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� TVXS, Αρνήθηκε το ΑΠΘ να δεχθεί τυφλό φοιτητή, 15.02.2014 
 

Αρνήθηκε να δεχθεί ως φοιτητή το τµήµα Φυσικής του ΑΠΘ έναν 

αριστούχο τυφλό µαθητή της τρίτης λυκείου µε διακρίσεις σε µαθητικούς 

διαγωνισµούς και µε αργυρό µετάλλιο σε µαθητική ολυµ"ιάδα, σύµφωνα µε 

καταγγελία του "αραρτήµατος Μακεδονίας του Πανελληνίου Συνδέσµου 

Τυφλών. Α"ό την άλλη "λευρά, ο "ρόεδρος του τµήµατος Φυσικής του ΑΠΘ 

α"αντά "ως «δεν είναι "ροσω"ικό το ζήτηµα, αλλά αφορά τα γενικά 

κριτήρια "ου θέτει το τµήµα για την εισαγωγή ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους να το "αρακολουθήσουν». 

Σύµφωνα µε την καταγγελία, «το Τµήµα Φυσικής του ΑΠΘ α"έρριψε το 

αίτηµα του µαθητή "ριν καν καταθέσει το µηχανογραφικό του 

ε"ικαλούµενο τα γενικά κριτήρια ικανοτήτων "ου έχει θέσει το ίδιο για την 

α"οδοχή υ"οψηφίων φοιτητών µε ειδικές ανάγκες, ό"ως η µη ολική 

τύφλωση και η µη ανικανότητα και των δύο άνω άκρων». «Αυτή η α"όφαση 

και ο νόµος "ου τη στηρίζει είναι αντισυνταγµατική και τουλάχιστον 

αναχρονιστική και αντιανθρω"ιστική», ενώ υ"οστηρίζει ότι σε αντίστοιχα 

τµήµατα των Ιωαννίνων και της Αθήνας δεν υ"άρχουν εµ"όδια εισαγωγής 

για φοιτητές µε "ροβλήµατα όρασης. 

«Κύριε υ"ουργέ, σας ζητούµε να ασκήσετε την "αρέµβαση "ου εσείς θα 

κρίνετε ότι είναι η "ροσφορότερη για την "ερί"τωση. Είναι αδιανόητο το 

γεγονός να υ"οχρεωθεί µια οικογένεια µε τέσσερα µέλη "ου "αρουσιάζουν 

ανα"ηρία όρασης να µετακοµίσουν σε άλλη "όλη "ροκειµένου ο γιος τους 

να εκ"ληρώσει τους ε"ιστηµονικούς στόχους "ου έχει δικαιολογηµένα 

χαράξει και βασίζονται στις άριστες ε"ιδόσεις του, ε"ειδή κά"οιοι 

"ανε"ιστηµιακοί ταγοί δεν α"οφασίζουν ε"ιτέλους να αλλάξουν 

νοοτρο"ίες» τονίζεται στην ανακοίνωση του Συνδέσµου "ου κοινο"οιήθηκε 

στο Υ"ουργείο Παιδείας. 

«Τα εργαστήρια είναι γνωστό "ως γίνονται οµαδικά και ε"ίσης η τεχνολογία 

έχει "ροχωρήσει "ολύ. Αυτή τη στιγµή σας µιλώ α"ό ένα κινητό τηλέφωνο 

αφής. ∆εν υ"άρχουν εµ"όδια να "εριορίσουν κά"οιον µε τόση θέληση και 

µε τόσες ικανότητες, υ"άρχουν "αγιωµένες αντιλήψεις "ου "ρέ"ει να 

αλλάξουν. Αυτή τη στιγµή "ρώην τυφλός φοιτητής του αντίστοιχου 

τµήµατος της Αθήνας είναι σε διδακτορικό στη Γερµανία» δήλωσε, α"ό την 

"λευρά του, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο "ατέρας του 18χρονου και 

αντι"ρόεδρος του "αραρτήµατος Μακεδονίας του Πανελληνίου Συνδέσµου 

Τυφλών Σωτήρης Κουµτζής. 

 



� TVXS, Aρβανιτό7ουλος: Ε7ανεξετάζονται διατάξεις για την 
7ρόσβαση ευ7αθών οµάδων σε ΑΕΙ, 12.02.2014 

 

«Υ"οχρέωση της Πολιτείας είναι να διασφαλίζει σε όλους τους Έλληνες το 

δικαίωµα δωρεάν "αιδείας, σε όλες τις βαθµίδες του εκ"αιδευτικού µας 

συστήµατος» δήλωσε µεταξύ άλλων ο υ"ουργός Παιδείας Κωνσταντίνος 

Αρβανιτό"ουλος µε αφορµή το ζήτηµα "ου έχει "ροκύψει µε τον αριστούχο 

18χρονο φοιτητή Αργύρη Κουµτζή του ο"οίου η αίτηση για φοίτηση στο 

τµήµα Φυσικής α"ορρίφθηκε. Αν δεν γίνει δεκτό το αίτηµα του Αρ. 

Κουµτζή, "αραβιάζονται οι  "ροβλε"όµενες διατάξεις του Χάρτη 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και του Συντάγµατος, οι ο"οίες "ροβλέ"ουν την 

ίση µεταχείριση όλων ανεξαρτήτως ανα"ηρίας και µεριµνούν για  την 

"αροχή ειδικής φροντίδας για τα άτοµα µε ανα"ηρία, τόνισε νωρίτερα ο 

γενικός γραµµατέας Ανθρω"ίνων ∆ικαιωµάτων Γιώργος Σούρλας. 

Στην ανακοίνωση του υ"ουργού Παιδείας αναφέρεται ότι «ε"ανεξετάζονται 

οι διατάξεις "ου συχνά "ροκαλούν αδικίες και καθιστούν δυσχερή την 

"ρόσβαση στη γνώση σε άτοµα ευ"αθών οµάδων του "ληθυσµού». 

«Εργαζόµαστε για την "αροχή των α"αραίτητων υ"οστηρικτικών υ"οδοµών 

και σύγχρονου τεχνολογικού εξο"λισµού, ώστε στο εκ"αιδευτικό µας 

σύστηµα, όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες» σηµειώνει. 

Ε"ι"λέον αναφέρει ότι ένα σηµαντικό µέρος των χρηµάτων "ου ε"έστρεψαν 

στο δηµόσιο ταµείο α"ό υ"οθέσεις διαφθοράς, «αξιο"οιούνται "ροκειµένου 

το υ"ουργείο Παιδείας να "αράσχει ηλεκτρονικούς υ"ολογιστές, ειδικής 

τεχνολογίας, για τους τυφλούς µαθητές αλλά και να κρατήσει στα Ανώτατα 

Εκ"αιδευτικά Ιδρύµατα φοιτητές "ου αντιµετω"ίζουν οικονοµικές 

δυσκολίες, "αρέχοντάς τους δωρεάν στέγαση». «Ο στόχος µας είναι κάθε νέος 

"ου ε"ιθυµεί να σ"ουδάσει, να έχει την ευκαιρία του. Να µην υ"άρχουν 

"αιδιά και α"ο"αίδια στο εκ"αιδευτικό µας σύστηµα», καταλήγει στην 

ανακοίνωσή του. 

Νωρίτερα, ο γενικός γραµµατέας Ανθρω"ίνων ∆ικαιωµάτων Γιώργος 

Σούρλας, ζήτησε την "αρέµβαση του υ"ουργού Παιδείας, για να 

ε"ανεξεταστεί το θεσµικό "λαίσιο  για την εισαγωγή σ"ουδαστών µε 

ανα"ηρία στην τριτοβάθµια εκ"αίδευση, έτσι ώστε να µην υ"άρχει καµία 

α"ολύτως διάκριση. Ε"ίσης ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτηµα του τυφλού 

µαθητή Αργύρη. 

Σηµείωσε ακόµη ότι η αντιµετώ"ιση αυτή -λόγω της τυφλότητας- συνιστά 

διάκριση, αφού στα αντίστοιχα Τµήµατα της Αθήνας και των Ιωαννίνων, 

γίνονται δεκτοί φοιτητές- σ"ουδαστές µε τυφλότητα και ανα"ηρία άκρων. 

 

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Τελεσίδικη καταδίκη 
αστυνοµικού για βασανιστήρια µε ηλεκτροσόκ», 16.02.2014 

 

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας καταδίκασε χθες σε φυλάκιση "έντε 

χρόνων τον α"όστρατο σήµερα, αρχιφύλακα της ΕΛ.ΑΣ. όταν "ροέβη στις 

εγκληµατικές του "ράξεις, Χρήστο Ευθυµίου, για το κακούργηµα των 

βασανιστηρίων µε ηλεκτροσόκ, κατά συρροήν. 



Στον κατηγορούµενο είχε "ρωτόδικα ε"ιβληθεί κάθειρξη έξι ετών, µε το 

σκε"τικό µάλιστα "ως κατά την ακροαµατική διαδικασία «α"οδείχτηκαν 

"λήρως τα "ραγµατικά "εριστατικά, ό"ως "εριγράφονται στο "αρα"εµ"τικό 

βούλευµα». 

Μάλιστα το ΜΟ∆ του είχε αναγνωρίσει µόνο το ελαφρυντικό της µετέ"ειτα 

καλής συµ"εριφοράς και όχι του "ρότερου έντιµου βίου, ενώ ο "ρόεδρος του 

δικαστηρίου µετά το "έρας της διαδικασίας είχε "ει ότι «στόχος της "οινής 

"ου ε"ιβλήθηκε ήταν ο µεν καταδικασθείς να καταλάβει τον "αράνοµο 

χαρακτήρα της "ράξης του, οι δε αστυνοµικοί γενικά να συνειδητο"οιήσουν 

ότι "αρόµοιες ενέργειες δεν ε"ιτρέ"εται να συµβαίνουν, χωρίς βέβαια να 

α"οτελεί "οινή "ου στρέφεται γενικά κατά της αστυνοµίας». 

Το έγκληµα των βασανιστηρίων µε τη µέθοδο του ηλεκτροσόκ, για το ο"οίο ο 

τότε αρχιφύλακας κρίθηκε τελεσίδικα ένοχος, είχε τελεστεί τον Αύγουστο 

του 2002 στον Ασ"ρό"υργο σε βάρος των νεαρών Ιωάννη Πα"ακώστα και του 

Γεώργιου Σιδηρό"ουλου. Η "οινή των "έντε ετών είναι εξαγοράσιµη. 

 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

� 6 ΗΜΕΡΕΣ, Ερχονται 7οινές χωρίς δικαστήριο: Προ των 
7υλών το «7αζάρι» εισαγγελέα – κατηγορούµενου, 12. 02. 

2014 

 

Το θεσµό του «"οινικού εισαγγελέα συνδιαλλαγής» εισάγει στις "ροτάσεις 

της η νοµο"αρασκευαστική Ε"ιτρο"ή για την αναµόρφωση του Κώδικα 

Ποινικής ∆ικονοµίας. Ο εισαγγελέας αυτός θα έχει τη δυνατότητα να  

συνδιαλέγεται µε τον κατηγορούµενο και να συµφωνεί για το ύψος της 

"οινής, χωρίς η υ"όθεση να φθάνει στο ακροατήριο. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το νέο Κώδικα "ου εισηγείται η Ε"ιτρο"ή υ"ό τον 

καθηγητή της Νοµικής του Αριστοτελείου Πανε"ιστηµίου Θεσσαλονίκης, 

Λάµ"ρο Μαργαρίτη, η διαµεσολάβηση του εισαγγελέα αφορά τα 

κακουργήµατα για τα ο"οία "ροβλέ"ονται "οινές µέχρι 10 χρόνια κάθειρξη, 

ενώ στους κανόνες της συνδιαλλαγής δεν µ"ορούν να υ"αχθούν αδικήµατα 

"ου τιµωρούνται µε βάση το νόµο "ερί καταχραστών του δηµοσίου. 

Σε "ερί"τωση "ου ο κατηγορούµενος συµφωνήσει µε τον «"οινικό 

εισαγγελέα συνδιαλλαγής», τότε η συµφωνηθείσα "οινή "ρέ"ει να µην είναι 

µεγαλύτερη α"ό τα 3/5 της ανώτερης "οινής "ου "ροβλέ"εται στα 

κακουργήµατα και α"ό το µισό της "ροβλε"όµενης "οινής για τα 

"ληµµελήµατα, ενώ στον υ"ολογισµό της "οινής θα λαµβάνονται υ"όψη και 

τα ελαφρυντικά, ό"ως είναι "ροτέρου εντίµου βίου, κ.λ". Παράλληλα και η 

έκτιση της "οινής θα έχει ευνοϊκότερους όρους αναφορικά µε την 

α"οφυλάκιση. 

Μεταξύ άλλων "ροτείνεται η κατάργηση των Πενταµελών Εφετείων 

Κακουργηµάτων και η εκδίκαση των "ερισσότερων κακουργηµάτων α"ό 

Μονοµελή Εφετεία. Εξαιρούνται τα αδικήµατα "ου χαρακτηρίζονται 

σύνθετα, καθώς και αδικήµατα "ου καταλαµβάνονται α"ό το νόµο "ερί 

καταχραστών του δηµοσίου, τα ο"οία θα δικάζονται α"ό Πενταµελή 

Εφετεία. 



Τα "ληµµελήµατα θα δικάζονται α"ό Μονοµελή Πληµµελειοδικεία, ενώ 

µόνον σε δεύτερο βαθµό οι υ"οθέσεις θα εξετάζονται α"ό τα Τριµελή 

Πληµµελειοδικεία. 

Πρόκειται για "ροτάσεις "ου βασίζονται -και εφαρµόζονται ήδη- σε 

"ροηγµένα "οινικά συστήµατα άλλων χωρών, ό"ως η Βρετανία και οι ΗΠΑ, 

και στόχος τους είναι η α"οσυµφόρηση των δικαστηρίων α"ό τις 

εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεµείς υ"οθέσεις "ου λιµνάζουν στις γραµµατείες. 

 

� TO BHMA, Όλο το νοµοσχέδιο για την 7οινική δικονοµία, 
15.02.2014 

 

Ολόκληρο το νέο νοµοθέτηµα "οινικής δικονοµίας "ου "ρόκειται να 

καταθέσει στη Βουλή ο υ"ουργός ∆ικαιοσύνης, κ. Χαράλαµ7ος 

Αθανασίου, το ο"οίο εισάγει µεγάλες µεταρρυθµίσεις στον τρό"ο α"ονοµής 

της "οινικής δικαιοσύνης, α"οκαλύ"τει η ηλεκτρονική έκδοση του 

«Βήµατος».  

Μεταξύ των διατάξεων "ου "ροωθούνται α"ό το υ"ουργείο ∆ικαιοσύνης, 

καθιερώνεται η δυνατότητα ευνοϊκής "οινικής µεταχείρισης 

κατηγορούµενων για "αραβάσεις του νόµου "ερί «"όθεν έσχες», ξέ"λυµα 

µαύρου χρήµατος, αδικήµατα του Ν.4022/2011 για την κρατική διαφθορά, 

αλλά και τα εγκλήµατα της α"ιστίας και της υ"εξαίρεσης κατά του 

δηµοσίου και των ΟΤΑ µε βάση τον Ν.1608/1950 "ερί καταχραστών του 

δηµοσίου χρήµατος.  

Ειδικότερα, "ροβλέ"εται ότι αν ο κατηγορούµενος ε"ιστρέψει όλα τα 

χρήµατα "ριν α"ό την α"ολογία του στον ανακριτή, η "οινή των ισοβίων 

µ"ορεί να µετατρα"εί σε τριετή φυλάκιση, ενώ όταν η ε"ιστροφή γίνεται 

µέχρι την "ρώτη δίκη, η "οινή ανεβαίνει στα ε"τά χρόνια και µέχρι την 

δευτεροβάθµια δίκη αυξάνεται στα δέκα χρόνια.  

Πάντως, α"ό τις ευνοϊκές ρυθµίσεις εξαιρούνται υ"ουργοί, βουλευτές, 

ευρωβουλευτές, γενικοί και ειδικοί γραµµατείς υ"ουργείων, "εριφερειάρχες 

και άλλοι. 

Ακόµη, για "ρώτη φορά καθιερώνεται ο θεσµός της "οινικής συνδιαλλαγής 

(plea bargaining) για "ληµµελήµατα και κακουργήµατα "ου ε"ισύρουν 

"οινές έως 10 χρόνια κάθειρξη.  

Ε"ίσης, "αρακάµ"τεται η δίκη και ο εισαγγελέας µ"ορεί να έρθει σε 

α"ευθείας συνδιαλλαγή µε τον κατηγορούµενα µε σκο"ό βέβαια την µείωση 

της "οινής, αφού ο εµ"λεκόµενος α"οκαλύψει στοιχεία "ου θα βοηθήσουν 

την ανάκριση ή ε"ιστρέψει χρήµατα. 

Της ε"ιτρο"ής "ου συνέταξε τον νέο κώδικα "οινικής δικονοµίας "ροϊστατο 

ο καθηγητής του ΑΠΘ, κ. Λάµ"ρος Μαργαρίτης.  

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

 

� TVXS, ∆ικαστικό αίτηµα να µην µεταδοθούν οι 

«Πρωταγωνιστές» για το Φαρµακονήσι, 14.02.2014 

 

Αντιδράσεις έχει "ροκάλεσει η "αρέµβαση της ανακρίτριας της Κω, η ο"οία 

 µε έγγραφό της ζητά α"ό τον τηλεο"τικό σταθµό Mega να µην µεταδώσει η 



εκ"οµ"ή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, µε θέµα το ναυάγιο στο 

Φαρµακονήσι ό"ου "ολλοί µετανάστες έχασαν τη ζωή τους. 

Η ανακρίτρια υ"ουστηρίζει ότι αν "ροβληθεί η εκ"οµ"ή θα "αραβιασθεί η 

µυστικότητα της ανάκρισης. 

Μάλιστα, η ανακρίτρια ζητά να σταµατήσει να "ροβάλλεται και το 

διαφηµιστικό τρέιλερ της εκ"οµ"ής του Σταύρου Θεοδωράκη, µε τίτλο 

«Έρευνα στο νησί των ναυαγών». 

«Πρέ"ει κά"οιος να εξηγήσει στην "ρωτοδίκη ότι είναι άλλη η δουλειά του 

δηµοσιογράφου και άλλη του δικαστικού λειτουργού», τόνισε α"ό την 

"λευρά του ο δηµοσιογράφος. 

Α"ό το Mega ανακοινώθηκε ότι η εκ"οµ"ή θα "ροβληθεί κανονικά ενώ 

σηµειώνεται ότι "ρόκειται για "ρολη"τική λογοκρισία. 

Αντιδράσεις α"ό ∆ΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ 

Για "ρακτικές "ου δεν είναι συµβατές µε τη λειτουργία του Τύ"ου και τις 

αρχές της ελευθεροτυ"ίας, κάνει λόγο η ∆ΗΜΑΡ µε ανακοίνωσή της. «Τα 

ΜΜΕ, έντυ"α και ηλεκτρονικά, δεν είναι εχθροί της δικαιοσύνης. Ό"ως 

κατ'ε"ανάληψη έχει α"οδειχθεί και στη χώρα µας, είναι αρωγοί και 

συµ"αραστάτες της στην αναζήτηση της αλήθειας» τονίζεi. 

Α"ό την "λευρά του ο κοινοβουλευτικός εκ"ρόσω"ος του ΣΥΡΙΖΑ, 

∆ηµήτρης  Πα"αδηµούλης, µε µήνυµά του στο Twiter χαρακτήρισε 

α"αράδεκτη τη δικαστική α"όφαση να µη "ροβληθεί εκ"οµ"ή για την 

τραγωδία στο Φαρµακονήσι και τόνισε  ότι η δηµοσιογραφική έρευνα, βοηθά 

την δικαστική. 

 

� ΤΟ ΕΘΝΟΣ, « Με µηνύσεις α7ειλούν το Μ7αλούρδο της 
Ελληνοφρένειας οι αστυνοµικοί της Πάτρας», 13.02.2014 

 

Σε υ"οβολή µηνυτήριας αναφοράς σε βάρος της εκ"οµ"ής «Ελληνοφρένεια» 

και ειδικά του «αστυνοµικού Μ"αλούρδου» "ροσανατολίζεται η Ένωση 

Αστυνοµικών Υ"αλλήλων Αχαΐας, ενώ ε"ιρρί"τει εµµέσως "λην σαφώς 

ευθύνες και στην ηγεσία του Υ"ουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Ειδικότερα στην ανακοίνωση "ου εξέδωσε η Ένωση και αναδηµοσιεύουν τα 

το"ικα ΜΜΕ σηµειώνει "ως «α"οτελεί "ρόκληση και "ολλά ερωτηµατικά 

α"ό "λευράς υ"ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθώς 

και του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. η δια"όµ"ευση "ου δέχονται οι αστυνοµικοί, 

ιδιαιτέρως της ΥΑΤ και οµάδας ∆ΕΛΤΑ α"ό την σατiρική σειρά 

«Ελληνοφρένεια» "ου "αρουσιάζεται στην τηλεόραση του Alpha χωρίς 

κά"οιος να "αίρνει θέση». 

Στη συνέχεια αναφέρεται ότι «συγκεκριµένα εµφανίζονται... ηθο"οιοί "ου 

φέρουν "λήρη ε"ιχειρησιακή στολή των ΥΑΤ, µε όλα τα εµβλήµατα και 

διακριτικά του Σώµατος, ως ε"ίσης και της οµάδας ∆ΕΛΤΑ, τους ο"οίους οι 

υ"όλοι"οι συµ"ρωταγωνιστές, τους χλευάζουν και συχνά τους κοσµούν µε 

ένα σωρό κοσµητικά ε"ίθετα και άσεµνες χειρονοµίες, αφήνοντας µηνύµατα 

ότι "ρόκειται "ερί ηλιθίων». 

Τονίζεται ε"ι"λέον ότι «θεωρούµε ότι η "αρέµβαση "ρέ"ει να είναι άµεση 

καθόσον "ροσβάλει τους συναδέλφους "ου υ"ηρετούν στις υ"ηρεσίες αυτές 

αλλά και γενικότερα "ρος όλους τους συναδέλφους και γεννά ερωτήµατα αν 



και "οιοι έδωσαν την άδεια και την συγκατάθεση τους σε κάτι τέτοιο 

αναλαµβάνοντας και τις ευθύνες τους». 

Στην ανακοίνωση ε"ισηµαίνεται "ως η Ενωση "ροσανατολίζεται στην 

υ"οβολή µηνυτήριας αναφοράς "άντα σε συνεννόηση µε την ΠΟΑΣΥ την 

ο"οία καλεί να "άρει θέση. 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Κατρακύλησε η Ελλάδα στη λίστα για 
την ελευθερία του Τύ7ου», 12.02.2014 

 

∆εκα"έντε θέσεις κάτω α"ό την "ερσινή κατάταξη βρίσκεται η Ελλάδα στη 

λίστα της οργάνωσης «∆ηµοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» , στην ετήσια έρευνα 

για την ελευθερία του Τύ"ου, χάρη και στο µαύρο στη ΕΡΤ. Συγκεκριµένα, 

σε σύνολο 180 χωρών, η Ελλάδα βρίσκεται στην 99η θέση το 2014 ενώ 

"έρυσι ήταν στην 84η. Στην ετήσια αξιολόγηση της Ε"ιτρο"ής για την 

Προστασία των ∆ηµοσιογράφων εξάλλου τονίζεται ότι η ελευθερία του 

Τύ"ου υ"έστη σηµαντικό "λήγµα το 2013, µετά τις α"οκαλύψεις για 

"αρακολουθήσεις "ολιτών α"ό κυβερνήσεις. Στην έκθεση της 

οργάνωσης «∆ηµοσιογράφοι χωρίς Σύνορα» τονίζεται η µεγάλη υ"οχώρηση 

της ελευθερίας του Τύ"ου το 2013 σε χώρες ό"ου ξέσ"ασαν ένο"λες 

συρράξεις, ό"ως το Μαλί και η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, αλλά και σε 

δηµοκρατίες ό"ου οι αρχές «χρησιµο"οιούν καταχρηστικά το ε"ιχείρηµα 

της εθνικής ασφάλειας» ό"ως οι ΗΠΑ.  

Η ετήσια κατάταξη αυτή, η ο"οία διαµορφώνεται µε βάση τις ε"ιθέσεις 

ενάντια στην ελευθερία της "ληροφόρησης, καταδεικνύει ότι καταγράφηκε 

µια «ελαφριά ε"ιδείνωση συνολικά» σε διεθνές ε"ί"εδο σε σχέση µε την 

"ροηγούµενη χρονιά. Ως "ιο ε"ικίνδυνη χώρα του κόσµου για τους 

δηµοσιογράφους χαρακτηρίζεται η Συρία, η ο"οία βρίσκεται στην 177η θέση 

α"ό τις 180 της κατάταξης ό"ως και "έρυσι, "άνω α"ό µόλις τρία κράτη, 

ό"ου η κατάσταση "αρέµεινε αµετάβλητη: το Τουρκµενιστάν (178η θέση), 

τη Βόρεια Κορέα (179η) και την Ερυθραία (180ή).  

Ειδικά για την Ελλάδα, τονίζεται ότι υ"ήρξε σηµείο καµ"ή στην ιστορία 

των Μέσων Ενηµέρωσης ο Ιούνιος του 2013 όταν "ο "ρωθυ"ουργός, στον 

αγώνα για την µείωση των δα"ανών και υ"ό την "ίεση της τρόικας "ήρε την 

άνευ "ροηγουµένου α"όφαση για χώρα της Ευρω"αϊκής Ένωσης να κλείσει 

την ΕΡΤ, τα τέσσερα τηλεο"τικά δίκτυα και τους "έντε ραδιοφωνικούς 

σταθµούς". Στην έκθεση σηµειώνεται ε"ίσης ότι µετά α"ό διεθνείς "ιέσεις, 

η κυβέρνηση αναγκάστηκε να ανακοινώσει τη δηµιουργία νέου δηµόσιου 

ραδιοτηλεο"τικού φορέα.   

Σε ό,τι αφορά την έκθεση της Ε"ιτρο"ής για την "ροστασία ∆ηµοσιογράφων, 

σηµειώνεται ότι η ελευθερία του Τύ"ου υ"έστη σηµαντικό "λήγµα το 2013 

ύστερα α"ό τις α"οκαλύψεις για "αρακολουθήσεις ε"ικοινωνιών α"ό 

κυβερνήσεις. Οι "αρακολουθήσεις αυτές συνιστούν τεράστια α"ειλή για την 

ελευθεροτυ"ία καθώς αυτό δεν ε"ιτρέ"ει στους δηµοσιογράφους να 

διατηρήσουν το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή ασκώντας ερευνητική 

δηµοσιογραφία ή να φροντίσουν για τη διατήρηση της ανωνυµίας των "ηγών 

τους, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η έκθεση ε"ίσης ε"ισηµαίνει ότι οι 

δολοφόνοι δηµοσιογράφων συχνά χαίρουν ασυλίας. Το 2013, σκοτώθηκαν 70 

δηµοσιογράφοι--οι 28 α"ό αυτούς στη Συρία, η ο"οία ε"ίσης αναδεικνύεται 



στις "ιο ε"ικίνδυνες χώρες για να ασκεί κά"οιος το συγκεκριµένο 

ε"άγγελµα. 

 Η θέση της Ελλάδας α"ό το 2002 µέχρι σήµερα: 

2002 19 

2003 31 

2004 33 

2005 18 

2006 32 

2007 30 

2008 31 

2009 35 

2010 70 

2012 70 

2013 84 

2014 99 

 

� Η ΑΥΓΗ, « Πρωτοφανής 7αρέµβαση κατά της ελευθερίας 
του Τύ7ου», 13.02.2014 

 

Πλήρη ε"ιβεβαίωση της ετήσιας Έκθεσης των ∆ηµοσιογράφων Χωρίς 

Σύνορα, "ου κατατάσσουν τη χώρα µας στην οµάδα των χωρών µε 

«αξιοσηµείωτα "ροβλήµατα» στην ελευθερία του Τύ"ου, "αρέχει η κρατική 

ασφάλεια: µετά α"ό εισαγγελική "αραγγελία διεξάγεται "ροανακριτική 

έρευνα εναντίον της δηµοσιογράφου Πό"ης Χριστοδουλίδου για δηµοσίευση 

«στρατιωτικών µυστικών» στην ιστοσελίδα «Peiratiko Reportaz». 

Όταν το «διαβαθµισµένο έγγραφο» δεν είναι άλλο α"ό την... Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, το "λέον ε"ίσηµο δηµόσιο έγγραφο, και βάσει αυτού 

εγκαλείται α"ό τον εισαγγελέα, τότε "ράγµατι η θέση της χώρας στην 

κατάταξη για την ελευθερία του Τύ"ου είναι στην "εριοχή µαζί µε διάφορες 

εξωτικές χωρες, ό"ως η Γουινέα, η Γκαµ"όν, οι Σεϊχέλες, η Ζάµ"ια και η 

Βουλγαρία. Η "οινικο"οίηση της έρευνας είναι γεγονός. Ήδη οι 

δηµοσιογραφικές Ενώσεις κάνουν λόγο για "ρωτοφανή "αρέµβαση κατά της 

ελευθερίας του Τύ"ου. 

Η Πό"η Χριστοδουλίδου ε"ισκέφθηκε χθες τη ΓΑ∆Α, στο "λαίσιο 

"ροανακριτικής εξέτασης για την "οινική δίωξη "ου διέταξε η Εισαγγελέας 

Πληµµελειοδικών, για "αραβίαση άρθρων του στρατιωτικού "οινικού 

κώδικα "ου αφορά τη δηµοσίευση «διαβαθµισµένου α"όρρητου στρατιωτικού 

εγγράφου». 

Αφορµή στάθηκε δηµοσίευµα της Π. Χριστοδουλίδου σχετικά µε τα 

καθήκοντα των ανδρών της Μονάδας Υ"οβρύχιων Α"οστολών 

(βατραχάνθρω"οι). Η δηµοσιογράφος, α"αντώντας σε σχετικό ερώτηµα 

ανδρών της ΜΥΑ, δηµοσίευσε το ΦΕΚ 261/9.12.2013 σύµφωνα µε το ο"οίοι 

διευρύνεται το "εδίο δράσης τους, καθώς ορίζει ότι οι βατραχάνθρω"οι 

αναλαµβάνουν «τη διενέργεια αντιτρoµοκρατικών ε"ιχειρήσεων και 

ε"ιχειρήσεων υψηλού κινδύνου "ρος "ροστασία της δηµόσιας ασφάλειας». 

Το δηµοσίευµα "εριέχει κριτική της κυβέρνησης για την τρο"ολογία "ου 

ε"ιτρέ"ει σε άνδρες των ΜΥΑ να συµµετέχουν σε φύλαξη στόχων. 



Η Πό"η Χριστοδουλίδου µε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για "ροσ"άθεια 

κατασκευής ενόχου, µε στόχο «τη δηµιουργία εκφοβιστικού κλίµατος 

εναντίον όλων ανεξαιρέτως των δηµοσιογράφων, "ου συνεχίζουν να 

υ"ηρετούν την αλήθεια, δεν είναι '"α"αγαλάκια', δεν εξαγοράζονται, δεν 

"ροσκυνούν εξουσίες, δεν υ"οδουλώνουν την "ένα τους και δεν φοβούνται 

να "ράττουν το καθήκον τους, "ιστοί "άντα στην αληθινή και ουσιαστική 

ενηµέρωση του "ολίτη». 

Η ΠΟΕΣΥ «καταδικάζει α"ερίφραστα τέτοιες "ρακτικές "ου αρµόζουν σε 

αυταρχικές κυβερνήσεις» και σηµειώνει ότι το "εριστατικό «"ρέ"ει να 

σηµάνει συναγερµό σε ολόκληρο τον δηµοσιογραφικό κόσµο». 

Η ΕΣΗΕΑ υ"ογραµµίζει ότι η ό"οια έρευνα δεν "ρέ"ει να θέτει εν 

αµφιβόλω το δικαίωµα των δηµοσιογράφων να ασκούν ελεύθερα το 

δηµοσιογραφικό τους καθήκον µε α"οκαλύψεις κατό"ιν τεκµηριωµένης 

έρευνας. ∆ηλώνει ότι θα υ"ερασ"ίζεται σταθερά το δικαίωµα όλων των 

δηµοσιογράφων για ελεύθερη δηµοσιογραφία "ου θα ενηµερώνει τον "ολίτη. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

� EΘΝΟΣ: Νέες µειώσεις α7ό το Μάρτιο στους µισθούς των 
δηµοσίων υ7αλλήλων, 16.02.2014 

 

Με νέες µειώσεις στους µισθούς τους "ου ενδέχεται να αγγίξουν ακόµη και 

τα 70 ευρώ το µήνα θα έρθουν αντιµέτω"οι 7 στους 10 δηµοσίους 

υ"αλλήλους α"ό τον Μάρτιο καθώς τίθενται σε εφαρµογή οι νέες ενιαίες 

κρατήσεις για την ε"ικουρική ασφάλιση στο σύνολο "λέον των α"οδοχών 

τους. 

Συγκεκριµένα µέχρι σήµερα οι κρατήσεις των δηµοσίων υ"αλλήλων για τις 

ε"ικουρικές συντάξεις υ"ολογίζονταν στο βασικό τους µισθό µε "λαφόν 

µάλιστα τα 1.666 ευρώ. Α"ό τον Μάρτιο οι κρατήσεις της τάξης του 3% θα 

υ"ολογίζονται στο σύνολο των α"οδοχών συµ"εριλαµβανοµένων και των 

ε"ιδοµάτων και µάλιστα χωρίς το όριο "ου ίσχυε, οι ε"ι"λέον κρατήσεις 

µάλιστα δεν είναι ξεκάθαρο αν θα συνεισφέρουν τελικά στο "οσό της 

σύνταξης "ου θα εισ"ράξουν. 

Μειώσεις όµως στο "οσό των ε"ικουρικών συντάξεων "ου εισ"ράττουν θα 

δουν και εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, καθώς α"ό τα µέσα του χρόνου 

το "οσό της ε"ικουρικής "ου µέχρι σήµερα φορολογείτο αυτοτελώς θα 

"ροστίθεται στην κύρια σύνταξη και θα υ"όκεινται στη γενική κλίµακα 

φορολογίας εισοδήµατος . Έτσι οι α"ώλειες θα ξεκινούν α"ό τα 17 ευρώ το 

µήνα για σύνολο συντάξεων 900 ευρώ και θα φτάνει έως και τα 116 ευρώ το 

µήνα για υψηλές συντάξιµες α"οδοχές "άνω α"ό 2.500 ευρώ. 

Αντίστροφα όµως µετρά ο χρόνος και για τις µειώσεις στις ε"ικουρικές 

συντάξεις τόσο εκείνων "ου θα βγουν στη σύνταξη µέσα στο 2014 όσο και 

εκείνων "ου λαµβάνουν ήδη ε"ικουρική. Μεγαλύτερες φαίνεται "ως θα 

είναι το "ψαλίδι" για τους ασφαλισµένους των ειδικών ταµείων "ου θα 

βγουν στη σύνταξη µέσα στο 2014. 

Ο νέος κανονισµός "αροχών του Ενιαίου Ταµείου Ε"ικουρικής Ασφάλισης 

αναµένεται να "ροβλέ"ει "οσοστό ανα"λήρωσης "ου δεν θα ξε"ερνά το 20% 

όταν σήµερα στα ειδικά ταµεία φτάνει ακόµη και το 40% έτσι οι ε"ικουρικές 



συντάξεις ενδέχεται να µειωθούν ακόµη και το µισό δηλαδή ε"ικουρικές 

"ου σήµερα αγγίζουν τα 600€ θα "έσουν στα 300 ευρώ. 

 

� REAL, Στο 28% η ανεργία, 13.02.2014 
 

Σε νέο ρεκόρ κινείται η ανεργία στην Ελλάδα τον Νοέµβριο του 2013. 

Αυξήθηκε στο 28% α"ό 27,7% τον αµέσως "ροηγούµενο µήνα και α"ό 26,3% 

έναν χρόνο "ριν, σύµφωνα µε τα στοιχεία "ου δηµοσιο"οίησε η ΕΛΣΤΑΤ. 

Το σύνολο των α"ασχολουµένων εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.550.679 άτοµα, 

µε τους άνεργους στα 1.382.062 άτοµα και τον οικονοµικά µη ενεργό 

"ληθυσµό στα 3.376.643 άτοµα. 

Οι α"ασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 112.752 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο 

του 2012 (µείωση 3,1%) και κατά 35.726 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο 

του 2013 (µείωση 1,0%). 

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 78.041 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2012 

(αύξηση 6,0%) και κατά 5.698 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2013 

(αύξηση 0,4%). 

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα "ου δεν εργάζονται ούτε 

αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 36.448 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο 

του 2012 (αύξηση 1,1%) και κατά 6.331 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 

2013 (αύξηση 0,2%). 

Στο 61,4% η ανεργία των νέων  

«Πρωταθλητές» στην ανεργία για µία άλλη φορά οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών, 

ό"ου το 61,4% βρίσκεται χωρίς δουλειά.  

Σηµειώνεται ότι τον Νοέµβριο του 2012 το "οσοστό της ανεργίας των νέων 

είχε διαµορφωθεί στο 61%, ενώ τον αντίστοιχο µήνα του 2011 ήταν στο 

50,1%. 

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανοµή, η "εριοχή Μακεδονίας-Θράκης 

εµφανίζει το υψηλότερο "οσοστό ανεργίας (29,7%). 

Το χαµηλότερο "οσοστό καταγράφεται στην "εριοχή Πελο"οννήσου, 

∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων (25%). 

Νωρίτερα, ο ΟΑΕ∆ ανακοίνωσε "ως τον ∆εκέµβριο ο αριθµός των 

εγγεγραµµένων στα µητρώα του ανήλθε σε 1,069 εκατ. άτοµα, 

"αρουσιάζοντας οριακή αύξηση (κάτω α"ό 4.000).  

Την ίδια στιγµή, ό"ως "ροκύ"τει α"ό τη σχετική ανακοίνωση, α"ό αυτούς 

µόλις οι 170 χιλιάδες εισ"ράττουν ε"ίδοµα, αριθµός "ου "άντως είναι 

αυξηµένος έναντι των 131 χιλιάδων του Νοεµβρίου. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Μαθητεία κατά της ανεργίας των νέων, 16. 
02. 2014 

 

Λύσεις τώρα, έστω και καθυστερηµένα, για την αντιµετώ"ιση της ανεργίας 

των νέων, "ου "αίρνει δραµατικές διαστάσεις, αναζητεί η κυβέρνηση. Αρχής 

γενοµένης α"ό το τµήµα της τεχνικής εκ"αίδευσης, "ου εγκαταλείφθηκε 

όλα τα τελευταία χρόνια, µε τις ολέθριες συνέ"ειες αυτής της "ολιτικής να 

κάνουν τώρα την εµφάνισή τους. Εστω και τώρα, η "ολιτεία, υ"ό την "ίεση 

της δυσµενούς συγκυρίας, των αλµάτων της ανεργίας, αλλά και της 

σύστασης του Ευρω"αϊκού Συµβουλίου για τη θέσ"ιση «εγγυήσεων για τη 



νεολαία», α"οφασίζει να αναβιώσει τη Μαθητεία. Ενα θεσµό "ου συνδυάζει 

σχολείο και µαθητεία σε ε"ιχειρήσεις έναντι αµοιβής, η ο"οία ανέρχεται 

στο 75% του κατώτατου µισθού για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η 

διαδικασία αυτή. 

Ο στόχος είναι να µειωθεί η ανεργία στις ηλικίες έως 24 ετών µε σταδιακή 

ε"έκταση –σε βάθος "ενταετίας– σε 25.000 έως 30.000 µαθητές ετησίως. Το 

θέµα α"οτέλεσε αντικείµενο "ροβληµατισµού σε διοργάνωση "ου έγινε στο 

"λαίσιο της ελληνικής "ροεδρίας στο Ζά""ειο, ό"ου και αναδείχθηκαν 

"ροκλήσεις και "ροβλήµατα γύρω α"ό το αδιέξοδο "ου "ροκαλεί το γεγονός 

ότι σχεδόν ένας στους τρεις α"ό τον οικονοµικά ενεργό "ληθυσµό είτε είναι 

άνεργος ("οσοστό 28%) είτε υ"οα"ασχολείται. 

Η "ρωτοβουλία για τη Μαθητεία ε"ικεντρώνεται σε µια ειδική κατηγορία 

νέων. Κυρίως στις ηλικίες µέχρι 24 ετών, "ου βρίσκονται βυθισµένοι στο 

"λήρες αδιέξοδο. Στους νέους "ου ούτε έχουν εργασία ούτε είναι στην 

εκ"αίδευση ούτε έχουν κατάρτιση. Σύµφωνα µε την ευρω"αϊκή σύσταση, η 

ελληνική κυβέρνηση οφείλει, εντός τεσσάρων µηνών α"ό τη στιγµή "ου 

καθίστανται άνεργοι ή α"ό την ηµέρα "ου ολοκληρώνουν έναν κύκλο 

τυ"ικής εκ"αίδευσης, να τους εξασφαλίσει είτε µια ευκαιρία "οιοτικής 

εργασίας είτε µια ευκαιρία κατάρτισης ή µαθητείας. Οµως το "ώς θα 

εντο"ιστούν οι νέοι αυτοί και θα αξιολογηθούν, το εάν θα εµ"λακεί το ίδιο 

το σχολείο α"ό το ο"οίο α"οφοιτούν ή οι δήµοι –ό"ως συµβαίνει σε άλλες 

"ροηγµένες χώρες– είναι ορισµένα α"ό τα ανοικτά ερωτήµατα. Παρ’ όλα 

αυτά, "ρόκειται για ένα "ρώτο βήµα. 

Ουσιαστικά οι νέοι άνεργοι έως 24 ετών εάν δεν βοηθηθούν, θα υ"οστούν 

δι"λή "ίεση και για έναν ακόµη λόγο: τις θέσεις "ου θα µ"ορούσαν να 

καταλάβουν στην αγορά εργασίας τις διεκδικούν µε "ερισσότερα εφόδια 

άλλοι άνεργοι µε υψηλότερο µορφωτικό ε"ί"εδο, µε "τυχία και 

εξειδικεύσεις. Με δεδοµένη αυτήν την "ίεση, οι νέοι χωρίς εφόδιο ωθούνται 

διαρκώς "ρος το α"όλυτο "εριθώριο. 

Με όχηµα τον ΟΑΕ∆, ο ο"οίος διαθέτει εµ"ειρία στην εφαρµογή του 

δυαδικού συστήµατος "ου εφαρµόζει στις σχολές του α"ό το 1952 και µε 

άξονα το Μνηµόνιο Συνεργασίας "ου υ"εγράφη τον Οκτώβριο του 2012, µε 

το οµοσ"ονδιακό υ"ουργείο Εκ"αίδευσης και Ερευνας της Γερµανίας, το 

υ"ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Ελληνογερµανικό Εµ"ορικό 

και Βιοµηχανικό Ε"ιµελητήριο, ξεκίνησε τη µεταβίβαση τεχνογνωσίας σε 

ειδικότητες του τουριστικού τοµέα. 

Βεβαίως, το "εριβάλλον είναι "ολύ διαφορετικό α"ό εκείνο της δεκαετίας 

του ’50, όταν οι "ρώτες ε"αγγελµατικές και τεχνικές σχολές αντιστοιχούσαν 

στις αυξηµένες ανάγκες "ου ε"έβαλλε η τότε ανά"τυξη της βιοτεχνίας και 

των µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων. Γι’ αυτό και η κύρια κατεύθυνση 

αναβίωσης του θεσµού σήµερα αφορά κυρίως τον τοµέα των υ"ηρεσιών και 

του τουρισµού. Ηδη α"ό τον Σε"τέµβριο του 2013 υ"άρχει νέο θεσµικό 

"λαίσιο, το ο"οίο "ροβλέ"ει την ε"έκταση του θεσµού της Μαθητείας. Ο"ως 

ανέφερε στην «Κ» η γενική διευθύντρια Ε"αγγελµατικής Εκ"αίδευσης και 

Κατάρτισης του ΟΑΕ∆ κ. Νάσια Θεοδωρίδου, µετά την ολοκλήρωση της 

τριετούς φοίτησης στα Ε"αγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και της διετούς 

φοίτησης στις Σχολές Ε"αγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), "ροβλέ"εται η 

οριζόντια εφαρµογή ενός έτους µαθητείας για όλες τις ειδικότητες. Κατά τη 



διάρκεια της φοίτησης στην «Τάξη Μαθητείας» "ροβλέ"ονται εργαστηριακά 

µαθήµατα 7 ώρες την εβδοµάδα στο σχολείο και µαθητεία σε ε"ιχείρηση για 

28 ώρες την εβδοµάδα, κατ’ εφαρµογήν του δυαδικού συστήµατος "ου έχει 

ανα"τυχθεί ιδιαίτερα στην Αυστρία και στη Γερµανία. 

Προκύ"τουν "ολλά ερωτήµατα. Θα αναλάβουν το µέρος της ευθύνης τους οι 

ε"ιχειρήσεις ανοίγοντας θέσεις µαθητείας; Και "ώς µ"ορεί να αξιο"οιηθεί ο 

θεσµός όταν γνωρίζουµε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα µε σηµαντικότατα 

"οσοστά αυτοα"ασχόλησης; Tι θα γίνει όταν τελειώσουν οι "όροι του 

Ευρω"αϊκού Κοινωνικού Ταµείου ή όταν εξαντληθούν τα "εριστασιακά 

χρηµατοδοτικά σχήµατα; Σε αυτήν την "ερί"τωση, οι ε"ιχειρήσεις θα είναι 

διατεθειµένες να αναλάβουν έστω και ένα µέρος της χρηµατοδότησης, ό"ως 

γίνεται σε άλλες χώρες; Και µε τις καταχρηστικές "ρακτικές "ολλών 

εργοδοτών τι θα γίνει; Πώς θα α"οφευχθεί η "ολύ γνωστή "ρακτική να 

υ"οκαθιστούν "ραγµατική και "λήρη α"ασχόληση µε µαθητεία; Πώς θα 

ε"ιλεγούν οι κατάλληλες ειδικότητες, όταν ακόµη το υ"ουργείο Εργασίας 

δεν έχει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διάγνωσης και δεν µ"ορεί στοιχειωδώς 

η "ολιτεία να "ροβλέψει µε "οιο τρό"ο θα υ"οκατασταθεί ή άνθηση των 

µ"αρ και των ταχυφαγείων µε υ"οδοµές "αραγωγικής "ροο"τικής; 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 

� ΤΟ ΕΘΝΟΣ, «Στα ελληνικά τώρα η Σαρία», 14.02.2014 
 

Ο υ"ουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτό"ουλος, µε υ"ουργική 

α"όφαση "ου εξεδόθη λίγες ηµέρες "ριν, α"οφάσισε τη συγκρότηση ειδικής 

ε"ιτρο"ής για τη σύνταξη εγχειριδίου "ου θα κωδικο"οιεί τη σαρία. 

Το βιβλίο θα αφορά σε "ρώτη φάση α"οκλειστικά τους µουσουλµάνους της 

Θράκης, θα κυκλοφορήσει στην ελληνική και την αραβική γλώσσα, και θα 

ρυθµίζει τα "άντα... σε ό,τι αφορά τα θέµατα των δια"ροσω"ικών σχέσεων 

της µουσουλµανικής µειονότητας. Με λίγα λόγια, οι µουφτήδες, δηλαδή οι 

φυσικοί δικαστές των µουσουλµάνων της Θράκης, θα "άψουν να δικάζουν... 

στο µιλητό, ό"ως γίνεται µέχρι σήµερα! 

Η σαρία είναι θρησκευτικός κώδικας διαβίωσης, εµ"νευσµένος α"ό το 

Κοράνιο, και χρησιµο"οιείται ως αναφορά στο ισλαµικό δίκαιο, αλλά και τον 

ισλαµικό τρό"ο ζωής γενικότερα. Πρόκειται για τη φωνή του "ροφήτη 

Μωάµεθ, την ο"οία ερµηνεύουν τέσσερις βασικές σχολές στον 

µουσουλµανικό κόσµο. Το εγχειρίδιο του υ"ουργείου Παιδείας θα 

ακολουθήσει τη σηµαντικότερη α"ό αυτές, τη σχολή Χάναφι (ιεροδικαϊκό 

σύστηµα Χάναφι). Ως γνωστόν, η σαρία στη µουσουλµανική κοινωνία της 

Θράκης ισχύει µόνο ως "ρος το οικογενειακό δίκαιο καθώς και τις 

υ"οθέσεις "ου σχετίζονται µε ζητήµατα κληρονοµιάς και διαθηκών (ο 

θρησκευτικός ηγέτης, ο µουφτής δηλαδή, λειτουργεί ως ιεροδικαστής 

α"ονέµοντας το ισλαµικό δίκαιο. Με νόµο του ελληνικού κράτους, το 1990, 

εκχωρείται και ε"ισήµως το δικαίωµα άσκησης δικαστικών αρµοδιοτήτων 

στους µουφτήδες). 

Η χώρα µας, θέλοντας να βάλει σε µια τάξη τη νοµική αναρχία στο κοµµάτι 

αυτών των Ελλήνων, κάνει το "ρώτο µεγάλο βήµα, δίνοντας στους 



µουσουλµάνους "ολίτες αυτό "ου χρόνια τώρα ζητούν µέσω των µουφτήδων 

τους. 

Είναι χαρακτηριστική ως "ρος αυτό η τελευταία ε"ιστολή "ου εστάλη λίγο 

"ριν α"ό τα Χριστούγεννα στον γενικό γραµµατέα Θρησκευµάτων Γ. 

Καλαντζή, α"ό τον µουφτή Κοµοτηνής Μέτσο Τζαµαλή: «...Θεωρούµε ότι 

είναι "λέον αδήριτη η ανάγκη το υ"ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων 

και ειδικότερα η Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων να "ροχωρήσει στη 

σύνταξη, την εκτύ"ωση και τη δωρεάν διάθεση ενός βιβλίου για τη σαρία. 

Το βιβλίο αυτό θα "ρέ"ει να είναι, κατά το δυνατόν, σύντοµο και "εριεκτικό 

ώστε να βοηθήσει τους Ελληνες "ολίτες όλων των θρησκευµάτων να 

κατανοήσουν ότι η "αραχώρηση α"ό το ελληνικό κράτος του "ρονοµίου, για 

την αναγνώριση της ισχύος της σαρία για το "ροσω"ικό δίκαιο των Ελλήνων 

"ολιτών "ου είναι µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης, 

συνδέεται µε τη θρησκευτική τους ταυτότητα, "αράδοση και "ολιτισµό 

χωρίς να α"οτελεί α"ειλή για τα ανθρώ"ινα δικαιώµατα και τη γενικότερη 

ελληνική έννοµη τάξη». 

Τόσο ο µουφτής Κοµοτηνής Μέτσο Τζαµαλή όσο και οι µουφτήδες Ξάνθης 

Μεχµέτ Εµίν Σινίκογλου, ∆ιδυµοτείχου Μεχµέτ Σερίφ ∆αµάδογλου, 

ε"ιµόνως α"ό καιρό ζητούσαν τη σύνταξη ενός εγχειριδίου µε τον τίτλο 

«Εγχειρίδιο ∆ια"ροσω"ικών Σχέσεων κατά το Ιεροδικαϊκό Σύστηµα Χάναφι» 

για την υ"οβοήθηση της άσκησης των δικαιοδοτικών αρµοδιοτήτων τους "ου 

"ροβλέ"ει ο νόµος. 

Στην Υ"ουργική Α"όφαση αναφέρονται τα εξής: «Συγκροτούµε άµισθη 

ε"ιτρο"ή µε α"οκλειστικό σκο"ό τη σύνταξη εγχειριδίου, εν είδει οδηγού, 

µε ενδεικτικό τίτλο «Εγχειρίδιο ∆ια"ροσω"ικών Σχέσεων κατά το 

Ιεροδικαϊκό Σύστηµα Χάναφι». Κατό"ιν της κοινής "ρότασης των 

σοφολογιωτάτων µουφτήδων το εγχειρίδιο αυτό θα στηρίζεται ε"ί των 

αυθεντικών "ηγών της Σχολής Χάναφι για το οικογενειακό και 

κληρονοµικό δίκαιο. 

Το εγχειρίδιο θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και τη γλώσσα του 

Κορανίου (αραβική)». 

Η ε"ιτρο"ή για τη σύνταξη του βιβλίου θα α"οτελείται α"ό τους τρεις 

µουφτήδες, µε "ρόεδρο τον µουφτή Κοµοτηνής Μέτσο Τζαµαλή. 

Τα "νευµατικά δικαιώµατά του ανήκουν α"οκλειστικά στο υ"ουργείο 

Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

� 6 ΗΜΕΡΕΣ, «Ανάσα» στην το7ική οικονοµία -27 εκατ. ευρώ 
για τη βελτίωση της ε7ιχειρηµατικότητας των νέων στην 

Αθήνα, 13. 02. 2014 

 

Περισσότερα α"ό 27 εκατ. ευρώ έχουν δεσµευθεί για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και της ε"ιχειρηµατικότητας στον δήµο της Αθήνας 

"ροκειµένου να ενισχυθούν κλάδοι αιχµής της το"ικής οικονοµίας "ου 

"ροωθούν την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα, και κυρίως, για να 

διατεθούν για την αντιµετώ"ιση της ανεργίας, µέσω της α"ασχόλησης των 

νέων. 



Αυτό έγινε γνωστό στο "λαίσιο ειδικής εκδήλωσης "ου διοργάνωσε ο δήµος 

Αθηναίων και η Εταιρεία Ανά"τυξης και Τουριστικής "ροβολής Αθηνών, µε 

θέµα: ∆ήµος Αθηναίων και Ε"ιχειρηµατικότητα: «Έργο Αθήνα», το ο"οίο 

διαθέτει ήδη χρηµατοδότηση 120 εκατ. ευρώ α"ό ΕΣΠΑ. 

Ένα σηµαντικό µέρος του "ρογράµµατος «Έργο Αθήνα» – το ο"οίο τελεί υ"ό 

την ε"ίβλεψη της Εταιρείας Ανά"τυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών 

(ΕΑΤΑ) - είναι αφιερωµένο στη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και της 

Ε"ιχειρηµατικότητας στον µητρο"ολιτικό δήµο της Αθήνας. 

Οι δράσεις του δήµου Αθηναίων µέσω του «Έργου Αθήνα» για την τόνωση 

της ε"ιχειρηµατικότητας µ"ορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες. 

Αυτές "ου υλο"οιούνται α"ό τον ίδιο τον δήµο και τις υ"ηρεσίες του, ό"ως 

η ΕΑΤΑ και η Τεχνό"ολις, και σε αυτές "ου υλο"οιούνται α"ό 

συνεργαζόµενους φορείς. 

Στην "ρώτη κατηγορία έχουν ενταχθεί έργα ό"ως η δηµιουργία Κέντρου 

Στήριξης της Ε"ιχειρηµατικότητας, το ο"οίο θα διαδραµατίσει καθοριστικό 

ρόλο στη χάραξη στρατηγικής για την οικονοµική ανά"τυξη της 

"ρωτεύουσας, µέσα α"ό τη δηµιουργία ενός νέου µοντέλου οικονοµικής 

διακυβέρνησης. 

Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα έργα "ου "ραγµατο"οιούνται µε τη 

συνεργασία σηµαντικών οργανισµών, ό"ως το Οικονοµικό και το Γεω"ονικό 

Πανε"ιστήµιο Αθηνών, ο Σύνδεσµος Ε"ιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), 

η Γενική Συνοµοσ"ονδία Ε"αγγελµατιών Βιοτεχνών Εµ"όρων Ελλάδας 

(ΓΣΕΒΕΕ), η Εθνική Συνοµοσ"ονδία Ελληνικού Εµ"ορίου (ΕΣΕΕ), το 

Εµ"ορικό και Βιοµηχανικό Ε"ιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), ο Ελληνικός 

Οργανισµός Εξαγωγικού Εµ"ορίου (ΟΠΕ), το Ε"αγγελµατικό 

Ε"ιµελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) και τα ∆ιµερή Ε"ιµελητήρια. 

 

ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

� Η ΑΥΓΗ, « ∆ουλειά µας η 7αρακολούθηση και σχολείων», 
14.02.2014 

 

Στο "λαίσιο της... α"οστολής και των αρµοδιοτήτων της αστυνοµίας για την 

""ροστασία της νεολαίας α"ό διάφορους κινδύνους" εντάσσει η ΓΑ∆Α την 

εντολή για ""ροσω"ικές ε"αφές και συναντήσεις" µε διευθυντές και 

"σύνταξη εµ"εριστατωµένων αναφορών" "ου α"οκάλυψε χθες η "Αυγή" και 

"ροκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις α"ό µαθητές και εκ"αιδευτικούς, ενώ τον 

δρόµο για τη Βουλή, µε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, "αίρνει η κλήση 

µαθητών στο Α.Τ. Κερατσινίου για τη συµµετοχή τους σε κατάληψη. 

Με ανακοίνωσή της η ΓΑ∆Α ισχυρίζεται ότι η οδηγία στοχεύει στην 

"α"οτελεσµατική αντιµετώ"ιση του ευαίσθητου κοινωνικού θέµατος της 

"ροστασίας των ανηλίκων και ιδιαίτερα των µαθητών των σχολείων". 

Μάλιστα, κατονοµάζει τους κινδύνους ό"ως τα ναρκωτικά, την 

εγκληµατικότητα, τα τροχαία ατυχήµατα, ενώ σηµειώνεται "ως η εντολή 

εντάσσεται, εκτός των άλλων, "στην "ρόληψη και κατα"ολέµηση των 

εγκληµάτων "ου δια"ράττονται σε βάρος ανηλίκων, καθώς και στην 

αναζήτηση εξαφανισθέντων ανηλίκων". "Ο"οιαδή"οτε άλλη "ροσέγγιση ή 



ερµηνεία δεν αντα"οκρίνεται στο "νεύµα και την ουσία του συγκεκριµένου 

εγγράφου και ουδεµία σχέση έχει µε την "ραγµατικότητα" καταλήγει. 

∆ηλώσεις 
ολιτικών φρονηµάτων ζητά το "Μαθητικό της Ασφάλειας" στο 

Κερατσίνι 

Καταγγέλλοντας "ωµή τροµοκράτηση των µαθητών και "οινικο"οίηση των 

κοινωνικών αγώνων" και "α"ροκάλυ"τη "αραβίαση των δικαιωµάτων των 

µαθητών και κάθε έννοια συνταγµατικής νοµιµότητας", οι βουλευτές του 

ΣΥΡΙΖΑ Π. Λαφαζάνης, Τζ. Βαµβακά, Θ. ∆ρίτσας και Τ. Κουράκης έφεραν 

το θέµα της δίωξης µαθητών στο Κερατσίνι στη Βουλή ζητώντας α"ό τους 

υ"ουργούς Παιδείας, ∆ηµοσίας Τάξης και ∆ικαιοσύνης να "σταµατήσει 

άµεσα κάθε δίωξη και κάθε ενόχληση σε βάρος των ανήλικων µαθητών". 

Σύµφωνα µε "ληροφορίες της "Εφηµερίδας των Συντακτών", οι µαθητές και 

οι µαθήτριες "ου κλήθηκαν να καταθέσουν, σε µια διαδικασία "ου 

"ροσιδίαζε µάλλον σε ανάκριση, δέχτηκαν ερωτήσεις για τις "ολιτικές 

"ε"οιθήσεις των γονιών τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, το 

"ολιτικό φρόνηµα καθηγητών "ου τυχόν "υ"οκίνησαν" τις καταλήψεις, 

αλλά και αν υ"ήρχε "ολιτικό κόµµα "ίσω α"ό τις κινητο"οιήσεις. 

Καταγγέλλεται µάλιστα α"ό το δεκα"εντεµέλες συµβούλιο και τον σύλλογο 

διδασκόντων του 2ου ΓΕΛ Κερατσινίου "ως µαθητές κατέθεσαν χωρίς την 

"αρουσία των κηδεµόνων τους. 

15µελές: "Οι µαθητικοί αγώνες δεν θα σταµατήσουν" 

Την "ροσ"άθεια καταστολής των µαθητικών κινητο"οιήσεων καταγγέλλει 

το 15µελές συµβούλιο τονίζοντας "ως η κατάληψη ήταν α"οτέλεσµα 

ψηφοφορίας, ενω υ"ογραµµίζουν "ως δεν έγιναν φθορές ούτε "αραβατικές 

συµ"εριφορές, "αραθέτοντας, µάλιστα, τα αιτήµατα της κινητο"οίησης τους, 

στα ο"οία ήταν µεταξύ άλλων η θέρµανση του σχολείου, η "αρουσία 

φύλακα, η ε"ιδιόρθωση φθορών ό"ως σ"ασµένα τζάµια και τουαλέτες καθώς 

και το αίτηµα να µην α"ολυθούν οι καθηγητές τους. "Σαν αυριανοί "ολίτες 

δεν δεχόµαστε α"ό κανέναν να µας στερήσει το δικαίωµα να εκφράζουµε 

ελεύθερα τη γνώµη µας και να αγωνιζόµαστε για τα δικαιώµατα µας" 

αναφέρουν, τονίζοντας ότι "στεκόµαστε δί"λα στους συµµαθητές µας "ου 

συγκατηγορούνται". 

Κάλυψη της διευθύντριας α
ό τον Σύλλογο διδασκόντων 

Σε δηλώσεις "ου έκανε στο ειδησεογραφικό σάιτ "tribune.gr" η διευθύντρια 

του 2ου ΓΕΛ Κερατσίνιου υ"οστήριξε "ως της δηµιουργεί "ροβληµατισµό η 

ανακίνηση αυτού του ζητήµατος τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή 

δεδοµένου ότι στην κατάθεσή της είχε τονίσει "ως η συµ"εριφορά των 

µαθητών την "ερίοδο της κατάληψης ήταν άριστη και δεν είχαν "ροκληθεί 

υλικές ζηµιές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη αναστάτωση "ου 

"ροκαλείται στη σχολική κοινότητα. 

Για "ρακτική κατάφωρα αντιδηµοκρατική και "λήρως ασύµβατη µε τις 

"αιδαγωγικές αρχές κάνει λόγο ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου 

σηµειώνοντας "ως στόχος είναι η τροµοκράτηση των µαθητών. Την ίδια 

στιγµή, ε"ιχειρώντας να "ροστατεύσουν τη διευθύντρια αναφέρουν ότι δεν 

ενήργησε µε δόλο "καθώς η µέχρι τώρα "ορεία της δεν δικαιολογεί κάτι 

τέτοιο", υ"οστηρίζοντας ότι τα ονόµατα δόθηκαν, µετά α"ό κλήτευσή της 

στο Α.Τ. και υ"ό την "ίεση της "ροανακριτικής διαδικασίας. 

Θ. Κοτσυφάκης: 



Να καταργηθεί ο νόµος 
ου 
οινικο
οιεί τις µαθητικές κινητο
οιήσεις 

"Α"αράδεκτο" χαρακτήρισε το γεγονός να "αρεµβαίνει η αστυνοµία και σε 

άλλες "ερι"τώσεις οι εισαγγελείς "ροκειµένου να τροµοκρατηθούν οι 

µαθητές "ου κινητο"οιούνται ο "ρόεδρος της ΟΛΜΕ Θ. Κοτσυφάκης 

µιλώντας στην "Α": "∆εν µ"ορεί τα εκ"αιδευτικά "ροβλήµατα και οι 

κινητο"οιήσεις των µαθητών να αντιµετω"ίζονται µε αστυνοµικά µέτρα. 

Καταδικάζουµε τις κλήσεις για ανάκριση και α"ολογία των µαθητών στο 

Αστυνοµικό Τµήµα, ό"ως και κάθε ανάλογο φαινόµενο "ου "οινικο"οιεί τις 

µαθητικές διαµαρτυρίες", τονίζει, σηµειώνοντας "ως "α"αιτούµε να 

καταργηθεί η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου και ο σχετικός νόµος "ου 

"οινικο"οιεί τις κινητο"οιήσεις τω µαθητών". 

Τη στήριξή του στους µαθητές δήλωσε ο υ"οψήφιος δήµαρχος µε την 

"αράταξη Άλλος ∆ρόµος, Χρ. Βρεττάκος ζητώντας α"ό την κυβέρνηση "να 

σταµατήσει τον αντιδηµοκρατικό της κατήφορο,να σταµατήσει να στήνει 

Μαθητοδικεία και να αντιµετω"ίζει τους νέους ανθρώ"ους "ου τολµούν να 

ονειρεύονται και να αγωνίζονται ως εγκληµατίες", ενώ καλεί τη δηµοτική 

Αρχή να δείξει έµ"ρακτα τη στήριξή της, "ολιτική και νοµική. 

Να άρει το αξιό"οινο τυχόν αδικηµάτων "ου έχουν τελεστεί µέχρι σήµερα 

µε ειδική νοµοθετική ρύθµιση καλεί την κυβέρνηση η νεολαία ΠΑΣΟΚ, η 

ο"οία τονίζει ότι οι µαθητικοί αγώνες για τις αυτονόητες κυβερνητικές 

υ"οχρεώσεις δεν µ"ορεί να "οινικο"οιούνται. 

Η Χ.Α. ανα
ολεί το ΕΑΤ - ΕΣΑ 
Οι καταγγελίες για αναβίωση του Μαθητικού της Ασφάλειας, τις ο"οίες µετέφερε 
στην Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ∆. Τσουκαλάς, ενόχλησαν τη Χ.Α. Ο 
βουλευτής της, ∆. Κουκούτσης υ"οστήριξε ότι οι αναφορές Τσουκαλά 
«καταδεικνύουν ότι η Αριστερά των εφά"αξ δεν έχει ξε"εράσει τον ρεβανσισµό» για 

να του α"αντήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ: «Α"ό το να γινόµαστε 'µ"ράβοι' των 
αφεντικών καλύτερα να έχουµε το εφά"αξ». Ε"ανερχόµενος ο χρυσαυγίτης 
βουλευτής ανα"όλησε τα χρόνια της Χούντας: «Με την "ρώτη φά"α τα λέγατε όλα, 
ας µην ανοίξουν τα αρχεία του ΕΑΤ - ΕΣΑ γιατί θα 'τρέχετε' όλοι σας». 
 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

� TVXS, Βουλή: Αντιδράσεις για την τρο7ολογία 7ου αφαιρεί 
την ψήφο µεταναστών, 12.02.2014 

 

Έντονες οι αντιδράσεις στη Βουλή, την Τετάρτη, για την τρο"ολογία "ου 

αφαιρεί α"ό µετανάστες και οµογενείς το δικαίωµα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αντι"αράθεση σηµειώθηκε 

ανάµεσα στον υ"ουργό ∆ικαιοσύνης Χαράλαµ"ο Αθανασίου και τον 

κοινοβουλευτικό εκ"ρόσω"ο του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Λαφαζάνη. 

Σηµειώνεται ότι η κυβέρνηση ε"ακατέθεσε την ε"ίµαχη τρο"ολογία, χωρίς 

αλλαγές, το βράδυ της Τρίτης. 

Ο υ"ουργός ∆ικαιοσύνης, µιλώντας σήµερα στη Βουλή, ανέφερε ότι υ"άρχει 

α"όφαση του Συµβουλίου της Ε"ικρατείας "ου κρίνει αντισυνταγµατική 

την ψήφο στους οµογενείς και τους νόµιµους µετανάστες. 

Την α"όφαση του ΣτΕ ε"ικαλέσθηκε και ο υ"ουργός Εσωτερικών στην 

συνεδρίαση της Ε"ιτρο"ής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας 

Τάξης. «Αν δεν το κάνουµε αυτό», εί"ε αναφερόµενος στην α"αγόρευση 



συµµετοχής οµογενών και µεταναστών στις αυτοδιοικητικές εκλογές, «την 

ε"οµένη των εκλογών "ου κά"οιος "ολίτης θα "ροσφύγει στη ∆ικαιοσύνη, 

θα ακυρώσει τη διαδικασία για να "άµε ξανά σε εκλογές αφού φέρουµε τη 

ρύθµιση αυτή "ου δεν θέλετε. Όλες οι α"οφάσεις είναι σεβαστές µας 

αρέσουν δεν µας αρέσουν». 

«Κόβοντας την ψήφο των νόµιµων µεταναστών "ιστεύετε ότι θα µαζεύετε 

ψήφους. Και αλλάζοντας την Κυριακή των ευρωεκλογών και ότι θα 

γλιτώσετε. ∆εν θα γλιτώσετε όµως», αντέτεινε ο  Παναγιώτης Λαφαζάνης, 

τονίζοντας ότι ο σταυρός στις ευρωεκλογές είναι «α"ό"ειρα νόθευσης των 

εκλογών». «Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει στην µετα"ολίτευση. Αγγίζουν τα 

όρια της εκλογικής νοθείας», "ρόσθεσε. «Ξαφνικά µαζεύονται ο κ. Σαµαράς 

και ο κ. Βενιζέλος και στο "αρά "έντε αλλάζουν το σύστηµα των εκλογών. 

Έλεος. Αυτά δείχνουν "ανικό και αδιέξοδο», υ"ογράµµισε. 

Εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο Βασίλης Κα"ερνάρος έκανε λόγο 

για τερτί"ια και κολ"άκια της κυβέρνησης και εκτίµησε ότι η κυβέρνηση 

ε"ιδιώκει την α"οχή. 

Η α"αγόρευση συµµετοχής των νόµιµων µεταναστών στις αυτοδιοικητικές 

εκλογές α"οτελεί ο"ισθοδρόµηση, τόνισε α"ό την "λευρά του ο 

κοινοβουλευτικός εκ"ρόσω"ος της ∆ΗΜΑΡ Νίκος Τσούκαλης. 

Α"ό το ΚΚΕ, ο Θανάσης Παφίλης τάχθηκε υ"έρ της διεξαγωγής των 

ευρωεκλογών την "ρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών και κατά 

του σταυρού στις ευρωεκλογές. 

ΣΥΡΙΖΑ: Νεροκουβαλητής της Ν∆ το ΠΑΣΟΚ 

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για  "ροσ"άθεια 

ε"ιβολής της ακροδεξιάς ατζέντας α"ό την κυβέρνηση κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ 

σε ανακοίνωσή του, σχετικά µε την ψήφο των µεταναστών στις 

αυτοδιοικητικές εκλογές. Ε"ίσης χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ 

«νεροκουβαλητή» της Ν∆. 

«Η αφαίρεση του δικαιώµατος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι α"ό τους 

µετανάστες και τους οµογενείς στις δηµοτικές εκλογές συνιστά µια 

ξεκάθαρη "ροσ"άθεια ε"ιβολής της ακροδεξιάς ατζέντας α"ό την 

κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ συναινεί στο ξήλωµα του νόµου Ραγκούση, 

ε"ιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως νεροκουβαλητής της Ν∆», τονίζει το κόµµα 

της αξιωµατικής αντι"ολίτευσης. 

Ε"ίσης σηµειώνει ότι «οι δικαιολογίες "ου "ροβάλλει η κυβέρνηση σχετικά 

µε το ενδεχόµενο ακύρωσης των εκλογών εξαιτίας της α"όφασης του ΣτΕ 

είναι "ροσχηµατικές, στο βαθµό "ου η κυβέρνηση είχε όλο το χρόνο να 

"ροετοιµάσει νόµο και να τον φέρει σε δηµόσιο διάλογο, ο ο"οίος να µην 

έρχεται σε αντίθεση µε το "νεύµα της α"όφασης του ΣτΕ και να "ροβλέ"ει 

για τους µετανάστες "ου ζουν και εργάζονται µόνιµα στη χώρα µας το ίδιο 

δικαίωµα µε αυτό "ου ισχύει στις υ"όλοι"ες ευρω"αϊκές χώρες». 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Η Ευρώ7η χαιρετίζει τις ελληνικές αρχές 
για τους χειρισµούς της τραγωδίας στο Φαρµακονήσι, 

14.02.2014 

 

Την ικανο"οίησή του για την α"όφαση του υ"ουργείου Ναυτιλίας και 

Αιγαίου να ζητήσει τη δικαστική διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας 



στο Φαρµακονήσι, ό"ου κατά τη διάρκεια της ε"ιχείρησης διάσωσης 16 

µεταναστών α"ό το Λιµενικό Σώµα, έχασαν τη ζωή τους 8 "αιδιά και 3 

γυναίκες, εκφράζει µε ε"ιστολή του "ρος τον αρµόδιο υ"ουργό Μιλτιάδη 

Βαρβιτσιώτη, ο ε"ίτρο"ος του Συµβουλίου της Ευρώ"ης για τα ∆ικαιώµατα 

του Ανθρώ"ου, Nils Muiznieks. 

Ο ε"ίτρο"ος χαιρετίζει την ετοιµότητα των ελληνικών αρχών και 

ε"ισηµαίνει τις "ροκλήσεις "ου αντιµετω"ίζει το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική 

Ακτοφυλακή, χαρακτηρίζοντας τις ε"ιχειρήσεις διάσωσης "ολυάριθµες και 

άξιες συγχαρητηρίων. 

Ε"αναδιατυ"ώνει ε"ίσης το αίτηµά του "ρος τις ελληνικές αρχές να 

διαµορφώσουν έναν ανεξάρτητο µηχανισµό υ"οδοχής "αρα"όνων, 

ε"ιφορτισµένων µε την έρευνα των ενεργειών και τη δράση των 

εντεταλµένων κυβερνητικών αρχών. 

Προσθέτει ότι για τον λόγο αυτό, το Συµβούλιο της Ευρώ"ης διαθέτει 

εµ"ειρία στην "αροχή τέτοιου είδους βοήθεια. 

Ο κ. Muiznieks εκφράζει την ικανο"οίησή του για τη δηµόσια συγνώµη του 

αρχηγού του Λιµενικού Σώµατος, ∆ηµήτρη Μ"αντιά, σχετικά µε το τραγικό 

συµβάν και υ"ογραµµίζει ότι, καλύτερο είναι η λέξη «"αράνοµη 

µετανάστευση» ή «"αράνοµος µετανάστης», "ου χρησιµο"οιείται ευρέως σε 

όλα τα ευρω"αϊκά κράτη, να αντικατασταθεί µε τις λέξεις «"αράτυ"ος 

µετανάστης» ή «"αράτυ"η µετανάστευση». 

Κλείνοντας εκφράζει την ανυ"οµονησία του να συνεχιστεί ο 

ε"οικοδοµητικός διάλογος "ου έχει ήδη ξεκινήσει µε "ρωτοβουλία του 

υ"ουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Μ. Βαρβιτσιώτη. 

 

� TVXS, Κατατέθηκε στην Βουλή ο νόµος για τον 

µεταναστευτικό κώδικα, 16.02.2014 

 

Κατατέθηκε στην Βουλή α"ό το Υ"ουργείο Εσωτερικών το νοµοσχέδιο για 

τον µεταναστευτικό κώδικα. Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί την ε"όµενη 

εβδοµάδα στην Ε"ιτρο"ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας 

Τάξης, ενώ η ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα ορίσει "ότε θα 

εισαχθεί στην Ολοµέλεια. 

Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, µε τον Μεταναστευτικό Κώδικα ενο"οιούνται 

20 νόµοι, 6 Π∆ και 42 Κανονιστικές Πράξεις, και µειώνονται τα τα 

α"αιτούµενα για την ιθαγένεια ένσηµα στα 50 ετησίως α"ό 150 "ου είναι 

σήµερα. Ε"ίσης µε την «άδεια του ε"ί µακρόν διαµένοντος», "αιδιά "ου 

έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα α"ό µετανάστες θα µ"ορούν να α"οφασίζουν 

στα 18 τους χρόνια αν θα "άρουν την ιθαγένεια ή όχι. 

Ο ανα"ληρωτής υ"ουργός Εσωτερικών, Λεωνίδας Γρηγοράκος, α"αντώντας 

σε ερώτηση του βουλευτή, Νίκου Βούτση, εί"ε "ως µε το νοµοσχέδιο ανοίγει 

ο δρόµος σε χιλιάδες µετανάστες "ου έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα και 

είχαν χαρτιά µόνο για τη χώρα, να µ"ορούν "λέον να µεταβούν σε άλλες 

χώρες της ΕΕ, καθώς η ανεργία στην Ελλάδα είναι σε τέτοια ε"ί"εδα "ου 

δεν τους βοηθά στην εξεύρεση εργασίας. 

 

� Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Ξυλοδαρµός 
µετανάστη µέρα µεσηµέρι στη Νίκαια», 11.02.2014 



 

Τα τάγµατα εφόδου συνεχίζουν τη δράση τους 

Ε"ιβεβαιώνεται α"ό τους γιατρούς του Τζάνειου Nοσοκοµείου ο ξυλοδαρµός 

µετανάστη την Κυριακή το α"όγευµα στη Νίκαια – η καταγγελία 

µεταδόθηκε αρχικά α"ό µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Σύµφωνα µε αυτό"τες µάρτυρες, ο µετανάστης δέχθηκε ε"ίθεση α"ό 

τουλάχιστον δύο άνδρες, στις τέσσερις το α"όγευµα στην "λατεία 

«Περιβολάκι» ε"ί της Πέτρου Ράλλη και µεταφέρθηκε αιµόφυρτος µε 

ασθενοφόρο στο Τζάνειο. Μέλη αντιρατσιστικών οργανώσεων ε"ισκέφθηκαν 

τη χειρουργική κλινική του νοσοκοµείου αργότερα το ίδιο βράδυ: «Οταν 

τους "εριγράψαµε το "εριστατικό, οι γιατροί µάς α"άντησαν ότι "ράγµατι 

την ίδια µέρα δέχθηκαν έναν χτυ"ηµένο µετανάστη, του έδωσαν τις "ρώτες 

βοήθειες και µετά έφυγε», λέει στην «Εφ.Συν.» η Χριστίνα Μινάσα α"ό την 

Κίνηση Α"ελάστε το Ρατσισµό Νίκαιας – Κορυδαλλού. 

Χωρίς να µ"ορεί να ε"ιβεβαιωθεί η ταυτότητα των ε"ιτιθέµενων, το σίγουρο 

είναι ότι οι χρυσαυγίτες έχουν "υκνώσει τις δράσεις τους στις γειτονιές του 

Πειραιά, "ραγµατο"οιώντας εβδοµαδιαίες εξορµήσεις σχεδόν κάθε Σάββατο 

εδώ και ένα µήνα. Σε µία α"ό αυτές τις εξορµήσεις βεβήλωσαν το σηµείο της 

δολοφονίας του Φύσσα και ε"ιτέθηκαν στο στέκι «Ρεσάλτο» στο Κερατσίνι, 

ενώ την "ροηγούµενη εβδοµάδα κατέβασαν δεύτερη φορά το "ανό του 

Συλλόγου ∆ασκάλων «Νίκος Πλουµ"ίδης». 

Ο"ως ε"ιβεβαιώνεται α"ό το «∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών 

Ρατσιστικής Βίας», µηχανοκίνητα τάγµατα εφόδου εµφανίστηκαν και την 

Τετάρτη το βράδυ στο Πεδίον του Αρεως χτυ"ώντας µε "αλούκια και 

µαχαίρια Αφγανό µετανάστη. 

 

� ΕΘΝΟΣ, Τους 473.124 φτάνουν οι νόµιµοι µετανάστες, 
15.02.2014 

 

Σε 473.124 ανέρχονται οι νόµιµοι µετανάστες "ου διαµένουν στην Ελλάδα, 

ό"ως έκανε γνωστό χθες στη Βουλή ο ανα"ληρωτής υ"ουργός Εσωτερικών. 

Ο Λ. Γρηγοράκος, α"αντώντας σε σχετική ε"ίκαιρη ερώτηση του βουλευτή 

του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Βούτση, γνωστο"οίησε ότι αυτήν τη στιγµή οι νόµιµοι 

µετανάστες στη χώρα "ου έχουν άδεια σε ισχύ ανέρχονται σε 473.124, εκ 

των ο"οίων οι 232.000 είναι σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. 

Ο υ"ουργός αναφέρθηκε και στο νοµοσχέδιο "ου κατατέθηκε για τον 

Μεταναστευτικό Κώδικα σύµφωνα µε τον ο"οίο ενο"οιούνται 20 νόµοι, 6 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα και 42 Κανονιστικές Πράξεις και εκτός α"ό την 

ενο"οίηση της νοµοθεσίας οι διατάξεις του αναµένεται να βοηθήσουν 

σηµαντικά στο ζήτηµα της ιθαγένειας ενώ -σύµφωνα µε τον υ"ουργό- ο 

κώδικας µειώνει τη γραφειοκρατία και "ροβλέ"ει ότι τα α"αιτούµενα 

ένσηµα µειώνονται στα 50 ετησίως α"ό 150 "ου ίσχυε έως σήµερα. 

Ο ίδιος υ"ογράµµισε ότι ανοίγει ο δρόµος χιλιάδες µετανάστες "ου έχουν 

εγκλωβιστεί στην Ελλάδα και είχαν χαρτιά µόνο για τη χώρα να µ"ορούν 

"λέον να µεταναστεύσουν στην ΕΕ, καθώς η ανεργία στην Ελλάδα είναι σε 

τέτοια ε"ί"εδα "ου δεν τους βοηθούν στην εξεύρεση εργασίας. Προσέθεσε δε 

ότι µε την «άδεια του ε"ί µακρόν διαµένοντος» "αιδιά "ου έχουν γεννηθεί 



στην Ελλάδα α"ό µετανάστες θα µ"ορούν να α"οφασίζουν στα 18 τους 

χρόνια αν θα "άρουν την ελληνική ιθαγένεια ή όχι.  

«Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει διαµορφωθεί µια "ολιτική 

α"οµάκρυνσης και α"οθάρρυνσης σε σχέση µε τους µετανάστες υ"ηκόους 

τρίτων χωρών, ακόµη και για όσους έχουν νόµιµα χαρτιά και τις 

"ροϋ"οθέσεις να µένουν στην Ελλάδα», "αρατήρησε ο Νίκος Βούτσης, ενώ 

"ροσέθεσε ότι στη στρατηγική αυτή εντάσσεται και η ε"ιβολή ε"ί δικαίους 

και αδίκους, µετανάστες και οµογενείς, να µην ψηφίζουν στις εκλογές. 

 

� REAL, Έκκληση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, 16.02.2014 
 

Την ελληνική διασκευή του τραγουδιού “They Don't Care About Us” του 

Μάικλ Τζάκσον, το “Σε έναν κόσµο "ου δεν κάνει κάτι για µας” "ου έχει 

ερµηνεύσει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ε"έλεξε η Φοιτητική Οµάδα της 

∆ιεθνούς Αµνηστίας στη Θεσσαλονίκη, µε δράση "ου διοργάνωσε χθες στην 

"λατεία Αριστοτέλους, για να α"ευθύνει έκκληση για σωστή µεταχείριση 

των µεταναστών "ου φθάνουν στη χώρα µας. 

Φοιτητές, µέλη της οµάδας έστρωσαν κοµµάτια ύφασµα και το"οθέτησαν 

"άνω τους "αιδικά ρούχα και "αιχνίδια συµβολικά για τα "αιδιά, θύµατα 

στο Φαρµακονήσι και κρατώντας χαρτόνια µε τα συνθήµατα "SOS Greece", 

"SOS Europe", "Όχι άλλες α"ωθήσεις" τραγούδησαν. 

«Θέλουµε να κινητο"οιήσουµε τον κόσµο, να ενηµερώσουµε ότι στο Αιγαίο 

γίνονται "αράνοµες ε"ανα"ροωθήσεις µεταναστών. ∆εν ζητάµε να 

"ροσελκύσουµε µετανάστες, ζητάµε να ακολουθούνται σωστά και νόµιµα οι 

διαδικασίες, να έρχονται στη χώρα και µε το σωστό τρό"ο να τους 

"αρέχουµε, αν γίνεται, άσυλο, ή να στους στέλνουµε "ίσω στη χώρα τους», 

δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το µέλος της Φοιτητικής Οµάδας, Νίκος Μωραϊτης. 

Οι συµµετέχοντες στο δρώµενο τόνισαν την ανάγκη σωστής µεταχείρισης 

των µεταναστών και ακρόασής τους, καθώς µ"ορεί να αντιµετω"ίζουν 

σοβαρά "ροβλήµατα στη χώρα τους, είτε λόγω "ολέµου, είτε λόγω 

θρησκεύµατος και να διώκονται. 

Τα µέλη της οµάδας συνοµίλησαν µε "εραστικούς και συγκέντρωσαν 

υ"ογραφές για την έκκληση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας µε τίτλο «Σταµατήστε 

τις "αράνοµες α"ωθήσεις των µεταναστών και των "ροσφύγων στα σύνορα 

της Ελλάδας» "ρος τον υ"ουργό Προστασίας του Πολίτη, α"ό τον ο"οίο ζητά 

«να διερευνήσει τους ισχυρισµούς για αδιάκριτες α"ελάσεις και 

κακοµεταχείριση και να οδηγήσει στη ∆ικαιοσύνη όσους ενέχονται». 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Θεωρούνται 

τροµοκράτες, καταγγέλλουν ξυλοδαρµό», 12.02.2014 

 

«Συγκρότηση τροµοκρατικής οργάνωσης µε την ε"ιβαρυντική "ερίσταση της 

κατασκευής και "ροµήθειας εκρηκτικών υλών "ρος εξυ"ηρέτηση σκο"ών 

τροµοκρατίας, τροµοκρατική "ράξη µε "ροµήθεια εκρηκτικών υλών, 

"λαστογραφία κατ’ εξακολούθηση και "αράνοµη είσοδο στη χώρα» είναι οι 

βαρύτατες κατηγορίες "ου αναµένεται να α"οδοθούν στους 4 Τούρκους 



υ"ηκόους, ηλικίας 26, 33, 41 και 49 ετών, "ου συνελήφθησαν τη ∆ευτέρα σε 

σ"ίτι στου Γκύζη. Την Παρασκευή θα α"ολογηθούν µετά την "ροθεσµία 

"ου έλαβαν α"ό τον εισαγγελέα. Πάντως, ε"ίσηµο κατηγορητήριο δεν 

υ"άρχει ακόµα, ενώ οι συνήγοροι υ"εράσ"ισης αναµένεται να λάβουν 

σήµερα στα χέρια τους τη δικογραφία. 

DNA χωρίς συναίνεση 

Οι συλληφθέντες κατήγγειλαν ότι ξυλοκο"ήθηκαν α"ό τους αστυνοµικούς, 

ισχυρίστηκαν ότι τους "ήραν δείγµα DNA χωρίς τη συναίνεσή τους και 

αρνήθηκαν να συνεργαστούν µε τις αρχές. «Πρόκειται για γνωστούς 

αγωνιστές της άκρας αριστεράς "ου έχουν υ"οφέρει εξαιτίας των "ολιτικών 

τους "ε"οιθήσεων στην Τουρκία» δήλωσε στην «Εφ.Συν.» ο δικηγόρος τους, 

Γιάννης Ραχιώτης, υ"ογραµµίζοντας "ως «ο µικρότερος εξ αυτών, φοιτητής 

του Χηµικού και φυλακισµένος ε"ί 2,5 χρόνια στην Τουρκία, ξυλοκο"ήθηκε 

άγρια α"ό τους αστυνοµικούς, µε α"οτέλεσµα να έχει αιµατώµατα στα µάτια 

και σε όλο του το σώµα». Ο δεύτερος εξ αυτών έχει "εράσει 13 χρόνια της 

ζωής του σε τουρκικές φυλακές και ο τρίτος είναι στην Ελλάδα εδώ και 12 

χρόνια νόµιµα. «Η "αραµονή των συλληφθέντων στα σιδερένια κουτιά-κελιά 

της Αντιτροµοκρατικής, "ου δεν έχουν "αράθυρα, µε τα αφρολέξ κρεβάτια 

και το µόνιµο τεχνητό φως, συνιστά α"ό µόνη της βασανιστήριο» σχολίασε ο 

δικηγόρος τους. 

Οι ίδιοι δεν δηλώνουν σε "οιο "ολιτικό κόµµα ανήκουν, αρνούµενοι να 

ε"ιβεβαιώσουν την αντιτροµοκρατική υ"ηρεσία, σύµφωνα µε την ο"οία 

α"οτελούν µέλη του DHKP-C (Ε"αναστατικό Λαϊκό Α"ελευθερωτικό 

Κόµµα-Μέτω"ο). Ταυτόχρονα, σε ανάρτηση στην τουρκική ιστοσελίδα της 

«Today Zaman» γράφτηκε ότι, σύµφωνα µε την Ελληνική Αστυνοµία, 

τουλάχιστον ο ένας εκ των τεσσάρων καταζητείται α"ό τις τουρκικές αρχές 

µε την κατηγορία της συµµετοχής σε τροµοκρατική οργάνωση. 

Αστυνοµικές "ηγές αναφέρουν "ως ένας α"ό τους συλληφθέντες Τούρκους 

κουρδικής καταγωγής ενέχεται στην υ"όθεση του ο"λισµού "ου µετέφεραν 

συµ"ατριώτες του "έρσι το καλοκαίρι στη Σµύρνη, αλλά και µε την έκρηξη 

σε διαµέρισµα στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο του 2011. 

Συγκεκριµένα, ό"ως ανακοινώθηκε α"ό τις αστυνοµικές αρχές, το βιολογικό 

υλικό του 49χρονου Τεκίν Χ. ταυτο"οιήθηκε µε εκείνο "ου βρέθηκε σε 

ιµάντα αντιαρµατικής ρουκέτας, σε σηµαιάκια µε την ένδειξη DHKP-C και 

σε κινητό τηλέφωνο, αντικείµενα "ου είχαν κατασχεθεί σε "λωτό σκάφος 

στην υ"όθεση της Χίου τον Ιούλιο του 2013. Ε"ι"λέον, DNA του ίδιου 

Τούρκου ταυτο"οιήθηκε µε γενετικό υλικό "ου βρέθηκε σε αντικείµενα, 

κατά την έρευνα σε σ"ίτι στην οδό Μιαούλη 51, για την υ"όθεση της 

έκρηξης στην Τριανδρία. 

Η ανώνυµη καταγγελία 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 41χρονος συλληφθείς είναι "ιθανώς ένας α"ό 

τους εκτελεστές του DHKP-C, "ου βαρύνεται µε αρκετές δολοφονίες, 

ανάµεσά τους και εκείνη του ιδιοκτήτη της αντι"ροσω"είας της Toyota στην 

Τουρκία το 1996. Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, τα ό"λα και τα εκρηκτικά 

σκό"ευαν να τα στείλουν στην Τουρκία. Στη σύλληψή τους, ό"ως ανέφερε 

χθες ανώτερος αξιωµατικός της Αντιτροµοκρατικής, έφτασαν µετά α"ό 

ανώνυµη καταγγελία και η υ"όθεση δεν είχε –ό"ως τόνισε 



κατηγορηµατικά– σχέση µε εκείνη του Αγγελου Φιλι""ίδη και της 

44χρονης γυναίκας "ου συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης. 

 

ΥΓΕΙΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Μαχαίρι στις δα7άνες Υγείας, 16.02.2014 
Πλησίον του µέσου όρου του ΟΟΣΑ βρισκόταν "ρο Μνηµονίου η Ελλάδα σε 

ό,τι αφορά τις δα"άνες Υγείας. Μολονότι το «λί"ος» στον εν λόγω τοµέα δεν 

ήταν µεγάλο, ό"ως δια"ιστώνεται α"ό τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, εν τούτοις η 

"τώση της αντίστοιχης δα"άνης "ου άρχισε να καταγράφεται "ριν α"ό 

"έντε χρόνια ήταν κατακόρυφη και η µεγαλύτερη ανάµεσα σε 32 χώρες του 

κόσµου. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η χώρα µας α"ό το 2009 και 

έ"ειτα είχε δι"λάσιο ρυθµό "τώσης των κατά κεφαλήν δα"ανών Υγείας σε 

σχέση µε τον ανα"τυξιακό ρυθµό των ετών 2000-2009, ό,τι δηλαδή συνέβη 

και στην Ισλανδία, η ο"οία όµως δεν µ"ήκε στο Μνηµόνιο. Η "τώση των 

δα"ανών Υγείας στην Ελλάδα την τελευταία "ενταετία ήταν µεγαλύτερη 

ακόµη και α"ό τις "ολύ"αθες χώρες του Νότου, δηλαδή την Πορτογαλία, 

την Ιταλία, την Ισ"ανία, αλλά και α"ό την Ιρλανδία.  

Αυξήσεις και «ενοχές» 

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι α"ό το 2000 ως το 2009 ο µέσος ετήσιος 

ανα"τυξιακός ρυθµός των δα"ανών Υγείας στην Ελλάδα ανά κάτοικο ήταν 

5,3% όταν ο αντίστοιχος του ΟΟΣΑ ήταν 4,1%. Ο καθηγητής Οικονοµικών 

της Υγείας κ. Ιωάννης Κυριό"ουλος α"οδίδει τη µικρή αυτή αύξηση στην 

εισαγωγή καινοτόµων φαρµάκων για την αντιµετώ"ιση σοβαρών ασθενειών 

και στην ε"ίδραση των µηχανηµάτων της υψηλής βιοϊατρικής τεχνολογίας 

µε κύριο εκφραστή τους τις α"εικονίσεις και τις µοριακές και γενετικές 

τεχνικές. «Η διερεύνηση των µεγεθών στέλνει µηνύµατα τα ο"οία δείχνουν 

ότι η αύξηση της δα"άνης δεν οφείλεται στην αύξηση των τιµών ή του όγκου 

κατανάλωσης των υ"ηρεσιών αλλά στην καινοτοµική έκρηξη της 

βιοϊατρικής και φαρµακευτικής τεχνολογίας και συνακόλουθα στην 

"αυτόµατη" ασφαλιστική κάλυψη, φαινόµενα τα ο"οία εκδηλώθηκαν - σε 

άλλον χρόνο - σε "ολλές βιοµηχανικές χώρες» τονίζει.  

Α"ό το 2009 και έ"ειτα, ο"ότε η ζωή των Ελλήνων άρχισε να λειτουργεί µε 

ρυθµούς κρίσης και Μνηµονίου, οι δα"άνες Υγείας άρχισαν να έχουν 

αρνητική τροχιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο µέσος ετήσιος ανα"τυξιακός 

ρυθµός δα"ανών Υγείας ανά κάτοικο α"ό 5,3% "ου ήταν την "ερίοδο 2000-

2009 έφθασε στο -11,1% τα έτη 2009-2011. Αντίστοιχα η Ιρλανδία α"ό 7% 

την "ερίοδο 2000-2009 (όταν ο µέσος όρος του ΟΟΣΑ ήταν 4,1%) 

κατρακύλησε στο -6,6% τα έτη 2009-2011, η Πορτογαλία α"ό 1,8% "ήγε στο 

-2,2%, η Ισ"ανία α"ό 4,1% στο -0,5% και η Ιταλία α"ό 1,6% στο -0,4%.  

Με βάση τα "αρα"άνω δεδοµένα ο κ. Κυριό"ουλος τονίζει ότι η τρέχουσα 

ρητορική «ενοχο"οίησης» της υγειονοµικής δα"άνης ως υ"αίτιας της 

δηµοσιονοµικής κρίσης "άσχει - ε"ιστηµονικά και "ολιτικά - βαρέως. Ο"ως 

συµ"εραίνει, «είναι "ροφανές ότι δι' αυτού του τρό"ου ε"ιχειρείται αφενός 

η "νοµιµο"οίηση" των εκτεταµένων "ερικο"ών, αφετέρου η µετακύλιση του 

κόστους στα νοικοκυριά».  

Σύµφωνα µε τον καθηγητή, η αύξηση της δα"άνης Υγείας στη χώρα µας και 

διεθνώς οφείλεται στις µείζονες δηµογραφικές (γήρανση του "ληθυσµού) 



και ε"ιδηµιολογικές (χρόνια και εκφυλιστικά νοσήµατα), καθώς και στις 

διαρκώς διευρυνόµενες ανάγκες και α"αιτήσεις του κοινού. Τα σχετικά 

µεγέθη καταδεικνύουν ότι η δα"άνη κατά την τελευταία εικοσαετία 

αυξάνεται µε ρυθµό µεγαλύτερο του αντίστοιχου του ΑΕΠ και κυµαίνεται 

"ερί τον µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.  

Η ρητορική της «σ"ατάλης» δεν είναι «a la mode» 

Ο καθηγητής κ. Ι. Κυριό"ουλος ε"ισηµαίνει ότι η ρητορική "ερί 

«σ"ατάλης» µ"ορεί να υ"ηρετεί τις ανάγκες του συνήθους "ολιτικού 

ανταγωνισµού αλλά δεν τεκµηριώνεται ε"ιστηµονικά και δεν εδράζεται 

στην αλήθεια. Οµοίως η "ροσ"άθεια «"εριορισµού» αυτών των φαινοµένων 

σε συγκεκριµένα ηµερολογιακά δεδοµένα "ου συµ"ί"τουν µε την "ολιτική 

συγκυρία δεν συµβάλλει στη θεµελίωση µιας ε"οικοδοµητικής ανάλυσης για 

την εθνική υγειονοµική "ολιτική.  

«Η ρητορική της "σ"ατάλης" στην Υγεία τα τελευταία χρόνια δεν είναι "a la 

mode" ε"ειδή αντιστρατεύεται αφενός την ανά"τυξη, την καινοτοµία και 

την "ρόοδο, αφετέρου "αρεµ"οδίζει την "ροσ"άθεια για την ανασυγκρότηση 

της εθνικής βιοµηχανίας ιατρικής "ερίθαλψης. Ε"ι"ροσθέτως και υ"ό το 

"ολιτικό "ρίσµα η ρητορική αυτή εκτρέ"ει α"ό την "ραγµατική βάση του 

"ροβλήµατος, το ο"οίο έγκειται στην ανασυγκρότηση του υγειονοµικού 

τοµέα µέσω ευρέων διαρθρωτικών αλλαγών µε ε"ίκεντρο την καθολική 

κάλυψη του "ληθυσµού» τονίζει ο καθηγητής. 

«Οι Αµερικανοί λένε ότι "ρέ"ει να σταµατήσουµε να µιλάµε για υψηλές 

δα"άνες στην Υγεία. Αυτό, αναφέρουν, είναι θετικό ως γεγονός διότι 

αυξάνει το ΑΕΠ, την α"ασχόληση και δίνει διέξοδο στην καινοτοµία. Εκεί 

"ου "ρέ"ει να εστιάσουµε την "ροσοχή µας είναι ο καταµερισµός του 

κόστους ανάµεσα στο κράτος, στην ασφάλιση και στους καταναλωτές µε 

κριτήριο την κατανοµή του οφέλους» καταλήγει. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Μειώνεται η τιµή σε 7ερισσότερα α7ό 6.000 
φάρµακα, 13.02.2014 

 

Αθήνα   

Μείωση της τιµής κατά µέσον όρο "ερί"ου 5% για "ερισσότερα α"ό 6.000 

σκευάσµατα "εριλαµβάνει το νέο δελτίο τιµών φαρµάκων, το ο"οίο τίθεται 

σε ισχύ για τους "αρασκευαστές και εισαγωγείς α"ό 17 Φεβρουαρίου 2014, 

για τις φαρµακα"οθήκες α"ό 26 Φεβρουαρίου 2014 και για τα ιδιωτικά 

φαρµακεία α"ό 10 Μαρτίου 2014. 

Το νέο δελτίο αφορά την ανακοστολόγηση 9.191 σκευασµάτων, α"ό τα ο"οία 

6.154 είναι γενόσηµα και 3.037 "ρωτότυ"α και off-patent. 

Η νέα ανακοστολόγηση θα έχει ως α"οτέλεσµα µία µεσοσταθµική µείωση 

τιµής της τάξης του 4,7%, σύµφωνα µε τους υ"ολογισµούς του ΕΟΦ, ενώ 

εκτιµάται ότι 6.000 σκευάσµατα έχουν υ"οστεί µειώσεις, σε σχέση µε το 

"ροηγούµενο δελτίο τιµών του Αυγούστου 2013, µε "ροεξάρχουσα τη 

µείωση των γενοσήµων κατά "ερί"ου 9%. Το νέο δελτίο υ"ολογίζεται ότι θα 

ε"ιφέρει µείωση της ετήσιας φαρµακευτικής δα"άνης για τον ΕΟΠΥΥ, 

"ερί"ου 160 εκατ. ευρώ και 36 εκατ. ευρώ για τα νοσοκοµεία. 

Στα "αρα"άνω "εριλαµβάνεται και ο κατάλογος τιµολόγησης 290 

καινοτόµων φαρµάκων, τα ο"οία εισέρχονται για "ρώτη φορά στην ελληνική 



αγορά και τα ο"οία θα αξιολογηθούν άµεσα για την κατάταξή τους στη 

θετική λίστα. 

Η ανακοστολόγηση βασίστηκε στις ρυθµίσεις των δύο "ρόσφατων 

υ"ουργικών α"οφάσεων, µε βάση τις ο"οίες καθορίζονται οι ανώτατες τιµές 

για τις τρεις βασικές κατηγορίες φαρµακευτικών σκευασµάτων: 

α) Για τα "ροϊόντα αναφοράς υ"ό "ροστασία ("ρωτότυ"α ή on patent) 

λαµβάνεται υ"όψη ο µέσος όρος των τριών χαµηλότερων τιµών των κρατών- 

µελών της ΕΕ. 

β) Για τα "ροϊόντα αναφοράς χωρίς "ροστασία (off patent) λαµβάνεται 

υ"όψη το 50% της τελευταίας τιµής της υ"ό "ροστασία δραστικής. 

γ) Για τα γενόσηµα λαµβάνεται υ"όψη το 65% της τιµής των αντιστοίχων 

off-patent σκευασµάτων. 

Ε"ι"λέον, εκδόθηκε υ"ουργική α"όφαση έγκρισης της αναθεωρηµένης 

θετικής λίστας (α"οζηµιούµενων φαρµάκων), α"ό την ο"οία αυτοδικαίως -

ό"ως εκτιµά το υ"ουργείο Υγείας - εξαιρέθηκαν 838 κωδικοί 

φαρµακευτικών σκευασµάτων.  

Τα "ροϊόντα αυτά διακινούνται α"ό φαρµακευτικές εταιρείες, οι ο"οίες δεν 

έχουν εκ"ληρώσει τις οικονοµικές τους υ"οχρεώσεις ε"ιστροφών στον 

ΕΟΠΥΥ (rebate), "αρά τις σχετικές αιτιολογηµένες και ε"ανειληµµένες 

α"οφάσεις του ασφαλιστικού φορέα. Για τα "αρα"άνω σκευάσµατα 

υφίσταται η δυνατότητα ε"ανόδου στη θετική λίστα, εφόσον οι εταιρείες 

εκ"ληρώσουν τις οικονοµικές τους υ"οχρεώσεις "ρος τον ΕΟΠΥΥ. 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, « Οκτώ ώρες αναµονής 
στα ε7είγοντα», 13.02.2014 

 

Τραγική η κατάσταση στο νοσοκοµείο «Πα"αγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, 

µε ασθενείς να στοιβάζονται σε ράντσα, καρότσια και φορεία. Οι ελλείψεις 

ό"ως διαµορφώθηκαν α"ό την "ολιτική κυβέρνησης και τρόικας είναι 

δραµατικές, ενώ γιατροί και νοσηλευτές δίνουν µάχη για να αντε"εξέλθουν 

Ιδού η δηµόσια υγεία του κ. Γεωργιάδη: τριτοκοσµικές εικόνες µε 700 

ασθενείς στην «ουρά» και µέσο όρο αναµονής οκτώ ώρες στα ε"είγοντα 

"εριστατικά αντιµετώ"ισαν όσοι βρέθηκαν χθες στο «Πα"αγεωργίου», το 

µοναδικό εφηµερεύον νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης, και ας είναι το "ιο 

σύγχρονο της Βόρειας Ελλάδας. 

Η τραγική κατάσταση µε δεκάδες ασθενείς να στοιβάζονται σε ράντσα, 

καρότσια και φορεία δεν οφείλεται σε αδυναµία του νοσοκοµείου, αλλά στη 

γενικότερη κατάσταση "ου ε"ικρατεί στο σύστηµα υγείας της χώρας µας, 

ό"ως τη συνδιαµόρφωσαν κυβέρνηση – τρόικα και υ"ουργός Υγείας. 

Αυτό τουλάχιστον υ"οστήριξαν γιατροί "ου εφηµέρευαν και νοσηλευτές, 

για να µην αναφερθούµε στα «γαλλικά» και τις καταγγελίες των 

εκατοντάδων "ονεµένων ανθρώ"ων και των συνοδών τους οι ο"οίοι 

υ"έφεραν στην αναµονή… 

Τι κι αν το νοσοκοµείο «Πα"αγεωργίου» α"οτελεί κόσµηµα για τον τοµέα 

της υγείας στη χώρα µας. Οι ελλείψεις σε υ"οδοµές και "ροσω"ικό σε 

ε"ί"εδο υγειονοµικής "εριφέρειας κάνουν ένα νοσοκοµείο-υ"όδειγµα να 

δουλεύει σαν υ"οτυ"ώδες Κέντρο Υγείας του Τρίτου Κόσµου. 



Ο"ως είναι φυσικό, αφού ο κόσµος δεν µ"ορεί να τα ψάλει στους 

"ραγµατικούς υ"εύθυνους αυτής της κατάστασης, α"οδέκτης των 

"αρα"όνων γίνεται συστηµατικά ο γενικός διευθυντής του νοσοκοµείου 

«Πα"αγεωργίου», Γιώργος Χριστό"ουλος, "ου κρούει τον κώδωνα του 

κινδύνου… «Μέχρι το µεσηµέρι (σ.σ. χθες) οι ασθενείς "ου "ερίµεναν να 

εξεταστούν ήταν 700. Μέχρι να λήξει η εφηµερία θα ξε"εράσουν τους 1.300. 

∆εχόµαστε βαριά "εριστατικά α"ό ε"αρχιακά νοσοκοµεία. Φροντίζουµε να 

δίνουµε "ροτεραιότητα στις σοβαρές "ερι"τώσεις, ωστόσο ο κόσµος 

ταλαι"ωρείται αφάνταστα. Η αναµονή ξε"ερνά τις 8 ώρες. Το "ροσω"ικό του 

νοσοκοµείου δίνει "ραγµατική µάχη για να αντε"εξέλθει» δήλωσε. 

Χθες, για άλλη µια φορά, το «Πα"αγεωργίου» είχε µόνο αυτό γενική 

εφηµερία. Η "ροσέλευση µεγάλη και τα "εριστατικά βαριά: "αθολογικά, 

καρδιολογικά, ασθενείς µε λοιµώξεις και δεκάδες διακοµιδές. Τα "ιο σοβαρά 

εξετάζονται αµέσως, ενώ τα ελαφρά µ"ορεί να χρειαστεί να "εριµένουν 

µέχρι και οκτώ ώρες. Υ"ό κανονικές συνθήκες σε γενική εφηµερία η 

αναµονή συνήθως είναι δύο ώρες. Τα νοσοκοµεία εφηµερεύουν ανά δύο, 

όµως το «Πα"αγεωργίου» στις µισές εφηµερίες είναι µόνο του. 

 

 

 


