντίκεινται σε 

κάθε κανόνα δικαίου και ε�ι�λέον στερούνται νοήµατος όταν �ρόκειται για 

κρατούµενους των ο�οίων είναι ανέφικτη η α�έλαση. 

Για να καλύψει την αυθαιρεσία, το Συµβούλιο µετατρέ�ει κατ’ όνοµα ένα 

µέτρο διοικητικής φύσης, την κράτηση υ�ό �εριοριστικούς όρους, σε µέτρο 

στερητικό της ελευθερίας, ό�ως είναι η κράτηση σε κρατητήρια και 

�ροαναχωρησιακά κέντρα.  

Ε�ιστρατεύει µάλιστα ε�ιχειρήµατα α�ό την �ιο αντιδραστική φαρέτρα, 

θεωρώντας ε�ικίνδυνους συλλήβδην τους µετανάστες χωρίς χαρτιά, ε�ειδή, 

ό�ως �ροδικάζει, είναι φτωχοί (!): η α�ελευθέρωση των κρατουµένων «θα 

οδηγήσει ανα�όφευκτα στη ραγδαία αύξηση του �ληθυσµού των µη νόµιµων 

µεταναστών στο εσωτερικό, µε τις εντεύθεν δυσµενείς συνέ�ειες στη 

δηµόσια τάξη και ασφάλεια, λαµβάνοντας µάλιστα υ�όψη ότι οι µετανάστες 

αυτοί στερούνται �όρων για τη διαβίωσή τους». 

Πρόκειται βέβαια για κρατούµενους �ου το µόνο τους έγκληµα είναι µια 

διοικητική �αράβαση – θα µ�ορούσε να οφείλεται στην �αρανοµία ενός 

εργοδότη, �ου �αραµένει ελεύθερος, να µην κολλά ένσηµα στους 

αλλοδα�ούς υ�αλλήλους του.  

Υ�οκρισία 

Σε µια κορύφωση υ�οκρισίας, το νοσηρής έµ�νευσης κείµενο ισχυρίζεται 

�ως όλα αυτά είναι για το καλό των κρατουµένων: «Προστατεύεται 

συγχρόνως µε το δηµόσιο συµφέρον και το ατοµικό τους συµφέρον, αφού 

�ρόκειται για ευάλωτα άτοµα, χωρίς µόνιµη διαµονή, χωρίς νόµιµα έγγραφα 

και χωρίς δυνατότητα να εργασθούν και κινδυνεύουν να �έσουν σε µεγάλη 

ένδεια ή σε �αράνοµα κυκλώµατα εκµεταλλεύσεώς τους». 



«Η ε�’ αόριστον ε�ιβολή του µέτρου της διοικητικής κράτησης βρίσκεται σε 

�ροφανή αναντιστοιχία µε τις ε�ιταγές του κράτους δικαίου, οδηγεί στην 

�ροσβολή θεµελιωδών δικαιωµάτων �ου το Σύνταγµα της Ελλάδος 

αναγνωρίζει σε κάθε άνθρω�ο �ου βρίσκεται στην ελληνική ε�ικράτεια και 

οδηγεί την ελληνική διοίκηση σε �αράνοµες, και συνε�ώς ελέγξιµες υ�ό το 

�ρίσµα του εθνικού, ευρω�αϊκού και διεθνούς δικαίου, �ρακτικές», δηλώνει 

το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες και ζητά την άµεση ανάκληση 

της υ�ουργικής α�όφασης. 

 Σ�ύρος Κουλοχέρης 

(Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες) 

Ο χαρακτηρισµός κά�οιου ως ε�ικίνδυνου για τη δηµόσια τάξη και 

ασφάλεια γίνεται µόνο µε α�όφαση δικαστηρίου. Η γνωµοδότηση του ΝΣΚ 

θεωρεί εντελώς αυθαίρετα αφενός ότι συλλήβδην οι άτυ�οι µετανάστες δεν 

έχουν �όρους και αφετέρου ότι, ως εκ τούτου, είναι ε�ικίνδυνοι για τη 

δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Στην ουσία, µε τρό�ο ανάρµοστο και 

�ροκλητικό, βαφτίζει ε�ικίνδυνους τους κατατρεγµένους και τους φτωχούς. 

Ε�ι�λέον, διαστρεβλώνει τις διατάξεις �ερί �εριοριστικών όρων, 

βαφτίζοντας «�εριοριστικό όρο» την κράτηση. Είναι �ροφανές �ως το 

κείµενο ξεφεύγει α�ό τα όρια της νοµικής ερµηνείας και αγγίζει τα όρια της 

�αθολογίας. 

Κλειώ Πα�α�αντολέων 

(Ελληνική Ενωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου) 

Η αδιανόητη, αυταρχικής εµ�νεύσεως, µετονοµασία της διοικητικής 

κράτησης σε �εριοριστικό όρο υ�οχρεωτικής διαµονής συνιστά θεσµικό 

ρατσιστικό αίσχος �ου ντρο�ιάζει τόσο το ΝΣΚ �ου την εφηύρε όσο και την 

�ολιτεία �ου σ�εύδει να την εφαρµόσει. Η θεσµοθέτηση της κράτησης 

αλλοδα�ών ε�’ αόριστον �ρολειαίνει το έδαφος και για την ε�ιµήκυνση της 

�ροσωρινής κράτησης �έραν του συνταγµατικού ορίου του 18µηνου, αρκεί 

να την ονοµάσουµε «�εριοριστικό όρο διαµονής εντός σωφρονιστικού 

ιδρύµατος». 

Γιονούς Μοχαµαντί 

(Ελληνικό Φόρουµ Προσφύγων) 

Ο�οια µέτρα και να εφαρµόσεις, οι �ρόσφυγες θα έρθουν. Η κράτηση δεν 

είναι λύση, �όσω µάλλον όταν οι α�άνθρω�ες και εξευτελιστικές συνθήκες 

�ου ε�ικρατούν στα κέντρα κράτησης τα µετατρέ�ουν σε κέντρα 

βασανιστηρίων. Οι άνθρω�οι βγαίνουν α�ό κει µε ιατρικά και ψυχολογικά 

�ροβλήµατα. Φανταστείτε τώρα �ου �αρατείνεται ε�’ αόριστον. Μέρα µε τη 

µέρα, αυτές οι �ρακτικές χειροτερεύουν την εικόνα της χώρας στη διεθνή 

κοινότητα, �ροσβάλλουν την ίδια την Ελλάδα. 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «∆εν εκδίδεται ο 
Τούρκος 9ολιτικός 9ρόσφυγας Καντίρ Καγιά», 11.04.2014 

 

«Οχι» της ελληνικής ∆ικαιοσύνης στο αίτηµα έκδοσης Τούρκου �ολιτικού 

�ρόσφυγα στη χώρα του. Το Τριµελές Εφετείο Θεσσαλονίκης α�οφάσισε 

χθες να µην εκδοθεί ο κουρδικής καταγωγής Καντίρ Καγιά, �ου 

κατηγορείται α�ό την Τουρκία για συµµετοχή σε τροµοκρατικές ενέργειες 

µε θύµατα αστυνοµικούς.Στην ακροαµατική διαδικασία �ροέκυψε ότι ο 



κατηγορούµενος στην Τουρκία υ�έστη βασανιστήρια και κατέστη ανά�ηρος 

σε �οσοστό 67% α�ό �αρατεταµένη α�εργία �είνας �ου �ραγµατο�οίησε 

στις τουρκικές φυλακές, ό�ου εξέτιε �οινή ισόβιας κάθειρξης. 

Α�οφυλακίστηκε �ροσωρινά λόγω της άσχηµης κατάστασης της υγείας του 

και έφυγε για να διασωθεί. 

Στη χώρα µας υ�έβαλε νοµίµως αίτηµα χορήγησης �ολιτικού ασύλου το 

ο�οίο εκκρεµεί εδώ και 9 χρόνια. Α�ολογούµενος υ�οστήριξε ότι είναι 

εµφανώς άρρωστος και αν εκδοθεί στην Τουρκία θα κινδυνεύσει �άλι η ζωή 

του. 

Κατό�ιν αυτών, ο εισαγγελέας της έδρας �ρότεινε να α�ορριφθεί το αίτηµα 

έκδοσης των τουρκικών αρχών και το δικαστήριο τον άφησε ελεύθερο χωρίς 

�εριοριστικούς όρους. 

Η δίκη έγινε υ�ό την �αρουσία �άνο�λων αστυνοµικών των ΕΚΑΜ, 

�ροκαλώντας αλγεινή εντύ�ωση για την εικόνα του δικαστικού µεγάρου 

�ου υ�οτίθεται ότι α�οτελεί τον ναό της ∆ικαιοσύνης. 

Το δικαστήριο ε�ρόκειτο να συζητήσει και δεύτερη �ερί�τωση Τούρκου 

�ολιτικού κρατουµένου, �ου όµως αναβλήθηκε για τη Μεγάλη Τετάρτη. 

Χθες, έξω α�ό το δικαστικό µέγαρο Θεσσαλονίκης �ραγµατο�οιήθηκε 

συγκέντρωση µελών της «Πρωτοβουλίας αλληλεγγύης για τους �ολιτικούς 

�ρόσφυγες και αγωνιστές α�ό την Τουρκία». 

 

� REAL, Έρευνες για εντο9ισµό σκάφους µε λαθροµετανάστες 
στη Μυτιλήνη, 12.04.2014 

  

Σε εξέλιξη είναι έρευνες α�ό το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή, 

στη θαλάσσια �εριοχή νοτιανατολικά του Πλωµαρίου στη Μυτιλήνη, για 

τον εντο�ισµό άγνωστου αριθµού λαθροµεταναστών �ου ε�ιβαίνουν σε 

λέµβο και κάλεσαν σε άµεση βοήθεια, µέσω του ευρω�αϊκού αριθµού κλήσης 

έκτακτης ανάγκης. 

Κατά δήλωσή τους στο σκάφος ε�ιβαίνουν �ερί�ου 50 άτοµα. 

Στις έρευνες στη θαλάσσια �εριοχή �αίρνουν µέρος δύο �λωτά του 

λιµενικού και ένα σκάφος της frontex. 

Ε�ίσης �ληροφορίες αναφέρουν, ότι το �ρωί στελέχη του Κεντρικού 

Λιµεναρχείου Μυτιλήνης εντό�ισαν σε �αραλία της Γέρας �ερί�ου 20 

�αράτυ�ους µετανάστες. 

Οι λιµενικές αρχές δεν α�οκλείουν οι �αράτυ�οι αυτοί µετανάστες να 

�ροέρχονται α�ό το σκάφος �ου εξέ�εµψε σήµα κινδύνου και οι υ�όλοι�οι 

να διασκορ�ίστηκαν σε διάφορες �εριοχές του νησιού. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Αρχιε9ίσκο9ος: Ασυγχώρητο λάθος να γυρίζουµε 
την 9λάτη σε µετανάστες, 10.04.2014 

 

Τους ανήλικους ασυνόδευτους µετανάστες στον ανακαινισµένο ξενώνα 

«Εστία» της «Α�οστολής», στον Άγιο ∆ηµήτριο στο Μ�ραχάµι υ�οδέχθηκε ο 

αρχιε�ίσκο�ος Ιερώνυµος. 

Ο αρχιε�ίσκο�ος �αρέθεσε γεύµα στα �αιδιά �ου φιλοξενούνται α�ό τον 

Φιλανθρω�ικό Οργανισµό της Αρχιε�ισκο�ής Αθηνών και αναφέρθηκε 



εκτενώς στο ρόλο της Εκκλησίας λέγοντας ότι «οφείλει να καλλιεργήσει και 

να ενισχύσει τον σεβασµό στον άλλον άνθρω�ο, τον διαφορετικό». 

Χαρακτήρισε ασυγχώρητο λάθος το να γυρίζει κανείς την �λάτη του σε 

ανθρώ�ους α�ό άλλες χώρες �ου υ�οφέρουν «ενώ, ό�ως εί�ε, �ρέ�ει να µας 

�ροβληµατίσουν οι αιτίες �ου οδηγούν σε εκ�ατρισµό και µετανάστευση». 

«Βασική εντολή του Χριστού είναι ο σεβασµός κάθε ανθρω�ίνου �ροσώ�ου, 

ανεξαρτήτως, φυσικά, καταγωγής, θρησκείας ή γλώσσας. ∆εν έχει σηµασία 

αν ένας άνθρω�ος είναι λευκός ή µαύρος. Πάνω α�' όλα είναι άνθρω�ος» 

εί�ε. 

Ο Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων «Εστία» �αρέχει υ�ηρεσίες 

υ�οδοχής και φιλοξενίας σε αιτούντες άσυλο �ρόσφυγες. Ε�ίσης, ο Ξενώνας 

α�οσκο�εί στην �αροχή ψυχολογικής υ�οστήριξης και συµβουλευτικής ως 

�ρος την κοινωνική ένταξη τους, δηµιουργική α�ασχόληση, �ρωτοβάθµια 

ιατρική φροντίδα, εκ�αίδευση µε την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και 

χρήσης ηλεκτρονικών υ�ολογιστών.  

Παράλληλα, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι α�ασχολούνται σε µια ευρεία σειρά 

αθλητικών, �ολιτιστικών και �εριβαλλοντικών δραστηριοτήτων, οι ο�οίες 

�ραγµατο�οιούνται µέσω των συνεργασιών της «Α�οστολής» και της Ι. 

Αρχιε�ισκο�ής Αθηνών µε φορείς της το�ικής κοινωνίας. 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Αντιρατσιστικό 

νοµοσχέδιο: µετά το Πάσχα 9αίρνει το δρόµο για την 

Ολοµέλεια», 11.04.2014 

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ε�ικρίνει την κυβέρνηση ότι όχι µόνο δεν το βελτίωσε, αλλά και 

ότι µέσω του νοµοσχεδίου ανοίγει την κερκό�ορτα για την �οινικο�οίηση 

θέσεων και διατυ�ώσεων µε τις ο�οίες δεν συµφωνεί 

Μετά κό�ων και βασάνων, το �ολύ�αθο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο �αίρνει 

τελικά, λίγο µετά το Πάσχα, τον δρόµο για την Ολοµέλεια της Βουλής. Μετά 

την ολοκλήρωση χθες στην αρµόδια ε�ιτρο�ή και της β’ ανάγνωσης και 

αφού �έρασαν τέσσερις µήνες α�ό την �ροηγούµενη συνεδρίαση, η εισαγωγή 

και η ψήφιση του νοµοσχεδίου στην Ολοµέλεια �ρογραµµατίζεται για το 

διήµερο 29-30 Α�ριλίου. Η Ν.∆., χωρίς τις �αρεµβάσεις Μ�αλτάκου �λέον, 

τάχθηκε υ�έρ, ό�ως και το ΠΑΣΟΚ µε τη ∆ΗΜΑΡ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε 

«�αρών», καταψηφίζοντας ένα άρθρο, ενώ οι Ανεξάρτητοι Ελληνες 

ε�ιφυλάχθηκαν για την Ολοµέλεια. Το ΚΚΕ έχει ταχθεί κατά, ψηφίζοντας 

όµως «�αρών» σε κά�οια άρθρα, ενώ η Χρυσή Αυγή δήλωσε ότι το 

καταψηφίζει στο σύνολό του. Α�ό την �λευρά της αξιωµατικής 

αντι�ολίτευσης, η Ζωή Κωνσταντο�ούλου ε�έκρινε την κυβέρνηση ότι δεν 

έφερε σηµαντικές βελτιώσεις και �ρόσθεσε: «Η �ραγµατική σας �ρόθεση 

είναι µε κουτο�ονηριά να κοροϊδέψετε ότι, δήθεν, φέρνετε αντιρατσιστικό 

νοµοσχέδιο, όµως στην �ραγµατικότητα ανοίγετε την κερκό�ορτα για την 

�οινικο�οίηση θέσεων και διατυ�ώσεων για τις ο�οίες δεν συµφωνείτε, 

διότι είναι άκρως ανησυχητικό το γεγονός ότι σε αυτό το σχέδιο νόµου δεν 

υ�άρχει ούτε µία φορά η λέξη «ρατσισµός»». Για «κακή νοµοθέτηση µε 

διάσ�αρτες �ολύ σοβαρές �οινικές διατάξεις» έκανε λόγο και ο Γ. Πανούσης 

(∆ΗΜΑΡ). Ο Οδ. Κωνσταντινό�ουλος (ΠΑΣΟΚ), καταθέτοντας ε�ί µέρους 

�ροτάσεις και �αρατηρήσεις, ζήτησε α�ό τον ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το 



νοµοσχέδιο, ακόµη και «αν δεν είναι το καλύτερο βήµα». Α�αντώντας στην 

κριτική του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Χρυσής Αυγής ο υ�ουργός ∆ικαιοσύνης, 

Χαράλαµ�ος Αθανασίου, ανέφερε ότι «δεν �οινικο�οιούνται η έκφραση και 

η σκέψη, αλλά η �ράξη �ου �ροκάλεσε το µίσος, δηλαδή µόνον ο 

µισαλλόδοξος λόγος». Για το θέµα της ε�έκτασης του συµφώνου συµβίωσης 

σε οµόφυλα ζευγάρια, το ο�οίο έχουν θέσει ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-∆ΗΜΑΡ, 

τόνισε ότι «το θέµα δεν είναι α�λό. ∆εν αναφέροµαι µόνο σε συνταξιοδοτικά 

θέµατα και ζητήµατα υιοθεσίας, χρειάζεται νοµική, κοινωνική και 

θρησκευτική µελέτη µε �ολλή �ροσοχή». Ο κ. Αθανασίου ενηµέρωσε τους 

βουλευτές ότι µελετώνται όλες οι �ροτάσεις �ου έχουν κατατεθεί και οι 

ε�ερχόµενες νοµοθετικές βελτιώσεις θα κατατεθούν, όταν εισαχθεί το 

σχέδιο νόµου στην Ολοµέλεια. 

 

.ΡΟΜΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, ∆ιεθνής Αµνηστία: Εκρηξη ρατσιστικής βίας κατά 
Ροµά στην Ελλάδα, 09.04.2014 

 

Νέα έκθεση καταγράφει βίαιες ε�ιθέσεις, ατιµωρησία και διαχωρισµό στα 

σχολεία 

Βίαιες ε�ιθέσεις, ατιµωρησία, διαχωρισµό στα σχολεία και ρατσιστική βία 

ενάντια στους χιλιάδες Ροµά �ου ζουν στην Ελλάδα καταγράφει η ετήσια 

έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ροµά. 

Σύµφωνα µε την έκθεση, οι εκτιµώµενοι 250.000 έως 350.000 Ροµά �ου 

ζουν στην Ελλάδα βιώνουν ρατσιστική µεταχείριση εδώ και �ολλές γενεές. 

Η έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας «∆ικαιοσύνη ζητάµε: Η α�οτυχία της 

Ευρώ�ης να �ροστατεύσει τους Ροµά α�ό τη ρατσιστική βία» εξετάζει τη βία 

µε κίνητρο το ρατσιστικό µίσος και την �αρενόχληση �ου υφίστανται οι 

Ροµά εκ µέρους των αρχών και �ολιτών της Τσεχίας, της Γαλλίας και της 

Ελλάδας και ε�ισηµαίνει τις βαθιές ανησυχίες της οργάνωσης για ολόκληρη 

την Ευρώ�η. 

∆ιαβάστε ολόκληρη την έκθεση 

Η έκθεση δια�ιστώνει σηµαντική αύξηση της βίας κατά των Ροµά στην 

Ευρώ�η και ε�ισηµαίνει ότι ορισµένες κοινότητες Ροµά ζουν υ�ό τη µόνιµη 

α�ειλή της βίας και των ε�ιθέσεων τύ�ου �ογκρόµ. 

∆ια�ιστώνει, ε�ίσης, έντονη βία µε κίνητρο το ρατσιστικό µίσος σε Γαλλία, 

Τσεχία και Ελλάδα, για την ο�οία αναφέρει ως χαρακτηριστικό �αράδειγµα 

σειρά ε�ιθέσεων �ου �ραγµατο�οιήθηκαν το 2012 και το 2013 εναντίον της 

κοινότητας των Ροµά στο Αιτωλικό της ∆υτικής Ελλάδας. 

Περιλαµβάνει σχετικές αφηγήσεις µεταξύ των ο�οίων της Ειρήνης, 

κατοίκου του Αιτωλικού, η ο�οία διηγήθηκε το �ώς έσωσε τα �αιδιά της, 

όταν τον Ιανουάριο του 2013 �ερί�ου 70 άτοµα τούς ε�ιτέθηκαν �ετώντας 

βόµβες µολότοφ, �έτρες και ξύλα στα σ�ίτια τους. 

«Όταν είδα να έρχονται, άρ�αξα τα �αιδιά µου και κλειστήκαµε στο σ�ίτι. 

Τα �αιδιά µου έκλαιγαν και ούρλιαζαν… φοβήθηκα. Κοιτάζοντας έξω α�ό το 

�αράθυρο συνειδητο�οίησα ότι ήξερα τους �ερισσότερους, µεγαλώσαµε µαζί. 

Πέταξαν ένα γυάλινο µ�ουκάλι α�ό το �αράθυρο και το σ�ίτι �ήρε όλο 

φωτιά». 



Έξι σ�ίτια και τέσσερα αυτοκίνητα �υρ�ολήθηκαν ή καταστράφηκαν α�ό 

τους εισβολείς εκείνη την ηµέρα. Πολλοί Ροµά δήλωσαν στη ∆ιεθνή 

Αµνηστία ότι ένιωσαν �ροδοµένοι α�ό την αστυνοµία. Ένας εί�ε: 

«Μ�ορούσα να δω α�ό το εσωτερικό του σ�ιτιού µόνο δύο αστυνοµικούς… 

Α�λά κοιτούσαν και ζητούσαν α�ό τους ανθρώ�ους να σταµατήσουν. ∆εν 

έκαναν τί�οτα �ερισσότερο α�ό αυτό». 

Η ∆ιεθνής Αµνηστία καλεί τις κυβερνήσεις και την ΕΕ να δεσµευθούν ότι 

θα εξαλείψουν την µάστιγα των διακρίσεων κατά των Ροµά, τη µισαλλοδοξία 

και τη βία σε ολόκληρη την Ευρώ�η. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Πρόταση να διευρυνθούν τα δικαιώµατα 
κρατουµένων, 08.04.2014 

 

Σε «καζάνι �ου βράζει» έχουν µετατρα�εί τα σωφρονιστικά ιδρύµατα της 

χώρας, µια �ραγµατικότητα �ου ήρθε µε τραγικό τρό�ο στην ε�ικαιρότητα. 

«Η φυλακή εξαθλιώνει και εξαγριώνει εξίσου φυλακισµένους και φύλακες», 

ανέφερε χθες η κ. Κλειώ Πα�αντολέων, αντι�ρόεδρος της Ελληνικής 

Ενωσης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου, �ου �ραγµατο�οίησε συνέντευξη 

Τύ�ου. «Η ΕΕ∆Α έχει ε�ανειληµµένως τονίσει την ανάγκη να αλλάξει το 

�αράδειγµα των φυλακών», εί�ε. Η ΕΕ∆Α �ροτείνει διεύρυνση των 

δικαιωµάτων των κρατουµένων, ε�έκταση του θεσµού της ηµιελεύθερης 

διαβίωσης, �εριορισµό της �ροσωρινής κράτησης και ουσιαστική 

α�οσυµφόρηση των φυλακών, «όχι µέσα α�ό �ροσωρινά και ευκαιριακά 

µέτρα αλλά µε εξορθολογισµό των �οινών». Την ανάγκη άµεσης 

ενεργο�οίησης ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού οργάνου ε�εσήµανε ο κ. 

Κωστής Πα�αϊωάννου, �ρόεδρος της Εθνικής Ε�ιτρο�ής για τα ∆ικαιώµατα 

του Ανθρώ�ου, λέγοντας ότι «η Ελλάδα έχει ε�ανειληµµένως καταδικαστεί 

α�ό το Ευρω�αϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου για α�άνθρω�ες 

συνθήκες κράτησης». 

Ενα νοσοκοµείο µε υ�οδοµή για 60 ασθενείς, �ου όµως �εριθάλ�ει 200, 

θάλαµοι φτιαγµένοι για 8 άτοµα, ό�ου όµως ζουν 18. «Στο νοσοκοµείο 

Κορυδαλλού υ�άρχουν µόνο δύο γιατροί και κανένας ψυχολόγος» 

�εριέγραψε ο κ. Βαγγέλης Μάλλιος, γεν. γραµµατέας της ΕΕ∆Α. Παρά τη 

δηµοσιότητα �ου �ήρε το θέµα, η κατάσταση έκτοτε άλλαξε ελάχιστα: 10 

καινούρια στρώµατα και 100 εµβόλια µαντού �ου δεν αρκούν, καθώς οι 

ασθενείς είναι 200. «Πολλοί κρατούµενοι έχουν ανα�ηρίες και �ροβλήµατα 

υγείας, �ου αδυνατούν να αυτοεξυ�ηρετηθούν» µετέφερε η κ. Αφροδίτη 

Μ�αµ�άση, εκ�ρόσω�ος της Πρωτοβουλίας για τα ∆ικαιώµατα των 

Κρατουµένων. Ο υ�ερ�ληθυσµός σε συνδυασµό µε τη διακο�ή χορήγησης 

αδειών µετά την α�όδραση Ξηρού έχουν αναζω�υρώσει τη δυσαρέσκεια 

µεταξύ των κρατουµένων. 

Οσο για τις υ�ό συζήτηση Φυλακές Υψίστης Ασφαλείας στον ∆οµοκό, η 

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασιλική Κατριβάνου, εξέφρασε την α�όλυτη 

αντίθεσή της, υ�οστηρίζοντας «θα αυξήσουν τη διαφθορά εντός της φυλακής 

και θα δώσουν εξουσία σε �ολλούς φορείς �έραν της ∆ικαιοσύνης». Α�ό την 

�λευρά του, ο βουλευτής του ΚΚΕ, Αντώνης Αντανασιώτης, �ρότεινε µέτρα 



για την ε�όµενη µέρα της α�οφυλάκισης: δηµόσιους ξενώνες για τους 

άστεγους α�οφυλακισµένους, δωρεάν εισιτήρια κ.ά. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Προφυλακιστέοι 6 σωφρονιστικοί 

υ9άλληλοι των φυλακών Νιγρίτας, 09.04.2014 

 

Προσωρινά κρατούµενοι κρίθηκαν, µετά τις α�ολογίες τους ενώ�ιον της 

ανακρίτριας Σερρών Γεωργίας Τουτουντζή, οι έξι α�ό τους �ρώτους οκτώ 

σωφρονιστικούς υ�αλλήλους της Νιγρίτας, �ου κατηγορούνται για τον 

θάνατο του Αλβανού βαρυ�οινίτη Ίλι Καρέλι, τον ο�οίο φέρονται να 

βασάνισαν για να τον εκδικηθούν για τη δολοφονία του συναδέλφου τους 

Γιώργου Τσιρώνη, στις φυλακές Μαλανδρίνου. 

Μετά την οµόφωνη α�όφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι έξι 

�ροφυλακισθέντες µεταφέρθηκαν, κάτω α�ό δρακόντεια µέτρα ασφαλείας, 

στα κρατητήρια της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Σερρών, ό�ου θα �αραµείνουν 

�ροσωρινά µέχρι να α�οφασιστεί σε �οιες φυλακές θα οδηγηθούν. Οι άλλοι 

δύο δεσµοφύλακες �ου α�ολογήθηκαν χθες α�οφασίστηκε να αφεθούν 

ελεύθεροι υ�ό όρους. Οι όροι αφορούν την α�αγόρευση εξόδου α�ό τη χώρα 

και την αυτο�ρόσω�η εµφάνισή τους στο αστυνοµικό τµήµα της �εριοχής 

διαµονής τους, ενώ στον έναν α�ό τους δύο ε�ιβλήθηκε ε�ι�λέον χρηµατική 

εγγύηση ύψους 5000 ευρώ. 

Τη "σκυτάλη" των α�ολογιών αναµένεται να �άρουν σήµερα οι υ�όλοι�οι 

ε�τά συνάδελφοί τους, �ου κατηγορούνται για την ίδια υ�όθεση. Σύµφωνα 

µε �ληροφορίες, αναµένεται να �άρουν α�ό την ίδια ανακρίτρια �ροθεσµία 

για να ετοιµάσουν τις α�ολογίες τους. 

Η χθεσινή -µαραθώνια- διαδικασία ξεκίνησε στις 10 το �ρωί στο δικαστικό 

µέγαρο Σερρών, ό�ου α�ό νωρίς είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και 

συνάδελφοι των κατηγορούµενων. Συνοδευόµενοι α�ό τους συνηγόρους 

τους, οι υ�όλογοι δεσµοφύλακες �ροσέρχονταν ένας-ένας στην ανακρίτρια 

Γεωργία Τουτουντζή, στην ο�οία κλήθηκαν να δώσουν -για �ερί�ου µία ώρα 

ο καθένας- εξηγήσεις για τα βασανιστήρια �ου φέρονται ότι έκαναν στον 

42χρονο Αλβανό κακο�οιό. 

Μετά το �έρας της διαδικασίας, η ανακρίτρια Γεωργία Τουτουντζή και ο 

εισαγγελέας Φίλι��ος Πα�αδό�ουλος, �ερί τις 10 το βράδυ, τους 

κοινο�οίησαν την οµόφωνη ετυµηγορία τους. 

Ό�ως δήλωσαν οι συνήγοροι των έξι �ροφυλακισθέντων, εντός των 

ε�όµενων ηµερών αναµένεται να �ροσφύγουν κατά των �ροσωρινών 

ενταλµάτων κράτησης, υ�οστηρίζοντας -µεταξύ άλλων- ότι στην �ερί�τωση 

των εντολέων τους καταστρατηγήθηκαν οι κανόνες της �οινικής δικονοµίας. 

"Λόγω της ακυρότητας �ου υ�άρχει στην �ροδικασία εξαιτίας δικονοµικών 

θεµάτων, οι συνήγοροι υ�εράσ�ισης, θα ασκήσουν α�ό αύριο (σ.σ. σήµερα) 

�ροσφυγές κατά των ενταλµάτων σύλληψης, ο�ότε δικονοµικά όλοι οι 

κατηγορούµενοι θα �ροσ�αθήσουν να ακυρώσουν κά�οιες �ράξεις στις 

διαδικασίες" ανέφερε χαρακτηριστικά ο �ρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου 

Σερρών και εκ των συνηγόρων υ�εράσ�ισης Παναγιώτης Καρί�ογλου. 

Α�ό την �λευρά του, ο συνάδελφός του ∆ηµήτρης Τσάκος -µεταξύ άλλων- 

τόνισε: "Κατά την εξέταση των κατηγορουµένων α�ό την υ�ηρεσία 

Εσωτερικών Υ�οθέσεων δεν τηρήθηκαν οι δικονοµικοί κανόνες. ∆εν 



εκλήθησαν, �ροσήχθησαν και εξετάστηκαν �ροφορικώς. Παράλληλα, �ριν 

�εραιωθεί η διαδικασία της �ροκαταρκτικής ασκήθηκε �οινική δίωξη […] Η 

δικογραφία αυτή ξεκίνησε α�ό την άσκηση �οινικής δίωξης α�ό τον 

εισαγγελέα Άµφισσας ο ο�οίος α�ήγγειλε δίωξη για �ολλα�λά αδικήµατα, 

τα ο�οία δεν συρρέουν. Η ασκηθείσα �οινική δίωξη είναι άκυρη, διότι δεν 

�εραιώθηκε νοµίµως η �ροκαταρτική εξέταση, την ο�οία είχε διατάξει 

�ροηγουµένως. Έγιναν βεβιασµένες ενέργειες, αλλά έχουµε �λήρη 

εµ�ιστοσύνη στην ελληνική ∆ικαιοσύνη". 

 Στο ίδιο µήκος κύµατος µε τους συναδέλφους του, ο εκ των συνηγόρων 

υ�εράσ�ισης Ευάγγελος Γραµµένος σηµείωσε: "Θα έ�ρε�ε να �ερατωθεί, 

κατά τον τρό�ο �ου ορίζει στην �οινική διαδικασία, η �ροκαταρκτική 

εξέταση, στην ο�οία καλείται ο ύ�ο�τος να καταθέσει και υ�ογράφει την 

κατάθεσή του. Εδώ δεν υ�ήρξε κλήση των �αρόντων κατηγορουµένων ως 

υ�ό�των. ∆εν κλήθηκε στην �ροκαταρκτική εξέταση ο εντολέας µου και οι 

υ�όλοι�οι". 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Περισσότεροι γιατροί και νοσοκόµοι σε 
φυλακές, 11.04.2014 

 

   Σειρά δράσεων για την αναβάθµιση της ιατρικής �ερίθαλψης των 

κρατουµένων, αλλά και την αντιµετώ�ιση της φυµατίωσης στις φυλακές της 

χώρας, α�οφασίστηκε σε σύσκεψη �ου �ραγµατο�οιήθηκε υ�ό την �ροεδρία 

της υφυ�ουργού Υγείας, Ζέττας Μακρή. 

Αµεσα αναµένεται να ξεκινήσει η υλο�οίηση �ιλοτικού �ρογράµµατος στο 

νοσοκοµείο των φυλακών Κορυδαλλού �ροκειµένου να ελέγχονται αλλά και 

να αντιµετω�ίζονται κρούσµατα φυµατίωσης. Το νοσοκοµείο των φυλακών 

θα εφοδιαστεί µε καινούργιο ψηφιακό ακτινογράφο ενώ το Νοσοκοµείο 

«Σωτηρία» θα διαθέσει γιατρό �νευµονολόγο-φυµατιολόγο. Α�ό το 

υ�ουργείο Υγείας εξετάζεται η διάθεση �αθολόγου και ψυχιάτρου, ενώ στο 

όλο εγχείρηµα θα συµµετέχει και το ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης α�οφασίστηκε η υλο�οίηση ενηµερωτικού 

�ρογράµµατος �ου αφορά τόσο το �ροσω�ικό όσο και τους κρατουµένους, 

για θέµατα υγιεινής στα καταστήµατα κράτησης. Περαιτέρω, για την 

α�οτελεσµατικότερη αντιµετώ�ιση των κρουσµάτων φυµατίωσης το 

υ�ουργείο Υγείας εκ�ονεί Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης, ενώ στο νοσοκοµείο 

κρατουµένων του Κορυδαλλού αναµένεται να κατασκευαστεί ειδικός 

θάλαµος α�οσυµ�ίεσης για ανθεκτική φυµατίωση. 

Ως �ρος την αναβάθµιση της �ερίθαλψης των κρατουµένων στα 

σωφρονιστικά καταστήµατα της χώρας, α�οφασίστηκε η ενίσχυση του 

ιατρικού και νοσηλευτικού �ροσω�ικού α�ό τις υ�ηρεσίες του υ�ουργείου 

Υγείας, ενώ ειδικά για τις φυλακές Κορυδαλλού εξετάζεται η κατάρτιση 

�ροεδρικού διατάγµατος για ένταξη τόσο του νοσοκοµείου όσο και του 

ψυχιατρείου των κρατουµένων στο ΕΣΥ. 

Ε�ιτάχυνση ∆ικαιοσύνης 

Την ενίσχυση της ευρω�αϊκής συνεργασίας σε θέµατα δικαιοσύνης ζήτησε 

σε συνάντηση �ου είχε µε τον υ�ουργό ∆ικαιοσύνης Χαράλαµ�ο Αθανασίου 

ο �ρόεδρος του Οµοσ�ονδιακού Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Γερµανίας 

Andreas Vosskuhle. Στη συνάντηση, στην ο�οία �αραβρέθηκε και ο νέος 



�ρέσβης της Γερµανίας στην Ελλάδα, Peter Schoof, συζητήθηκαν θέµατα 

κοινού ενδιαφέροντος. «Παρά τις καθυστερήσεις, οι α�οφάσεις �ου 

εκδίδονται α�ό τα ελληνικά δικαστήρια διακρίνονται για την �οιότητά 

τους», τόνισε ο κ. Αθανασίου. «Και εµείς στη Γερµανία �αλεύουµε µε τις 

καθυστερήσεις στην α�ονοµή της δικαιοσύνης», εί�ε ο κ. Vosskuhle. 

 

ΥΓΕΙΑ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ελληνική «βιοµηχανία» µε 9αρένθετες 

µητέρες, 13.04.2014 

 

Ο θεσµός της �αρένθετης µητρότητας, άγνωστος �ριν α�ό δέκα χρόνια στην 

Ελλάδα, κερδίζει συνεχώς έδαφος και ολοένα και �ερισσότερα ζευγάρια τον 

χρησιµο�οιούν σαν «όχηµα τεκνο�οίησης». Ωστόσο, �ολλοί α�οθαρρύνονται 

όταν ζητούνται α�ό την υ�οψήφια �αρένθετη µητέρα υ�έρογκα �οσά. 

Ενδεικτικό το �εριστατικό �ου α�οκαλύ�τει στην «Κ» µαιευτήρας: «Ενα 

ανδρόγυνο είχε συµφωνήσει για 20.000 ευρώ, αλλά όταν ο υ�έρηχος έδειξε 

δίδυµα, τους ζητήθηκαν 40.000 ευρώ. Τι να κάνουν; ∆ανείστηκαν και τα 

έδωσαν». Αλλά �αράλληλα, «η χώρα µας διαθέτει ένα α�ό τα αρτιότερα και 

�ροοδευτικότερα νοµοθετικά �λαίσια στην Ευρώ�η», εξηγεί στην «Κ» ο 

δικηγόρος και υ�οψήφιος διδάκτωρ του Πανε�ιστηµίου Paris 1/Sorbonne κ. 

Κώστας Ρόκας. «Στη Γαλλία, τη Γερµανία και την Αυστρία η �αρένθετη 

µητρότητα α�αγορεύεται ρητώς, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο 

εφαρµόζεται, αλλά χωρίς σαφές νοµικό �λαίσιο, και µόνον η Ελλάδα και η 

Μ. Βρετανία έχουν ρητή νοµοθετική �ρόβλεψη». Είναι, µάλιστα, 

αξιοσηµείωτο ότι το 2002 το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε οµόφωνα α�ό όλες τις 

�τέρυγες του Κοινοβουλίου. Εκτοτε και ειδικά έ�ειτα α�ό την κατάθεση 

του εφαρµοστικού νόµου το 2005, όλο και �ερισσότερα ζευγάρια ε�ιλέγουν 

την εν λόγω «λύση». Ηδη, έχουν καταγραφεί �άνω α�ό 120 σχετικές 

δικαστικές α�οφάσεις, αριθµός �ου ξε�έρασε τις εκτιµήσεις, ενώ µεταξύ 

αυτών �ου έχουν αιτηθεί και λάβει άδεια συγκαταλέγονται και ζεύγη α�ό 

άλλες χώρες της Ε.Ε. �ου ε�έλεξαν να έρθουν στην Ελλάδα για να 

τεκνο�οιήσουν, αξιο�οιώντας τη δική µας νοµοθεσία. 

«∆εν α�οτελεί, ωστόσο, µέθοδο ρουτίνας, αλλά µονόδροµο για γυναίκες �ου 

αδυνατούν για λόγους υγείας να κυοφορήσουν», διευκρινίζει στην «Κ» ο 

καθηγητής Μαιευτικής και �ρώην �ρόεδρος της Ε�ιτρο�ής Βιοηθικής και 

∆εοντολογίας της Ιατρικής Σχολής στο ΑΠΘ, δρ Βασίλης Ταρλατζής. Ως ε�ί 

το �λείστον, αφορά γυναίκες �ου έχουν υ�οστεί υστερεκτοµή, έχουν 

υ�οβληθεί σε ακτινοβολία ή χηµειοθερα�εία, �άσχουν α�ό χρόνιες 

ασθένειες, ό�ως νεφρική ανε�άρκεια κ.ά. Για να ξεκινήσει η διαδικασία 

εµφύτευσης του εµβρύου, �ου έχει �ροκύψει α�ό γενετικό υλικό του 

ζεύγους, σε µιαν άλλη γυναίκα, �ρόθυµη και ικανή να το κυοφορήσει, 

�ρέ�ει να έχει �ροηγηθεί δικαστική α�όφαση. Υ�ολογίζεται ότι εκδίδονται 

τουλάχιστον δέκα τέτοιες α�οφάσεις τον χρόνο στη χώρα µας. «Το ζεύγος 

καταθέτει τις α�αραίτητες ιατρικές εξετάσεις, �ου α�οδεικνύουν την 

αδυναµία τεκνο�οίησης», εξηγεί ο δρ Τάκης Βιδάλης, ε�ιστηµονικός 

συνεργάτης και νοµικός σύµβουλος της Εθνικής Ε�ιτρο�ής Βιοηθικής. «Ο 

νοµοθέτης, για να α�οτρέψει σχετικά �αρατράγουδα α�οκλείει την 



οικονοµική συναλλαγή µεταξύ των εµ�λεκοµένων, ενώ ορίζει η �αρένθετη 

και η κοινωνική µητέρα να είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας». 

Συγκεκριµένα, �ροβλέ�εται α�οζηµίωση ύψους 10.000 ευρώ, �ου αναλογεί 

συµβολικά σε µισθούς δέκα µηνών, εννέα της εγκυµοσύνης και έναν µετά 

τον τοκετό, �ροκειµένου να έχει τη δυνατότητα να σταµατήσει την εργασία 

της, ακόµα και να µείνει κλινήρης. Στο αρχικό σχέδιο νόµου το ύψος της 

α�οζηµίωσης το �ροσδιόριζε κατά �ερί�τωση ο δικαστής, ωστόσο στη Βουλή 

α�οφασίστηκε να αναδειχθεί και η αλτρουιστική �τυχή της διαδικασίας, 

ο�ότε και �αγιώθηκαν τα 10.000 ευρώ. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,  Εκτίναξη της 9αχυσαρκίας κυρίως στις 
νεαρές ηλικίες, 13.04.2014 

 

Εως και κατά 50% εκτινάχθηκε ο αριθµός των �αχύσαρκων και υ�έρβαρων 

�αιδιών στη χώρα µας, µεταξύ των ετών 2003-2012, σύµφωνα µε µεγάλη 

έρευνα της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ). Πρόκειται 

για µια ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη, �ου συνδέεται µε την οικονοµική 

κρίση και την ε�έκταση των φαινοµένων φτώχειας. «Σήµερα, στις δυτικές 

κοινωνίες η φτώχεια δεν οδηγεί κυρίως στον υ�οσιτισµό ή στην �είνα, αλλά 

στο κακής �οιότητας φαγητό, �ου χορταίνει φθηνά, αλλά οδηγεί σε αύξηση 

του σωµατικού βάρους και τελικά στην �αχυσαρκία», εξηγεί στην «Κ» ο κ. 

Ευθύµιος Κα�άνταης, γενικός γραµµατέας της ΕΙΕΠ. 

Η �ιο �ρόσφατη �ανελλήνια µελέτη �ροσδιορισµού του �οσοστού 

�αχυσαρκίας σε �αιδιά 8 και 10 ετών �ραγµατο�οιήθηκε α�ό την ΕΙΕΠ και 

το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης το 2012. Το δείγµα ήταν µεγάλο (5.679 

�αιδιά σε 150 δηµοτικά σχολεία α�ό όλη τη χώρα) και οι �ροδιαγραφές 

ορισµένες α�ό τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Τα α�οτελέσµατα ήταν 

ιδιαίτερα ανησυχητικά: βάρος �άνω α�ό το φυσιολογικό είχαν το 36,03% 

των µαθητών και το 37,35% των µαθητριών της Β΄ ∆ηµοτικού, ό�ως και το 

43,92% των µαθητών και το 40,83% των µαθητριών της ∆΄ ∆ηµοτικού. 

Παχύσαρκα βρέθηκαν το 14,18% των αγοριών και το 13,09% των κοριτσιών 

στη Β΄ ∆ηµοτικού, καθώς και το 14,04% των αγοριών και το 12,87% των 

κοριτσιών στην ∆΄ ∆ηµοτικού. Συγκρίνοντας τα ευρήµατα αυτά µε 

αντίστοιχη έρευνα του 2003 (αφορούσε �αιδιά ηλικίας 6-12 ετών) �ροκύ�τει 

ότι το �οσοστό της �αχυσαρκίας στα αγόρια έχει διευρυνθεί α�ό το 9% το 

2003 στο 14% το 2012 και στα κορίτσια α�ό το 6% στο 13%. Αντίστοιχα, 

�άνω α�ό φυσιολογικό βάρος βρίσκονταν το 44% των αγοριών (έναντι του 

31% το 2003) και το 41% των κοριτσιών (α�ό 27% το 2003). 

Η τάση αύξησης της �αιδικής �αχυσαρκίας α�οτελεί µια έκφραση της 

γενικότερης στροφής �ρος την κακή διατροφή, λόγω και της οικονοµικής 

κρίσης, σύµφωνα µε την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας. «Ο 

κόσµος �ροσ�αθεί να τραφεί όσο το δυνατόν �ιο οικονοµικά. Αγοράζει ένα 

σάντουιτς το µεσηµέρι και ένα σουβλάκι το βράδυ, µ�ουκώνεται και µε 

τηγανητές �ατάτες α�ό ταχυφαγεία και χορταίνει την �είνα του. Με δύο 

ευρώ �ου έχει µία �ίτα µε γύρο µ�ορεί να �εράσει το βράδυ. Πρόκειται για 

τροφές µε �ολλές θερµίδες (ενέργεια) αλλά ταυτόχρονα µη υγιεινές, �ολύ 

λι�αρές και �αχυντικές», λέει στην «Κ» ο κ. Κα�άνταης. «Εχω βαρεθεί να 

τρώω σουβλάκια και σάντουιτς», σηµειώνει �ρος ε�ίρρωσιν ο Α�οστόλης, 



νέος εργαζόµενος σε µεγάλη εµ�ορική αλυσίδα, �ου �ροσ�αθεί να ζήσει 

µόνος του µε µισθό 480 ευρώ. 

«∆εν είναι τυχαίο �ως έχουν γεµίσει οι γειτονιές µε σουβλατζίδικα και µε 

καταστήµατα �ου �ωλούν αρτοσκευάσµατα και γλυκίσµατα», τονίζει ο κ. 

Κα�άνταης. «Αλλά και στο σ�ίτι, όλο και �ερισσότερες οικογένειες 

διατρέφονται µε τροφές �λούσιες σε θερµίδες αλλά φτηνές, ό�ως µακαρόνια, 

ρύζι, �ατάτες. Οµως 100 γραµµάρια µακαρόνια ή ρύζι δίνουν 400 θερµίδες, 

ενώ 100 γραµµάρια φασολάκια, �ου είναι �λούσια σε ιχνοστοιχεία µόνο 22 

θερµίδες. ∆υστυχώς, τα φρέσκα λαχανικά, τα ψάρια, τα φρούτα είναι �ολύ 

�ιο ακριβά. Βεβαίως υ�άρχουν κι ε�ιλογές �ου είναι οικονοµικές και 

καλύ�τουν τις ανάγκες διατροφής: µε µισό κιλό φακές, �ου κοστίζουν µόνο 

70 λε�τά, µ�ορεί να τραφεί µια οικογένεια µεσηµέρι και βράδυ», 

συµ�ληρώνει. 

Η σχέση φτώχειας - �αχυσαρκίας είναι �λέον ε�ιστηµονικά τεκµηριωµένη. 

Για �ρώτη φορά καταγράφηκε στα µέσα της δεκαετίας του ’90. Το 2005 

διατυ�ώθηκε για �ρώτη φορά «το �αράδοξο της �είνας µε �αχυσαρκία», 

θεµελιωµένο κυρίως στα ευρήµατα α�ό φτωχές συνοικίες των αµερικανικών 

µεγαλου�όλεων. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχει �ροχωρήσει σε 

σχετική έκδοση µε τίτλο «Παχυσαρκία και φτώχεια, µια νέα �ρόκληση για 

τη ∆ηµόσια Υγεία». Το υ�ουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ έχει αντικαταστήσει 

τον όρο �είνα µε την έκφραση «µη �ροσβασιµότητα σε υγιεινό φαγητό». 

Η �αχυσαρκία α�οτελεί υγειονοµική βόµβα �ου θα «σκάσει» στο µέλλον, 

χωρίς να υ�άρχει για την ώρα σοβαρό σχέδιο αντιµετώ�ισης, ούτε καν 

ενηµέρωσης. 

Μείωση άθλησης, άγχος και βουλιµικές συµ�εριφορές 

Η �αχυσαρκία δεν οφείλεται µόνο στην κακή διατροφή. «Υ�άρχει σοβαρό 

�ρόβληµα µε την ελλι�ή άσκηση των �αιδιών. Η οικονοµική κρίση έχει 

οδηγήσει �ολλές οικογένειες στην µη ανανέωση της εγγραφής των �αιδιών 

τους σε αθλητικούς συλλόγους. Συνολικά έχει �έσει η κινητικότητα 

οικογενειών και �αιδιών, λόγω έλλειψης χρηµάτων αλλά και κακής 

διάθεσης. ∆εν βγαίνουν έξω, κυριαρχεί η φτηνή διασκέδαση µε τηλεόραση 

στο σ�ίτι, συνοδεία �αχυντικών τροφών», τονίζει στην «Κ» ο κ. Ευθ. 

Κα�άνταης. «Μην ξεχνάτε ότι 100 γραµµάρια τσι�ς �εριέχουν 550 

θερµίδες». 

Υ�οβαθµισµένες είναι η φυσική άσκηση και η γυµναστική των �αιδιών στο 

σχολείο. Στην έρευνα της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας το 

2012, τα 2/3 των σχολείων είχαν λιγότερες α�ό δύο ώρες γυµναστικής την 

εβδοµάδα, ενώ µόλις στο 25% των σχολείων υ�ήρχε άσκηση άνω των τριών 

ωρών την εβδοµάδα. 

Σηµαντικό ε�ιβαρυντικό �αράγοντα α�οτελεί η διάδοση ψυχολογικών 

�ροβληµάτων. Η κακή διάθεση οδηγεί σε βουλιµικές συµ�εριφορές, ενώ το 

άγχος για το αύριο µετατρέ�εται σε υ�ερβολική κατανάλωση τροφής 

σήµερα. Μια άλλη �αράµετρος είναι η αναζήτηση «ερεθιστικών τροφών», 

ό�ως σοκολάτες και γλυκά, για να φτιάξει η διάθεση. 

Οι συνέ�ειες της �αχυσαρκίας στην υγεία εκφράζονται άµεσα: Αύξηση 

αρτηριακής �ίεσης, δυσλι�ιδαιµία (διαταραχές στη χοληστερίνη, στα 

τριγλυκερίδια), ινσουλινοαντίσταση, ψυχολογικές διαταραχές, αυξηµένος 

κίνδυνος εµφάνισης άσθµατος ή ε�ιδείνωσης �ροϋ�άρχοντος άσθµατος. Κι 



ακόµα χειρότερα: το 40% των �αχύσαρκων �αιδιών και το 70% των εφήβων 

µετατρέ�ονται µεγαλώνοντας σε �αχύσαρκους ενήλικες 

 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

 

� ΤΟ ΕΘΝΟΣ, «Τον σκότωσαν και έκαναν γύρο του θριάµβου», 
11.04.2014 

 

Ρατσιστικό κίνητρο α�έδωσε η εισαγγελέας της έδρας του Μεικτού Ορκωτού 

∆ικαστηρίου στη δολοφονία του 27χρονου Σαχζάτ Λουκµάν, στα Πετράλωνα 

τον Ιανουάριο του 2013, ζητώντας να κηρυχθούν ένοχοι οι ∆ιονύσης 

Λιακό�ουλος και Χρήστος Στεργιό�ουλος, �ου είναι κατηγορούµενοι για τη 

συγκεκριµένη �ράξη, η ο�οία �εριλαµβάνεται στη δικογραφία για τη Χρυσή 

Αυγή. Η εισαγγελική λειτουργός χαρακτήρισε α�οφασισµένους για το 

έγκληµα τους κατηγορουµένους ε�ισηµαίνοντας: «Τέλεσαν ανθρω�οκτονία 

σε ήρεµη ψυχική κατάσταση και έ�ληξαν το θύµα µε 7 µαχαιριές. 

Συνα�οφάσισαν να αφαιρέσουν τη ζωή ενός αθώου αλλοδα�ού άνδρα και δη 

�ακιστανικής καταγωγής. Το �οιο �λήγµα ήταν θανατηφόρο δεν έχει 

σηµασία. Α�ό την αρχή ήταν α�οφασισµένοι». Ο ισχυρισµός των 

κατηγορουµένων ότι όλα έγιναν λόγω µιας σύρραξης µε το θύµα δεν έ�εισε 

την εισαγγελέα, η ο�οία αναλύοντας τα �ραγµατικά �εριστατικά τόνισε ότι 

«δεν αντέχουν στη λογική». 

Η εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα ε�ίσης στο γεγονός ότι δεν �αρατήρησε 

ενδείξεις µεταµέλειας α�ό τους κατηγορουµένους, οι ο�οίοι, ό�ως εί�ε, ούτε 

καν ταραχή δεν ένιωσαν µετά τη δολοφονία του άτυχου Πακιστανού. Και 

τόνισε: «Μετά την �ράξη τους α�οµακρύνθηκαν α�ό τον τό�ο 

τουεγκλήµατος ατάραχοι. ∆εν �ήγαν �ρος τα σ�ίτια τους, αλλά 

κατευθύνθηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να κάνουν τον γύρο του 

θριάµβου. Μου έκανε µεγάλη εντύ�ωση η ηρεµία και η ψυχραιµία �ου 

αντιµετώ�ισαν το συµβάν και αναρωτιέµαι: αυτή η �ράξη τους δεν τους 

άγγιξε καθόλου; ∆εν τους δηµιούργησε καµία ταραχή;». 

Οι κατηγορούµενο 

Οι κατηγορούµενοι στις α�ολογίες τους α�έδωσαν την εν ψυχρώ δολοφονία 

σε δια�ληκτισµό µε τον 27χρονο, ο ο�οίος εί�αν ότι κινήθηκε α�ειλητικά 

εναντίον τους. 

Ο ∆ιονύσης Λιακό�ουλος είχε αρνηθεί ότι έχει σχέση µε τη Χρυσή Αυγή, 

λέγοντας: «Θέλω να ζητήσω συγνώµη α�ό την οικογένεια του �αθόντος. ∆εν 

έχω σχέση µε τη Χρυσή Αυγή? Είµαι συντετριµµένος». 

Ο κατηγορούµενος, στον ο�οίο α�οδίδονται τα θανατηφόρα χτυ�ήµατα στον 

αλλοδα�ό εργάτη, είχε υ�οστηρίξει ότι ο 27χρονος εργάτης, �ου �ήγαινε 

στη δουλειά του µε �οδήλατο, έκανε ελιγµούς και δεν τους άφηνε να 

�εράσουν. 

Υ�οστήριξε ε�ίσης ότι ο νεαρός εργάτης «έκανε κίνηση να βγάλει κάτι α�ό 

την τσέ�η του» και αυτός αντέδρασε κλωτσώντας τον. Τότε, κατά τον 

κατηγορούµενο, ο 27χρονος κινήθηκε ε�ιθετικά και «µου έκανε 

κεφαλοκλείδωµα και εγώ τράβηξα το µαχαίρι και δεν ξέρω �ού χτύ�ησα. ∆εν 

είχα �ρόθεση να σκοτώσω. Αυτός ήταν όρθιος ακόµα... Μετά κατέβηκε α�ό 

το µηχανάκι ο Χρήστος. Εγώ είχα καθίσει στο �εζούλι... Είδα τον �αθόντα 



να φεύγει κανονικά. ∆εν τον είδα να �έφτει κάτω. Θεώρησα �ως τον έχω 

τραυµατίσει ελαφρά κι έφυγα. ∆εν είχα συνειδητο�οιήσει τι έγινε... ήµουν 

σαστισµένος». 

Πήγαινε στη δουλειά 

Ο Σαχζάτ Λουκµάν είχε έλθει στην Ελλάδα το 2009, αφήνοντας �ίσω του 

την �όλη Λαλαµούσα του Πακιστάν. Ηταν 23 χρόνων τότε, αλλά α�ό µικρό 

�αιδί ήθελε να δουλέψει για να στηρίξει την οικογένειά του �ου ζούσε στη 

φτώχεια. Η µάνα του καθάριζε σ�ίτια και ο �ατέρας του δούλευε σε ένα 

εργαστήριο �λίνθων. Ετσι ζούσαν τα �αιδιά τους, οκτώ κόρες και δύο γιους. 

Ο Λουκµάν δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο του 2013. Ε�εσε νεκρός στα 

Πετράλωνα, καθώς �ήγαινε µε το �οδήλατο για δουλειά. Οι δύο δράστες 

συνελήφθησαν µε δύο µαχαίρια �άνω τους και την �ινακίδα κυκλοφορίας 

κρυµµένη κάτω α�ό τη σέλα της µηχανής. Στα σ�ίτια τους βρέθηκαν 

στιλέτα �εταλούδα, ρό�αλα, ένα αεροβόλο �ιστόλι, µια σιδηρογροθιά κ.ά. 

Στο σ�ίτι του ενός βρέθηκαν φυλλάδια της Χρυσής Αυγής. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Χρυσαυγίτες κατά γιατρών του κόσµου - 
µεταναστών στο Πέραµα, 11.04.2014 

   

Συγκέντρωση 30 µελών της Χρυσής Αυγής έξω α�ό το �ολυιατρείο των 

Γιατρών του Κόσµου στο Πέραµα �ραγµατο�οιήθηκε την Πέµ�τη. Σε µια 

�ροσ�άθεια εκφοβισµού, οι χρυσαυγίτες φώναζαν συνθήµατα κατά των 

µεταναστών, την ώρα �ου στο �ολυιατρείο βρίσκονταν δεκάδες ασθενείς, 

µεταξύ των ο�οίων και �αιδιά µεταναστών, αλλά και Ελλήνων. 

Η συγκέντρωση �ραγµατο�οιήθηκε λίγα 24ωρα µετά την α�ειλή του 

�υρηνάρχη Περάµατος ότι η Χ.Α. «θα τελειώσει τα µέλη του ΠΑΜΕ» στην 

�εριοχή.Οι χρυσαυγίτες, µε τη γνωστή αµφίεση και σηµατοδοτώντας την 

έναρξη της �ροεκλογικής εκστρατείας, φώναζαν: «Αίµα, τιµή, Χρυσή Αυγή» 

και «Έξω οι ξένοι». 

Το ε�εισόδιο σηµειώθηκε έξω α�ό το �ολυϊατρείο της οργάνωσης στο 

Πέραµα, το ο�οίο καλύ�τει την ευρύτερη �εριοχή και καθηµερινά δεκάδες 

είναι οι ασθενείς �ου καταφεύγουν σε αυτό. Την ώρα εκείνη µέσα στο 

ιατρείο ήταν �ερί�ου 40 άτοµα, εκ των ο�οίων �ολλά �αιδιά µεταναστών 

αλλά και έλληνες ασθενείς. 

Οι Γιατροί του Κόσµου κατήγγειλαν ότι τα �αιδιά φοβήθηκαν, ενώ 

εθελοντές και κοινωνικοί λειτουργοί έκλεισαν αµέσως τις �όρτες και τα 

�αράθυρα, ταµ�ουρώθηκαν στο ιατρείο και κάλεσαν την αστυνοµία. Τελικά, 

λίγη ώρα αργότερα οι χρυσαυγίτες α�οχώρησαν. 

Να σηµειωθεί ότι είναι η τρίτη φορά �ου χρυσαυγίτες �ροσ�αθούν να 

τροµοκρατήσουν τους Γιατρούς του Κόσµου στο Πέραµα. Έχουν �ροηγηθεί 

ανάλογες ενέργειες τον Φεβρουάριο του 2013 και τον Σε�τέµβριο του 2013, 

λίγο �ριν α�ό τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. 

 

 

 

 

 



� KAΘΗΜΕΡΙΝΗ, Το κρυφό «Eυαγγέλιο» της Χρυσής Αυγής, 
11.04.2014 

 

Ναζιστικού τύ�ου οργάνωση �ου �αρα�έµ�ει σε τεκτονικά σχήµατα του 

Μεσαίωνα µε χαρακτηριστικά φυλετικού µίσους και α�όλυτη εξουσία στον 

«Αρχηγό» εµφανίζει η Χρυσή Αυγή, ό�ως �ροκύ�τει α�ό χειρόγραφα 

κείµενα για τη δοµή της, �ου βρέθηκαν στο σ�ίτι του βουλευτή της Χρήστου 

Πα��ά. 

Πρόκειται για οργανόγραµµα κοµµατικής συγκρότησης, �ου µελετάται µε 

εξαιρετικό ενδιαφέρον α�ό τις δύο ειδικές ανακρίτριες σε σχέση �άντα και 

µε το �ραγµατικό καταστατικό της Χ.Α., �άνω στο ο�οίο βασίστηκε και η 

έρευνα για την α�όδοση κατηγοριών για διεύθυνση και συγκρότηση 

εγκληµατικής οργάνωσης. 

Α�ό το οργανόγραµµα �ου εντο�ίστηκε στο �ατρικό σ�ίτι του 

�ροφυλακισµένου βουλευτή στον νοµό Ιωαννίνων, �ου τιτλοφορείται 

«Κύκλος της Χρυσής Αυγής», αναφέρεται στον α�όλυτο ρόλο του «Αρχηγού» 

και χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Τη «Χρυσή Στοά», τη «Χρυσή Αυγή» και τον 

«Λαϊκό Σύνδεσµο» ό�ου �εριγράφονται µε λε�τοµερή τρό�ο ιεραρχία, δοµή 

και ιδεολογική κατεύθυνση των µελών της Χρυσής Αυγής. ∆ικαστικές �ηγές 

χαρακτήριζαν «ευαγγέλιο των χρυσαυγιτών» το συγκεκριµένο χειρόγραφο 

κείµενο, �ου σε κάθε του σελίδα υ�άρχουν τα αρχικά SS. 

Χαρακτηριστικό της ιδεολογικής �λατφόρµας �ου �εριγράφεται στο 

χειρόγραφο - «εσωτερικό κανονισµό» της Χρυσής Αυγής, είναι η σηµείωση 

�ου υ�άρχει σε αυτό για τους Εβραίους. Ειδικότερα στο κεφάλαιο Γ΄ του 

χειρογράφου, ως συντάκτης του φέρεται ο Χρήστος Πα��άς, ο ο�οίος 

αναφερόµενος στα «ζωτικά κύτταρα της ευρω�αϊκής �ολιτιστικής 

δηµιουργίας» σηµειώνει µεταξύ άλλων για τον «Εβραίο»: «Το �αράσιτο του 

�ολιτισµού...». 

Η ογκωδέστατη δικογραφία �ου εµ�λουτίζεται σχεδόν καθηµερινά µε 

σηµαντικά στοιχεία για εγκληµατικές δράσεις στελεχών της Χ.Α. και για τη 

ναζιστικού τύ�ου οργάνωση και δοµή της, αναµένεται να «στηρίξει» τα 

βαριά κατηγορητήρια κατά βουλευτή της Χ.Α. �ου θα α�οσταλούν σύντοµα. 

Η ολοκλήρωση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών για την άρση της 

ασυλίας τους θα δώσουν τη σκυτάλη στις ανακρίτριες, µε τις α�ολογίες να 

�ροσδιορίζονται για αµέσως µετά το Πάσχα. 

Παράλληλα, η έρευνα για το ε�ίµαχο βίντεο Μ�αλτάκου - Κασιδιάρη βαίνει 

�ρος το τέλος της. Η εισαγγελέας Καλλιό�η Νταγιάντα �ου τη διενεργεί 

καλεί ως µάρτυρες συνεργάτες του κ. Μ�αλτάκου καθώς στην κατάθεσή του 

ενώ�ιόν της ο ίδιος ανέφερε ότι: «Κατά τη συνάντησή του µε τον Ηλία 

Κασιδιάρη στο γραφείο του κά�οιοι α�ό αυτούς µ�αινόβγαιναν, γιατί το 

ραντεβού τους έγινε µε ανοικτές τις �όρτες». Μετά την ολοκλήρωση των 

καταθέσεων η εισαγγελέας θα α�οστείλει, σύµφωνα µε �ληροφορίες, τον 

σχετικό φάκελο στη Βουλή, ζητώντας την �οινική δίωξη του υ�όδικου, ήδη, 

βουλευτή της Χ.Α. Ηλία Κασιδιάρη �ου εµφάνισε και το �ολυσυζητηµένο 

βίντεο. 

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αναµένεται να βρεθεί αντιµέτω�ος µε την κατηγορία 

για τη χρήση του �αράνοµου υλικού και �ιθανότατα και εκείνη της 

�αράνοµης καταγραφής καθώς στην κατάθεσή του ο �ρώην γ.γ. της 



κυβέρνησης Τ. Μ�αλτάκος τον εµ�λέκει και στην �αράνοµη 

µαγνητοσκό�ηση. 

Ενοχοι για τον φόνο 

Την ίδια ώρα η δίκη για τη δολοφονία του 27χρονου Σαχζάτ Λούκµαν α�ό το 

Πακιστάν στα Πετράλωνα εισέρχεται στην τελική ευθεία µε �ρόταση της 

εισαγγελέως οι δύο κατηγορούµενοι να κριθούν ένοχοι για τον φόνο µε την 

ε�ιβαρυντική �ερί�τωση ότι τέλεσαν το έγκληµά τους µε ρατσιστικά 

κίνητρα. 

Οι ίδιοι, �ου αρνούνται ότι είναι µέλη της Χ.Α., κατά την εισαγγελέα, �ου 

αγόρευσε χθες, «ε�έδειξαν �ρωτοφανή ψυχρότητα στην τέλεση του 

εγκλήµατος» ενώ κατά την εισαγγελική �ρόταση «µεταξύ θύµατος και 

δραστών δεν �ροηγείται καυγάς η συµ�λοκή». 

Η εισαγγελέας, µάλιστα, κάλεσε τους ενόρκους στη δίκη να καταδικάσουν 

µε την ψήφο τους τους κατηγορουµένους, καταδεικνύοντας την 

αναγκαιότητα να µην «υ�άρξουν �αρόµοια �εριστατικά µε αλλοδα�ούς». 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Άρχισε η δίκη για την ε9ίθεση µε µαχαίρι σε 
µαθητή Λυκείου, 07.04.2014 

 

Οι κατηγορούµενοι τον χτύ�ησαν διότι έγραψε αντιφασιστικό µήνυµα σε 

θρανίο 

Ενώ�ιον του Μικτού Ορκωτού ∆ικαστηρίου βρέθηκαν τη ∆ευτέρα δύο 

φερόµενα µέλη της Χρυσής Αυγής �ου κατηγορούνται για ε�ίθεση µε 

µαχαίρι σε 16χρονο µαθητή λυκείου τον Ιανουάριο του 2013 κοντά στο 

σχολείο του στο Παλαιό Φάληρο. 

Η δικογραφία για την υ�όθεση �εριλαµβάνεται στο φάκελο �ου ερευνούν οι 

ανακρίτριες Ιωάννα Κλά�α και Μαρία ∆ηµητρο�ούλου για τη δράση 

εγκληµατικής οργάνωσης. 

Σύµφωνα µε τη δικογραφία ο µαθητής δέχτηκε οργανωµένη ε�ίθεση α�ό 

τους κατηγορούµενους, ε�ειδή έγραψε στο θρανίο συµµαθήτριάς του 

αντιφασιστικό µήνυµα. 

Οι κατηγορίες �ου αντιµετω�ίζουν οι δύο κατηγορούµενοι αφορούν τα 

αδικήµατα της α�ό�ειρας ανθρω�οκτονίας α�ό �ρόθεση και της άµεσης 

συνέργειας. 

Το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για τις 22 Α�ριλίου, καθώς ο ένας εκ 

των δύο κατηγορουµένων δεν είχε συνήγορο υ�εράσ�ισης και το δικαστήριο 

διόρισε δικηγόρος για να τον εκ�ροσω�ήσει. 

 

� REAL, Μ9λόκο στις µεθόδους της Χ.Α, 08.04.2014 
  

Με συλλήψεις ακόµα και εν ενεργεία βουλευτών, στην �ερί�τωση �ου 

δηµοσιο�οιηθούν και άλλα βίντεο, �ου α�οτελούν �ροϊόν �αράνοµης 

καταγραφής, �ροειδο�οιεί η ∆ικαιοσύνη στις α�ειλές των βουλευτών της 

Χρυσής Αυγής ότι θα υ�άρξει και συνέχεια στις α�οκαλύψεις για τις 

συνοµιλίες τους µε �ολιτικά �ρόσω�α.  

Όλα ξεκίνησαν µε την ε�ιστολή του υ�ουργού ∆ηµόσιας Τάξης Νίκου 

∆ένδια �ρος την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευτέρ�η Κουτζαµάνη µε 



την ο�οία ζήτησε να ανοίξει νέος γύρος έρευνας για το αν έχει τελεστεί το 

αδίκηµα της εκβίασης.  

Αυτόφωρο ακόµα και για βουλευτές 

Η κ.Ευτέρ�η Κουτζαµάνη α�έστειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών αναφορά 

του υ�ουργού ∆ηµόσιας Τάξης ζητώντας να συσχετιστούν τα όσα 

αναφέρονται σε αυτή µε την υ�άρχουσα δικογραφία για την ο�οία 

εξετάστηκε ως µάρτυρας ο Παν. Μ�αλτάκος. 

Ε�ι�λέον, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά να αξιολογηθούν τα 

καταγγελλόµενα �ροκειµένου να δια�ιστωθεί τυχόν �αραβίαση του άρθρου 

157 του Π.Κ �ου αναφέρεται σε βία ή σε α�ειλή βίας κατά βουλευτή ή 

αρχηγού �ολιτικού κόµµατος.  

Μάλιστα, η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός ζητά την ταχύτατη �εραίωση 

της έρευνας ενώ δίνει εντολή σε �ερί�τωση �ου στο µέλλον ε�αναληφθεί 

α�ό ο�οιονδή�οτε και υ�ό ο�οιαδή�οτε ιδιότητα η χρήση �αράνοµου 

κτηθέντος ο�τικοακουστικού υλικού να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, 

έστω κι αν ο υ�αίτιος είναι βουλευτής εν ενεργεία. 

Υ�ενθυµίζεται ότι υ�άρχει σχετική εγκύκλιος α�ό τον �ρώην Εισαγγελέα 

του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε. Μετά τα ε�εισόδια στη Ραφήνα ό�ου είχαν 

εµ�λακεί βουλευτές της Χρυσής Αυγής ο κ. Τέντες είχε γνωµοδοτήσει ότι τα 

κακουργήµατα είναι αυτόφωρα ακόµα και αν σε αυτά εµ�λέκονται 

βουλευτές εν ενεργεία.  

Η διαδικασία του αυτοφώρου δεν ισχύει µόνο για τους βουλευτές, αλλά και 

για ό�οιο µέσο ενηµέρωσης ανα�αράγει υλικό �ου �ροέρχεται α�ό 

�αράνοµη καταγραφή.  

Στην ίδια γραµµή ο Μ�αλτάκος 

Σταθερός στην γραµµή �ου είχε χαράξει αµέσως µετά τη δηµοσιο�οίηση του 

βίντεο της συνοµιλίας του µε τον Η.Κασιδιάρη εµφανίστηκε ο 

Π.Μ�αλτάκος.  

«∆εν γνώριζα την �αράνοµη βιντεοσκό�ηση. ∆εν ήταν κρυφή η συνάντηση» 

φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή του ενώ�ιον της Εισαγγελέως 

Πρωτοδικών Καλλιό�ης Νταγιάντα.Ο τέως γενικός γραµµατέας του 

υ�ουργικού συµβουλίου έδωσε την �ροσω�ική του εκδοχή για τα όσα 

συνέβησαν στο γραφείο του στη Βουλή µε τον Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και για 

τους λόγους για τους ο�οίους είχε ε�αφή µε τους βουλευτές της Χρυσής 

Αυγής. 

Ο �ρώην γενικός γραµµατέας της κυβέρνησης διαχώρισε τις ε�αφές �ου 

είχε µε ο�οιαδή�οτε ε�ίσηµη ή ανε�ίσηµη στρατηγική του µεγάρου 

Μαξίµου και µιλώντας µε δηµοσιογράφους εί�ε: 

Π. Μ�αλτάκος: Η κυβέρνηση δεν µ�ορεί να είναι τυφλή. Ήταν ένας ρόλος 

�ου είχα αναλάβει. 

∆ηµ.: Σας τον είχε αναθέσει κά�οιος αυτό τον ρόλο; 

Π. Μ�αλτάκος: Όχι ήταν ένας ρόλος, �ου τον είχα αναλάβει µόνος µου. 

Ο ίδιος εί�ε �ως είχε διαφωνήσει µε τον τρό�ο �ου χειριζόταν η κυβέρνηση 

το θέµα της Χρυσής Αυγής και τόνισε: «Πριν βγουν τα στοιχεία είχα 

διαφωνία για τον τρό�ο χειρισµού του θέµατος. Όταν όµως βγήκαν �ώς 

µ�ορούσε κά�οιος να µιλά για �ολιτική δίωξη;». 



Ο �ρώην γενικός γραµµατέας του υ�ουργικού συµβουλίου α�άντησε στους 

δηµοσιογράφους και για το αξιό�οινο των �ράξεων του Ηλία Κασιδιάρη και 

σε σχετικό ερώτηµα εί�ε: «Βεβαίως και θέλω να τιµωρηθεί ο Κασιδιάρης». 

Ο κ. Μ�αλτάκος εξερχόµενος του γραφείου του εισαγγελέα αρκέστηκε να 

δηλώσει ότι ήταν, είναι και θα είναι Νέα ∆ηµοκρατία. 

Νέα �ρόκληση α�ό Κασιδιάρη 

Προκλητικός εµφανίστηκε έναντι της ∆ικαιοσύνης ο Ηλίας Κασιδιάρης 

µετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Ο βουλευτής της Χ.Α. µε δήλωσή του 

ε�ιτέθηκε κατά της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου.  

«Οι α�ειλές της Κουτζαµάνη ότι θα συλλάβει ό�οιον βουλευτή α�οκαλύψει 

την αλήθεια ε�ιβεβαιώνουν 100% τον Μ�αλτάκο» δήλωσε α�ό την �λευρά 

του ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Μήνυµα 9ρος Ηλιό9ουλο: «Χτύ9ησα 

Πακιστανό και τον 9αράτησα», 10.04.2014 

 

«Την Τρίτη χτύ�ησα µε το αµάξι έναν Πακιστανό και τον �αράτησα. Την 

ώρα �ου έψαχνε στα σκου�ίδια το βράδυ». Το µήνυµα, �ου έφθασε στα χέρια 

των ειδικών ανακριτριών �ου χειρίζονται τις έρευνες για την εγκληµατική 

δράση της Χρυσής Αυγής, �εριλαµβάνεται στα νεότερα στοιχεία �ου 

εµ�λουτίζουν καθηµερινά την ογκωδέστατη δικογραφία µε σωρεία έκνοµων 

δράσεων στελεχών και βουλευτών της Χ.Α. Το µήνυµα, �ου εστάλη �ρος τον 

�ροφυλακισµένο βουλευτή της Χ.Α. Παν. Ηλιό�ουλο, έχει α�οστολέα 

�ρόσω�ο άγνωστο µέχρι σήµερα στις Αρχές και το �εριεχόµενό του 

διερευνάται �ροκειµένου να βρεθεί για �οιο �εριστατικό �ρόκειται και �ού 

συνέβη. 

Παράλληλα µε τις συνεχιζόµενες έρευνες, οι ανακρίτριες Ιωάννα Κλά�α και 

Μαρία ∆ηµητρο�ούλου ολοκληρώνουν την ε�όµενη εβδοµάδα 

συµ�ληρωµατικές α�ολογίες των εµ�λεκοµένων στη στυγερή δολοφονία του 

Παύλου Φύσσα, µε τον Γ. Ρου�ακιά, �ου κατηγορείται για τον φόνο, και τον 

συνεργό του Γ. Καζατζόλγου να καλούνται εκ νέου για εξηγήσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανακρίσεων για διάφορες εγκληµατικής φύσεως 

δραστηριότητες της Χ.Α., ό�ως για �αράδειγµα την ε�ίθεση στο κοινωνικό 

στέκι «Συνεργείο» στην Ηλιού�ολη, για την ο�οία εκδόθηκε και ένταλµα 

σύλληψης κατά ενός εµ�λεκοµένου �ου δεν εµφανίστηκε στην ανάκριση, οι 

ειδικές ανακρίτριες �ροχωρούν την υ�όθεση σε ό,τι αφορά τους 

εµ�λεκόµενους βουλευτές της Χ.Α. 

Ενδεχοµένως και �ρο του Πάσχα να α�οστείλουν κατηγορητήρια για ένταξη 

σε εγκληµατική οργάνωση, αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της Βουλής 

για την άρση των ασυλιών τους. 

Και ενώ οι έρευνες της ∆ικαιοσύνης συνεχίζονται µε αµείωτους ρυθµούς, η 

εισαγγελέας �ου ανέλαβε την έρευνα για το βίντεο µε τη συνοµιλία 

Μ�αλτάκου - Κασιδιάρη, αναµένεται �ιθανότατα σήµερα να στείλει τον 

φάκελο στη Βουλή ζητώντας την άρση ασυλίας για τον υ�όδικο βουλευτή 

�ροκειµένου να ασκηθεί σε βάρος του δίωξη για την �αράνοµη καταγραφή 

και για χρήση του �αράνοµου υλικού. 

Η κατάθεση του Τάκη Μ�αλτάκου �ου αξιολογήθηκε α�ό τις εισαγγελικές 

αρχές, σύµφωνα µε �ληροφορίες, οδηγεί στο συµ�έρασµα ότι ο Ηλίας 



Κασιδιάρης ήταν εκείνος �ου έκανε την �αράνοµη µαγνητοσκό�ηση της 

συνοµιλίας του µε τον �ρώην γενικό γραµµατέα της κυβέρνησης. Η δίωξη 

�ου αναµένεται σε βάρος του είναι σε βαθµό κακουργήµατος για αδίκηµα 

�ου ε�ισύρει �ολυετείς καθείρξεις. 

Στο µεταξύ, σε �εδίο αρνητικού εντυ�ωσιασµού εξακολουθεί να ε�ιχειρεί να 

µετατρέ�ει τη Βουλή η Χ.Α. Αυτή τη φορά, ως κοινοβουλευτικός 

εκ�ρόσω�ός της, ο Ηλ. Κασιδιάρης κατέθεσε στα �ρακτικά και δήλωσε �ως 

θα µοιράσει στις θυρίδες όλων των βουλευτών �ρόταση για σύσταση 

�ροανακριτικής ε�ιτρο�ής σε βάρος του �ρωθυ�ουργού και των υ�ουργών 

∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης, µε τις κατηγορίες «της κατάχρησης 

εξουσίας και εσχάτης �ροδοσίας». Πρόκειται για µια ακόµα κίνηση στην 

�ροσ�άθειά του να υ�οστηρίξει ότι η σε βάρος της Χ.Α. και του ιδίου 

�ροσω�ικά δικαστική έρευνα είναι �ολιτικά καθοδηγούµενη. Για να έχει 

«κοινοβουλευτικά» ισχύ µια τέτοια �ρόταση, ώστε να τεθεί �ρος συζήτηση, 

θα �ρέ�ει να φέρει τις υ�ογραφές τουλάχιστον 30 βουλευτών. Ωστόσο, τόσες 

δεν διαθέτει η Χ.Α. και �ρος τούτο δηλώθηκε �ως θα µοιραστεί για να 

µαζευτεί ο α�αραίτητος (�ροκειµένου να θεωρηθεί συζητήσιµη) αριθµός 

υ�ογραφών. Παράλληλα, ο κοινοβουλευτικός εκ�ρόσω�ος της Χ.Α. 

διατύ�ωσε τον ισχυρισµό ότι σε συνοµιλία �ου είχε µε τον υ�ουργό 

∆ικαιοσύνης, η �ροϊσταµένη του Πρωτοδικείου Αθηνών, Μαρία Τσάµη, εί�ε 

�ως «δεν δένει η κατηγορία για εγκληµατική οργάνωση». 

 

 

 


