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� ΤΟ ΒΗΜΑ, Με νοµοθετική ρύθµιση τα (αιδιά των (ολυτέκνων 

στα ΑΕΙ, 12. 03. 2014 

 

Ε�ιχειρείται άρση αδιεξόδου µετά την α�όφαση του ΣτΕ 

Νοµοθετική ρύθµιση συντάσσουν την Τετάρτη οι αρµόδιες υ�ηρεσίες του 

υ�ουργείου Παιδείας �ροκειµένου να ξε�εραστεί το �ρόβληµα �ου 

δηµιουργήθηκε την Τρίτη µε την α�όφαση του Συµβουλίου της Ε�ικρατείας 

(ΣτΕ) µε την ο�οία και κρίθηκαν αντισυνταγµατικές οι ευεργετικές 

διατάξεις �ου έχουν ψηφισθεί για την συµµετοχή των �ολύτεκνων ως 

ειδική κατηγορία στις �ανελλαδικές εξετάσεις. 

Ό�ως δήλωσε ήδη ο υ�ουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος  Αρβανιτό�ουλος, 

στόχος του είναι να στηριχθούν  οι �ολύτεκνες, οι τρίτεκνες και οι 

µονογονεϊκές οικογένειες �ου έχουν �ερισσότερες ανάγκες και µεγαλύτερη 

δυσκολία  να αντε�εξέλθουν στις σηµερινές συνθήκες. 

∆ηλώσεις για το θέµα έκανε σήµερα στο ραδιόφωνο του Real fm ο 

υφυ�ουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. «Η κυβέρνηση έχει την 

�ολιτική βούληση να βοηθήσει, µε νοµοθετική �ρωτοβουλία, �ου θα 

αναλάβει άµεσα το υ�ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, τα �αιδιά των 

�ολύτεκνων, των τρίτεκνων και των µονογονεϊκών οικογενειών, �ου 

�ροσ�αθούν να εισαχθούν στην τριτοβάθµια εκ�αίδευση, µέσω των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων» δήλωσε ο υφυ�ουργός Παιδείας. 

Υ�ενθυµίζεται ότι κατά την �ερυσινή χρονιά α�ό τις 69.288 θέσεις σε 

ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι 11.503 δόθηκαν στους υ�οψηφίους ειδικών κατηγοριών (µεταξύ 

των ο�οίων και οι συγκεκριµένες κατηγορίες �ου κρίθηκαν α�ό το ΣτΕ). 

Η α�όφαση του ΣτΕ 

Ό�ως είναι γνωστό, η Ολοµέλεια του ΣτΕ έκρινε την Τρίτη ότι το 

νοµοθετικό �λαίσιο �ου �αρέχει τη δυνατότητα στα �αιδιά των �ολύτεκνων 

οικογενειών να εισέρχονται στα ΑΕΙ καθ' υ�έρβασιν του αριθµού των 

εισακτέων, είναι αντίθετο µε το Σύνταγµα. 

Η Ολοµέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγµατικούς τους νόµους 4071/2012 

και 3966/2011 �ου �ροβλέ�ουν ότι τα �αιδιά των �ολύτεκνων οικογενειών 

εισάγονται στα ΑΕΙ κατά �αρέκκλιση του γενικού συστήµατος εισαγωγής. 

Ό�ως αναφέρεται στην α�όφαση του Ανµωτάτου ∆ικαστηρίου, «η 

�ρονοµιακή µεταχείριση των �αιδιών των �ολυτέκνων �ροκαλεί στην 

τριτοβάθµια εκ�αίδευση δυσλειτουργία, η ο�οία δεν είναι ανεκτή α�ό το 

άρθρο 16 του Συντάγµατος �ου �ροστατεύει την Παιδεία». 

Σε άλλο σηµείο της α�όφασης του αναφέρει ότι «αφαιρούνται θέσεις α�ό 

τους υ�οψήφιους σ�ουδαστές, µε α�οτέλεσµα να α�οκλείονται α�ό την 

εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκ�αίδευση υ�οψήφιοι µε συγκριτικά 

�ληρέστερες ικανότητες και δεξιότητες, οι ο�οίοι υ�ερτερούν σε 

διαγωνιστικές δοκιµασίες �ου βασίζονται σε αµιγώς ακαδηµαϊκά κριτήρια». 



 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Οι αστυνοµικές ε(ιχειρήσεις για το (αρεµ(όριο 

«κλείνουν» την ΑΣΟΕΕ, 13. 03. 2014 

 

Α�όφαση της �ρυτανείας λόγω των ε�εισοδίων έξω α�ό το ίδρυµα 

«∆εν µ�ορώ να είµαι καθηµερινά θεατής ενός σίριαλ µε κλέφτες κι 

αστυνόµους, το ο�οίο διαλύει το �ανε�ιστήµιο και κινδυνεύουν ζωές» λέει 

στο «Βήµα» ο �ρύτανης του Οικονοµικού Πανε�ιστηµίου Αθηνών κ. 

Κωνσταντίνος Γάτσιος, εξηγώντας γιατί �ήρε την α�όφαση να κλείσει για 

λίγες ηµέρες το �ανε�ιστήµιό του. 

 «Ε�αναλαµβάνεται η ίδια ατελέσφορη και ανα�οτελεσµατική τακτική 

αντιµετώ�ισης του �αραεµ�ορίου µε τελικό θύµα µόνο το �ανε�ιστήµιο» 

λέει χαρακτηριστικά ο κ. Γάτσιος. 

 Το Οικονοµικό Πανε�ιστήµιο δεν έκλεισε ούτε για µια ηµέρα κατά την 

διάρκεια των τελευταίων κινητο�οιήσεων στο χώρο της �αιδείας, δεν έχασε 

ούτε µια εξεταστική και δεν χρειάστηκε να �ροσθέσει ούτε µια ώρα 

ε�ι�λέον µάθηµα στους φοιτητές τους.  

Όµως χθες το βράδυ έκλεισε και �αραµένει κλειστό «µέχρι νεοτέρας» 

εξαιτίας του �αραεµ�ορίου στους δρόµους της Πατησίων, των σ�ασµωδικών 

ε�ιθέσεων δυνάµεων των ΜΑΤ (�ου δεν εµ�όδισαν κανέναν α�ό τους 

µικρο�ωλητές να φτάσει στην �εριοχή και να αρχίσει το εµ�όριο υ�αίθρια) 

αλλά και των αντε�ιθέσεων εξω�ανε�ιστηµιακών στοιχείων �ου µ�αίνουν 

για να κρυφτούν µέσα στο Ίδρυµα και ε�ιτίθενται µε µ�ουκάλια και �έτρες 

σε βάρος των αρχών. 

 Τέσσερις φορές έ�εσαν δακρυγόνα, βόµβες κρότου και λάµψης και 

κα�νογόνα τις �ροηγούµενες ηµέρες µέσα στο Ίδρυµα, ό�ου µ�ήκαν για να 

κρυφτούν οι µικρο�ωλητές. Έτοιµοι εκεί, ακροαριστερών �ε�οιθήσεων 

υ�ερασ�ιστές τους, µετέφεραν το �ολιτικό �αιχνίδι στο εσωτερικό ενός 

�ανε�ιστηµιακού Ιδρύµατος, ε�ιτιθέµενοι στις αρχές. Το α�οτέλεσµα είναι 

γνωστό, αλλά χθες το βράδυ κινδύνευσαν και φοιτητές �ου βρίσκονταν µέσα 

στον χώρο και δεν είχαν καµία σχέση µε τον «�όλεµο» �ου έχει ξεκινήσει 

στην �εριοχή. 

«Τις τελευταίες ηµέρες, λαµβάνουν χώρα αστυνοµικές ε�ιχειρήσεις µε 

σκο�ό την αντιµετώ�ιση του �αραεµ�ορίου �ου �ραγµατο�οιείται ε�ί του 

�εζοδροµίου της οδού Πατησίων, µ�ροστά α�ό την είσοδο του κεντρικού 

κτηρίου του Πανε�ιστηµίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των ε�ιχειρήσεων 

διαδραµατίζονται βίαια ε�εισόδια σοβαρής έκτασης µεταξύ της αστυνοµίας, 

των ασκούντων το �αραεµ�όριο, καθώς και υ�οστηρικτών τους. Ως 

α�οτέλεσµα, έχει τεθεί κατ' ε�ανάληψη σε κίνδυνο η σωµατική ακεραιότητα 

των µελών της κοινότητάς µας και έχει διαταραχθεί σε σοβαρό βαθµό η 

οµαλή λειτουργία του Πανε�ιστηµίου» αναφέρεται στην ανακοίνωση �ου 

εξέδωσε η Πρυτανεία του Οικονοµικού Πανε�ιστηµίου Αθηνών. 

«Υ�ό αυτές τις συνθήκες το Πανε�ιστήµιο δεν µ�ορεί να λειτουργήσει, 

σύµφωνα µε τους σκο�ούς του. Για τον λόγο αυτό το κεντρικό κτήριο του 

Πανε�ιστηµίου θα �αραµείνει κλειστό α�ό σήµερα 12/3/2014, 21:00, µέχρι 

νεωτέρας ανακοίνωσης» καταλήγει το ίδιο κείµενο. 



Η Σύγκλητος του Ιδρύµατος, �ου θα �άρει και την α�όφαση για το τι θα 

γίνει τις ε�όµενες ηµέρες, θα συνεδριάσει σήµερα το α�όγευµα ή αύριο το 

�ρωί. 

  Τι θέµα της ασφάλειας στα �ανε�ιστήµια 

 Η κατάσταση �ου έχει δηµιουργηθεί στο Οικονοµικό Πανε�ιστήµιο, αλλά 

και στο Πανε�ιστήµιο Αθηνών ό�ου οι �ρυτανικές αρχές στέλνουν διαρκώς 

έγγραφα και ε�ιστολές σε εισαγγελικές και αστυνοµικές αρχές για να 

�αρέµβουν στο εµ�όριο ναρκωτικών, αλλά και την χρήση �ου γίνεται 

καθηµερινά γύρω α�ό τους δρόµους της Νοµικής Σχολής Αθηνών, 

αναδεικνύουν για µια φορά ακόµη το θέµα της ασφάλειας στα �ανε�ιστήµια 

της χώρας. 

 Κι αυτό γιατί το άσυλο έχει καταργηθεί, αλλά στην ουσία δεν έχει αλλάξει 

τί�οτα. Κι αυτό όχι α�αραίτητα µε ευθύνη των �ρυτανικών αρχών τους. 

 Ό�ως αναφέρει ο �ρύτανης του Οικονοµικού Πανε�ιστηµίου, 

αναδεικνύεται το ζήτηµα της ασφάλειας στον �ανε�ιστηµιακό χώρο και 

«�ρέ�ει να σκεφτούµε τρό�ους και να συζητήσουµε ανοικτά �ως θα 

δηµιουργηθεί ένα �εριβάλλον ασφαλές για όσους εργάζονται στα 

�ανε�ιστήµια». 

 «Υ�ό τις συνθήκες �ου δηµιουργούνται στον �εριβάλλοντα χώρο δεν 

µ�ορεί το �ανε�ιστήµιο να αντα�οκριθεί στα καθήκοντα του και γι αυτό 

δεν έµενε �αρά να κλείσουµε για να αναδείξουµε και την σοβαρότητα της 

κατάστασης» λέει στο «Βήµα» ο κ. Γάτσιος. 

 «Η αντιµετώ�ιση του �αραεµ�ορίου �ου ε�ιλέγουν οι αρχές ακολουθεί 

µεθόδους �ου διαταράσσουν την λειτουργία του �ανε�ιστηµίου» αναφέρει. 

∆ηλώνει ότι σε καµία χώρα δεν �άνε δυνάµεις των ΜΑΤ να λύσουν τέτοια 

ζητήµατα, ε�ειδή αστυνοµία δεν έχει κάνει τί�οτα νωρίτερα για να 

εµ�οδίσει τους µικρο�ωλητές να φτάσουν έξω α�ό τις �ύλες του 

�ανε�ιστηµίου και να στήσουν εκεί το υ�αίθριο εµ�όριο τους. 

 Α�ό την άλλη �λευρά, τεράστιο είναι και το θέµα των εξω�ανε�ιστηµιακών 

ατόµων �ου µ�αίνουν µέσα στο Ίδρυµα µόνο και µόνο για να µεταφέρουν 

εκεί τις συγκρούσεις τους µε τις αρχές. 

 Ε�ίκαιρη γίνεται µε αφορµή τέτοια �εριστατικά η �ρόταση �ου είχε κάνει 

ο �ρόεδρος της Νοµικής Σχολής Αθηνών κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, ζητώντας 

να θεσ�ιστούν «ταυτότητες» στα �ανε�ιστηµιακά Ιδρύµατα. ώστε να 

εισέρχονται σε αυτά µόνο όσοι έχουν σχέση µε την κοινότητά τους ή οι 

ε�ισκέ�τες �ου έχουν άδεια γι αυτό. Ετσι ή αλλιώς το θέµα της ενίσχυσης 

του θεσµού των σωµάτων φύλαξης στο �ανε�ιστήµια φαίνεται ότι 

ε�ανέρχεται α�αιτώντας άµεσης �ροσοχής. 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Φρένο στις µαθητικές διαδηλώσεις κατά της 

ιδιωτικο(οίησης του Ελληνικού, 14. 03. 2014 

 

Αντιδράσεις για την «�ρωτοφανή» α�όφαση α�ό την ΕΛΜΕ Νότιας  

Μαθητές α�ό το Ελληνικό, τον Άλιµο, την Αργυρού�ολη και τη Γλυφάδα 

συµµετείχαν σε συναυλία το 2008 µε αίτηµα το �ρώην αεροδροµίο να γίνει 

χώρος �ρασίνου  



 Εντολή να µην συµµετέχουν οι µαθητές των σχολείων των δήµων Αλίµου, 

Γλυφάδας, Ελληνικού - Αργυρού�ολης στις εκδηλώσεις κατά της 

ιδιωτικο�οίησης του Ελληνικού εξέδωσαν οι ∆ιευθύνσεις Εκ�αίδευσης ∆' 

Αθήνας, µε το σκε�τικό ότι �ρόκειται για «�ολιτική διεκδίκηση», �ου δεν 

�ροβλέ�εται α�ό τη νοµοθεσία.  

Οι ∆ήµοι Αλίµου, Γλυφάδας και Ελληνικού – Αργυρού�ολης, µε σύνθηµα 

«Ελληνικό: η τύχη του στα χέρια µας» διοργανώνουν διήµερο δράσεων µε 

�ολιτιστικό, αθλητικό, κοινωνικό και �εριβαλλοντικό �εριεχόµενο την 

Κυριακή και τη ∆ευτέρα µέσα στο �ρώην αεροδρόµιο. 

Οι δήµοι έστειλαν �ροσκλήσεις για συµµετοχή στις εκδηλώσεις σε όλα τα 

σχολεία της �εριοχής. Τα σχολεία αντα�οκρίθηκαν στην �ρόσκληση, ωστόσο 

η �ρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια ∆ιεύθυνση Εκ�αίδευσης ∆' Αθήνας δεν 

είχε την ίδια γνώµη. 

Έτσι, α�έστειλε e-mail µε το ο�οίο α�αγόρευσε τη συµµετοχή µαθητών στις 

δράσεις για το «Μητρο�ολιτικό Πάρκο Ελληνικού», κάνοντας λόγο για 

«�ολιτική διεκδίκηση» �ου δεν �ροβλέ�εται α�ό τη νοµοθεσία. 

Οι εκ�αιδευτικοί καταγγέλλουν ότι τους ασκούνται �ιέσεις µε σκο�ό τον 

εκφοβισµό τους και ότι γίνεται �ροσ�άθεια να τους �αρουσιάσουν ως 

«εργαλεία εξυ�ηρέτησης �ολιτικών σκο�ιµοτήτων». 

Αντιδρώντας, η ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας εξέδωσε ανακοίνωση, στην ο�οία 

υ�ογραµµίζει: «Προκαλεί οργή και αγανάκτηση στον εκ�αιδευτικό κόσµο 

αλλά και σε κάθε δηµοκρατικό �ολίτη η α�όφαση της ∆ιευθύντριας 

∆ευτεροβάθµιας Εκ�αίδευσης της ∆' Αθήνας να α�αγορεύσει, ουσιαστικά, τη 

συµµετοχή εκ�αιδευτικών και µαθητών στην εκδήλωση την ∆ήµων 

Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρού�ολης και Αλίµου για το Μητρο�ολιτικό 

Πάρκο του Ελληνικού. 

»Το ∆.Σ. της ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας καλεί τη ∆ιευθύντρια να ανακαλέσει 

αµέσως την α�όφαση αυτή και να ε�ιτρέψει στα σχολεία να λειτουργήσουν 

και να ενεργήσουν στο �λαίσιο της αυτονοµίας και της αυτοτέλειας των 

σχολικών τους δραστηριοτήτων». 

 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ∆ιηµερίδα της ΕΣΗΕΑ για τον ρόλο των 

ΜΜΕ στην έξαρση του νεοναζισµού, 14. 03. 2014 

 

Ο ρόλος των Μέσων Ενηµέρωσης και των δηµοσιογράφων στην έξαρση του 

νεοναζισµού, του φασισµού και του ρατσισµού στην Ελλάδα και σε διεθνές 

ε�ί�εδο διερευνήθηκε στην διηµερίδα �ου συνεχίζει τις εργασίες της και 

διοργανώνεται α�ό την ΕΣΗΕΑ. 

«Α�ό τα τέλη της δεκαετίας του ‘90 �ου µελετούσαµε τα φαινόµενα 

ρατσισµού στα σχολεία στην Ελλάδα, καταλάβαµε ότι δεν ήταν τα �αιδιά 

�ου είχαν �ρόβληµα µε το ξένο, αλλά οι γονείς τους», τόνισε ο �ρόεδρος στο 

Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ Παύλος Χαραµής. 

Αναφερόµενος σε ε�ιστηµονικές µελέτες των τελευταίων ετών σχετικά µε 

τον ρατσισµό και την εκ�αίδευση των ΜΜΕ στα σχολεία, µε στόχο την 

κατα�ολέµηση των στερεοτύ�ων, ο κ. Χαραµής εί�ε �ως «η σχολική 

κοινότητα είναι ευαίσθητος δέκτης των κρουσµάτων ξενοφοβίας και 

ρατσισµού». 



«Την α�οκάλυψη των �αρακρατικών, �ραγµατικών δολοφόνων του Γρηγόρη 

Λαµ�ράκη την κάνανε τρεις δηµοσιογράφοι», τόνισε ο συγγραφέας Βασίλης 

Βασιλικός υ�ογραµµίζοντας την ανάγκη συνεργασίας ανθρώ�ων του 

�νευµατικού κόσµου και των δηµοσιογράφων στην �ροειδο�οίηση 

αντίστοιχων φαινοµένων, ενώ σχολίασε την «εγκληµατική συµ�εριφορά των 

Μέσων Ενηµέρωσης και ιδιαίτερα της τηλεόρασης �ου �αρουσιάζει το κάθε 

�αρά�τωµα ως �ράξη ενός ξένου. Και αν είναι Έλληνας ο εγκληµατίας δεν 

τους ενδιαφέρει». 

Τις βαθιές ευρω�αϊκές ρίζες �ου εµφανίζει ο νεοναζισµός και σε �λούσιες 

χώρες, µε συγκροτηµένο και ανε�τυγµένο εκ�αιδευτικό σύστηµα, τόνισε ο 

Νίκος Λέανδρος, �ρόεδρος τµήµατος ΜΜΕ στο Πάντειο Πανε�ιστήµιο, 

σηµειώνοντας την ιδιότητα �ου έχουν «τα νεοναζιστικά µορφώµατα να 

αλλάζουν στην �ορεία το �ρόσω�ό τους». «Βιώνουµε και εµείς µια 

µετεξέλιξη της Χρυσής Αυγής �ου �ροσ�αθεί το τελευταίο διάστηµα να 

αλλάξει το �ρόσω�ό της. Έχει το εθνικιστικό και φασιστικό κίνηµα αυτή 

την ικανότητα να µετεξελίσσεται και να �αρουσιάζει την εικόνα µιας 

κά�οιας σοβαρότητας. Και τότε γίνεται ε�ικίνδυνο», εί�ε ο κ. Λέανδρος . 

Την εκµετάλλευση των κρίσεων της κοινωνίας για χάρη ενός µιντιακού 

συστήµατος σηµείωσε η Σοφία Καϊτατζή - Γουίτλοκ, καθηγήτρια στο ΑΠΘ. 

«Παιδεία έχουµε. Αυτό �ου χρειάζεται να αλλάξει είναι αυτό το φρικαλέο 

σύστηµα των Μέσων Ενηµέρωσης», τόνισε η κα Καϊτατζή - Γουίτλοκ, 

υ�ογραµµίζοντας τον συνεχή εθισµό της κοινωνίας στην αγριότητα και στην 

αυτοδικία εναντίον των αδυνάτων. «Η �αρακαταθήκη αυτής της 

τηλε�άθειας οδήγησε στον φασισµό �ου οι ίδιοι �ου την εξέθρεψαν τώρα 

την καταδικάζουν. ∆εν µ�ορούµε να ανεχόµαστε την �αιδεία µας να δέχεται 

αυτό το µιντιακό σύστηµα». 

«Το µεγάλο �ρόβληµα της κοινωνίας µας είναι ο εκφασισµός της κοινωνίας» 

τόνισε η Αφροδίτη Αλ Σάλεχ , µέλος ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ. «Τα �αιδιά δεν 

ξέρουν τι εστί ολοκαύτωµα, δεν ξέρουν τι εστί Β΄Παγκόσµιος Πόλεµος. Και 

όταν κά�οιο α�ό τα �αιδιά αυτά βγήκε να εξηγήσει γιατί χαιρέτισε 

ναζιστικά και �αραδέχτηκε ότι δεν του τα µάθανε στο σχολείο, δεν το 

�ιστεύαµε. Όµως µας άνοιξε τα µάτια», σηµείωσε. 

«Η λήθη του ολοκαυτώµατος και η άρνηση της ιστορίας είναι οι �ύλες 

εισόδου του νεοναζισµού στην Ευρώ�η» εί�ε α�ό την µεριά του ο Βίκτωρ 

Ισαάκ Ελιεζέρ, 

Γενικός Γραµµατέας α�ό το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο. Ο κος 

Ελιεζέρ σηµείωσε �ως όταν «νοµιµο�οιείται η βία του λόγου σε µια 

κοινωνία χωρίς αυτή να αντιδρά τότε γεννώνται τάσεις ρατσιστικές βίας», 

κατηγορώντας �αράλληλα τα Μέσα Ενηµέρωσης για ανοχή σε µια 

υ�οκουλτούρα µίσους. 

Ο Σταµάτης Πουλακιδάκος, διδάκτωρ του τµήµατος Τµήµα Ε�ικοινωνίας 

και ΜME του Εθνικού Κα�οδιστριακού Πανε�ιστηµίου Αθηνών των ΜΜΕ, 

τόνισε α�ό την µεριά του �ως «τα κυρίαρχα µέσα λειτουργούν µέσα σε ένα 

συντηρητικό �λαίσιο και τείνουν να �ροάγουν ρατσιστικές �ροκαταλήψεις 

και αρνητικά στερεότυ�α αναφορικά µε τις εθνοτικές µειονότητες και 

ανα�αράγοντας τα κλισέ �ολιτικών ελίτ», δηλώνοντας χαρακτηριστικά 

«Ποτέ δεν θα µας κάνουν τα �αραδοσιακά µέσα να καταλάβουµε τι �ερνά 

ένας µετανάστης». 



Οι εργασίες της διηµερίδας θα συνεχιστούν αύριο Σάββατο. 

 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Ό(ου τρανς και έξωση», 

13.03.2014 

 

Οι ιδιοκτήτες της �ολυκατοικίας ό�ου ε�ρόκειτο να στεγαστεί το Σωµατείο 

Υ�οστήριξης ∆ιεµφυλικών θέλουν να το διώξουν, µε δικαιολογία ότι δεν 

ε�ιτρέ�ει το καταστατικό τους τη στέγαση σωµατείων και συλλόγων.  

Οι ιδιοκτήτες της �ολυκατοικίας ό�ου ε�ρόκειτο να στεγαστεί το Σωµατείο 

Υ�οστήριξης ∆ιεµφυλικών θέλουν να το διώξουν, µε δικαιολογία ότι δεν 

ε�ιτρέ�ει το καταστατικό τους τη στέγαση σωµατείων και συλλόγων  
∆εν �ρόλαβε το Σωµατείο Υ�οστήριξης ∆ιεµφυλικών να µετακοµίσει στον 

νέο χώρο �ου νοίκιασε στις αρχές Φεβρουαρίου, αφού του ζήτησαν να φύγει 

κακήν κακώς α�ό τον �ροηγούµενο, δεν �ρόλαβε καν να κάνει συνέλευση 

στα νέα του γραφεία, και οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων της 

�ολυκατοικίας έβαλαν σκο�ό να το διώξουν. 

Την �ερασµένη εβδοµάδα έγινε συνέλευση �ολυκατοικίας ό�ου ει�ώθηκε σε 

εκ�ρόσω�ο του σωµατείου �ως το καταστατικό της �ολυκατοικίας δεν 

ε�ιτρέ�ει τη στέγαση σωµατείων και συλλόγων. Αύριο έχει �ρογραµµατιστεί 

νέα συνέλευση µε θέµα, µεταξύ άλλων, την ακύρωση της µίσθωσης στο 

σωµατείο. 

Το ΣΥ∆ έχει λόγους να �ιστεύει �ως είναι �ρόφαση ο ισχυρισµός και �ως, 

ακόµα και να υ�άρχει ο κανονισµός, εφαρµόζεται διακριτικά σε βάρος του. 

Το ίδιο διαµέρισµα της �ολυκατοικίας στέγαζε �ροηγουµένως γραφεία ενός 

ευρωβουλευτή. Α�έναντι υ�άρχει γραφιστικό γραφείο. Στην ίδια 

�ολυκατοικία στεγάζεται οδοντιατρείο. 

«Ενοχλούµε» 

«Είναι ξεκάθαρο �ως τους ενοχλεί �ως είµαστε τρανς. ∆εν ανοίξαµε 

σουβλατζίδικο, δεν ανοίξαµε χώρο υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Είµαστε 

ένα σωµατείο �ου ασχολείται µε τα ανθρώ�ινα δικαιώµατα, δεν έχει όχληση. 

∆εν είναι δυνατόν να µας αναγνωρίζει το κράτος και να µη µας 

αναγνωρίζουν κά�οιοι το δικαίωµα να στεγαστούµε», λέει στην «Εφ.Συν. η 

�ρόεδρος Μαρίνα Γαλανού. 

Η νέα α�ό�ειρα έξωσης ήρθε την ώρα �ου ετοιµάζει µηνύσεις για την 

�ροηγούµενη έξωση. Ο�ως λέει, ο �ροηγούµενος ιδιοκτήτης, ε�ικαλούµενος 

�ιέσεις άλλων ιδιοκτητών, όχι µόνο ζήτησε αναιτιολόγητα α�ό το σωµατείο 

να φύγει, αλλά και τους �αρακράτησε σακούλες µε τρόφιµα �ου 

�ροορίζονταν για τις ανάγκες του συσσιτίου �ου οργανώνει το σωµατείο για 

τα ά�ορα µέλη του.  

Το �ρόβληµα εύρεσης στέγης είναι τεράστιο για τις τρανς, �ου, εκτός α�ό τα 

οικονοµικά �ροβλήµατα, αντιµετω�ίζουν τη ρατσιστική αντιµετώ�ιση 

�ολλών ιδιοκτητών. «∆ύο µήνες ψάχναµε να βρούµε χώρο και δεν βρίσκαµε. 

Μόλις βλέ�ανε τρανς, µας α�έρρι�ταν. Ενας µάς έλεγε στο τηλέφωνο ότι το 

νοικιάζει τετρακόσια ευρώ και θα κάνει κάτι καλύτερο -όταν �ήγαµε, µας 

εί�ε ότι θα το νοικιάσει 700 γιατί βρήκε καλύτερη �ροσφορά. Μας 



κοροϊδεύουν, κατάλαβες; Θεωρούν εκ �ροοιµίου ότι µια τρανς γυναίκα 

ασκεί �ορνεία, α�λά και µόνο ε�ειδή είναι τρανς. Οµως τώρα θα γίνουν 

µηνύσεις. Κά�οιοι �ρέ�ει να �ληρώσουν», λέει η Μ. Γαλανού. 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Εξαιρούνται οι έγκυες α(ό α(ολύσεις των 23 

φορέων του ∆ηµοσίου, 13. 03. 2014 

   

Την εξαίρεση των γυναικών �ου βρίσκονται σε εγκυµοσύνη ή σε λοχεία (18 

µήνες α�ό τον τοκετό) α�ό τη διάταξη �ου ορίζει την αυτοδίκαιη α�όλυση 

όλων των εργαζοµένων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, �ου 

εργάζονταν στους καταργούµενους 23 φορείς του ∆ηµοσίου, α�οδέχθηκε ο 

υ�ουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Κυριάκος Μητσοτάκης, κατό�ιν 

σχετικής �ρότασης �ου κατέθεσε η βουλευτής της Ν∆ Κατερίνα 

Πα�ακώστα, υ�ό µορφήν τρο�ολογίας. 

Οι εν λόγω γυναίκες αναµένεται �λέον να µεταταχθούν αυτοδικαίως στον 

φορέα ό�ου µεταφέρονται οι αρµοδιότητες των καταργούµενων φορέων. 

Η κ. Πα�ακώστα είχε ε�ίσης �ροτείνει στην ίδια τρο�ολογία την ίδια 

εξαίρεση αναδροµικά για όσες γυναίκες βγήκαν σε διαθεσιµότητα βάσει του 

άρθρου 90 του ν. 4172/2013 - κάτι �ου ο υ�ουργός ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης δεν έκανε δεκτό. 

Εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης α�οδέχθηκε τις εξής τρο�ολογίες: 

* Μείωση της υ�οχρεωτικής �αραµονής των υ�αλλήλων �ου διορίζονται, 

µετατάσσονται ή µεταφέρονται σε �αραµεθόριο ή �ροβληµατική �εριοχή, µε 

βάση τον νόµο 3051/2002, α�ό δέκα χρόνια σε �έντε χρόνια (τρο�ολογία �ου 

κατατέθηκε α�ό τον Θ. Νταβλούρο και άλλους τρεις βουλευτές της Ν∆). 

* Ανάληψη εκ µέρους του ∆ηµοσίου των �εριουσιακού χαρακτήρα 

α�αιτήσεων και υ�οχρεώσεων του Οργανισµού Παιδικών και Εφηβικών 

Βιβλίων, (το ο�οίο συγκαταλέγεται ανάµεσα στους υ�ό κατάργηση φορείς 

του ∆ηµοσίου) και συνέχιση εκ µέρους του των εκκρεµών δικών. Η 

τρο�ολογία κατατέθηκε α�ό τον Σ�ύρο Ταλιαδούρο (Ν∆).  

Στην ίδια τρο�ολογία ο κ. Ταλιαδούρος �ρότεινε την α�αλλαγή των 

διοικήσεων του ΟΠΕΒ α�ό αξιό�οινες �ράξεις, υ�ό το σκε�τικό ότι ο 

Οργανισµός αδυνατούσε να αντα�οκριθεί στις υ�οχρεώσεις του, λόγω 

ανε�αρκούς χρηµατοδότησης και όχι λόγω ευθύνης της διοίκησής του. Για 

το σκέλος αυτό, ο κ. Μητσοτάκης εµφανίστηκε θετικός, ζητώντας 

�αράλληλα και τη συµφωνία του ΣΥΡΙΖΑ. 

* Χορήγηση σε όσους υ�αλλήλους έχουν διανύσει το µισό του υ�οχρεωτικού 

χρόνου �αραµονής στην υ�ηρεσία διορισµού τους, του δικαιώµατος 

µετάταξης σε �αραµεθόριο ή �ροβληµατική �εριοχή �ου υ�ηρετεί ο 

σύζυγος, ή η σύζυγός τους (τρο�ολογία βουλευτών της Ν∆ µε ε�ικεφαλής 

τον Γιώργο Καρασµάνη). 

 

 

 



� REAL, Χωρίς δουλειά 1.363.137 (ολίτες, 13. 03. 2014 

  

Το υψηλότερο �οσοστό �αρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (57%), 

το ο�οίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 62,5%. 

Κατά το ∆΄ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των α�ασχολούµενων ανήλθε σε 

3.589.657 άτοµα και των ανέργων σε 1.363.137. Το �οσοστό ανεργίας ήταν 

27,5%, έναντι 27% του �ροηγούµενου τριµήνου και 26% του αντίστοιχου 

τριµήνου του 2012, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.  

Η α�ασχόληση µειώθηκε κατά 1,3% σε σχέση µε το �ροηγούµενο τρίµηνο 

και κατά 2,5% σε σχέση µε το ∆΄ Τρίµηνο του 2012. Ο αριθµός των ανέργων 

αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση µε το �ροηγούµενο τρίµηνο και κατά 5,2% σε 

σχέση µε το ∆΄ Τρίµηνο του 2012. 

Το �οσοστό ανεργίας των γυναικών (31,7%) είναι σηµαντικά υψηλότερο α�ό 

των ανδρών (24,4%). Το υψηλότερο �οσοστό ανεργίας �αρατηρείται στους 

νέους ηλικίας 15-24 ετών (57%), το ο�οίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 

62,5%. 

Η κατανοµή της ανεργίας, λαµβάνοντας υ�όψη το ε�ί�εδο εκ�αίδευσης, 

έχει ως εξής: το υψηλότερο �οσοστό �αρατηρείται σε όσους έχουν �άει 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού (41,6%), ενώ ακολουθούν τα άτοµα �ου δεν έχουν 

�άει καθόλου σχολείο (36%).  

Τα χαµηλότερα �οσοστά �αρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή 

µετα�τυχιακό (15%) και στους �τυχιούχους της τριτοβάθµιας εκ�αίδευσης 

(19%). 

Α�ό το σύνολο των ανέργων �ου αναζητούν µισθωτή α�ασχόληση, το 28,7% 

αναζητά α�οκλειστικά �λήρη α�ασχόληση, ενώ το 66,5% αναζητά �λήρη, 

αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειµένο να εργαστεί και µε µερική 

α�ασχόληση. Τέλος, το 1,4% αναζητά µερική α�ασχόληση ή δεν 

ενδιαφέρεται αν θα βρει µερική ή �λήρη α�ασχόληση. 

Το �οσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή των ανέργων �ου δεν έχουν 

εργαστεί �οτέ στο �αρελθόν, ανέρχεται στο 23,3% του συνόλου των 

ανέργων, ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί �ου αναζητούν α�ό 12 µήνες 

και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «�αλαιοί»), α�οτελούν 

αντίστοιχα το 72%. 

Σε ε�ί�εδο Περιφέρειας το µεγαλύτερο �οσοστό ανεργίας �αρατηρείται στη 

Κεντρική Μακεδονία µε 30,3% και στη ∆υτική Μακεδονία µε 29,7%. Στον 

αντί�οδα, το µικρότερο �οσοστό ανεργίας �αρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο 

µε 20,1% και στις Ιόνιους Νήσους µε 20,6% 

 

 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, «Προεδρικό ∆ιάταγµα για ασφαλιστική εξίσωση 

ανδρών-γυναικών στις ένο(λες δυνάµεις», 16.03.2014 

 

Στο Ε' Τµήµα του Συµβουλίου της Ε�ικρατείας κατατέθηκε α�ό την 

ανα�ληρώτρια υ�ουργό Εθνικής Αµυνας Φώφη Γεννηµατά για 

νοµο�αρασκευαστική ε�εξεργασία σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος �ου 

αφορά την «υγειονοµική �ερίθαλψη των στρατιωτικών των Ενό�λων 



∆υνάµεων και του Λιµενικού Σώµατος και των µελών των οικογενειών τους» 

Μια α�ό τις σηµαντικές αλλαγές είναι το ότι �ροβλέ�εται και η σύζυγος 

�ου είναι στρατιωτικός θα µ�ορεί να ασφαλίζει τον σύζυγό της εφόσον αυτός 

δεν είναι ασφαλισµένος σε άλλο Ταµείο ή Οργανισµό. 

Σύµφωνα µε το σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος δικαιούνται υγειονοµικής 

�ερίθαλψης: 

1) Ο σύζυγος ή η σύζυγος εφόσον δεν είναι ασφαλισµένος σε άλλο Ταµείο ή 

Οργανισµό. Περιλαµβάνονται και αυτοί οι ο�οίοι βρίσκονται σε διάσταση. 

2) Τα �αιδιά (γνήσια, εκτός γάµου και υιοθετηµένα) στρατιωτικού µέχρι τη 

συµ�λήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.  
3) Τα �αιδιά µέχρι τη συµ�λήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους εφόσον 

είναι άνεργα4) Τα �αιδιά µέχρι τη συµ�λήρωση του 26ου έτους της ηλικίας 

τους εφόσον σ�ουδάζουν σε ανώτερες και ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή 

την αλλοδα�ή, ό�ως ε�ίσης και εφόσον σ�ουδάζουν σε αναγνωρισµένα 

Ινστιτούτα Ε�αγγελµατικής κατάρτισης.  
5)Τα �αιδιά εφόσον έχουν ανα�ηρία 67% και �άνω, ανεξάρτητα εάν 

εργάζονται ή όχι. 6)Τα �αιδιά �ου �άσχουν α�ό Μεσογειακή, 

∆ρε�ανοκυτταρική και Μικροδρε�ανοκυτταρική αναιµία, εφόσον 

α�ασχολούνται �εριστασιακά και όχι µόνιµα.  7)Οι γονείς (φυσικοί ή θετοί) 
εφόσον το ετήσιο εισόδηµά τους δεν υ�ερβαίνει την ετήσια συνολική 

κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ και δεν έχουν δικαίωµα ασφάλισης σε 

άλλον ασφαλιστικό φορέα. 

8)Τα αδέλφια στρατιωτικών, �ου έχουν ανα�ηρία άνω του 67% και δεν 

δικαιούνται υγειονοµική �ερίθαλψη α�ό ασφαλιστικό φορέα, αλλά και το 

ετήσιο εισόδηµά τους, δεν υ�ερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη 

σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ και  
9) Οι άγαµες θυγατέρες και αδελφές των στρατιωτικών οι ο�οίες είναι άνω 

των 40 ετών εφόσον δεν έχουν δικαίωµα �ερίθαλψης α�ό άλλον φορέα. 

Σύµφωνα �άντα µε το σχέδιο του Προεδρικού ∆ιατάγµατος, η σύζυγος 

διαζευγµένου ή ο σύζυγος διαζευγµένης µ�ορεί να ασφαλίζεται εφόσον: α) ο 

γάµος λύθηκε αµετάκλητα µετά το 40ό έτος της ηλικίας, β) έχουν 

µεσολαβήσει τουλάχιστον 5 χρόνια α�ό την τέλεση του γάµου µέχρι την 

κατάθεση της αγωγής διαζυγίου, γ) δεν έχει δικαίωµα ασφάλισης (άµεσα ή 

έµµεσα) σε άλλον ασφαλιστικό φορέα, δ) καταβάλει ασφαλιστική εισφορά ίση 

µε το 5% του συνόλου των µηνιαίων α�οδοχών τακτικού δηµοσίου 

υ�αλλήλου και ε) υ�οβάλλει σχετική αίτηση µέσα σε ένα χρόνο α�ό την 

έκδοση του διαζυγίου. 

 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Ρυθµίσεις για την άδεια ανατροφής (αιδιών σε 

ένστολους (ατέρες, 11. 03. 2014 

 

Παρέµβαση Συνηγόρου του Πολίτη για ΕΛΑΣ και Πυροσβεστική 

Αθήνα  

Ζητήµατα �ου αφορούν τις άδειες ανατροφής �αιδιών των ένστολων 

�ατέρων, �ου υ�ηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώµα και την Ελληνική 

Αστυνοµία ρυθµίστηκαν µετά α�ό �αρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη. 



Εκεί �ροσέφυγαν διαµαρτυρόµενοι για την έλλειψη �ρόβλεψης για τη 

χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου και στους �ατέρες, την αφαίρεση 

της εξάµηνης ειδικής αδείας µητρότητας του ΟΑΕ∆ α�ό την εννεάµηνη 

άδεια ανατροφής και την ε�έκταση της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 6 

του ν.4210/2013 και στο αστυνοµικό �ροσω�ικό. 

Ο Συνήγορος είχε υ�οστηρίξει, ήδη α�ό το 2009, µε έγγραφά του �ρος το 

Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος ότι η �ροβλε�όµενη 14µηνη άδεια 

των µητέρων του Πυροσβεστικού Σώµατος συνιστούσε άµεση διάκριση λόγω 

φύλου σε βάρος των �ατέρων συναδέλφων τους, ενώ θα έ�ρε�ε να έχει 

αναγνωριστεί ως ατοµικό δικαίωµα και των δύο γονέων και ζήτησε να 

ε�εκταθεί το δικαίωµα λήψης εννεάµηνης άδειας ανατροφής και στους 

�ατέρες.  

Ε�ίσης, ενηµέρωσε την ΕΛΑΣ ότι το υ�ουργείο ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης εξέδωσε εγκύκλιο µε την ο�οία η εξάµηνη ειδική άδεια 

�ροστασίας µητρότητας του ΟΑΕ∆ δεν α�οτελεί όµοια διευκόλυνση µε την 

εννεάµηνη άδεια ανατροφής και δεν �ρέ�ει να αφαιρείται α�ό αυτήν. 

Σε αντα�όκριση των �ροτάσεων της Αρχής, αναφορικά µε το Πυροσβεστικό 

Σώµα, εκδόθηκε το �ροεδρικό διάταγµα 3/2014, το ο�οίο �ροβλέ�ει άδεια 

κύησης- τοκετού, διάρκειας �έντε µηνών, για τις γυναίκες �ου υ�ηρετούν 

εκεί και άδεια ανατροφής τέκνου, εννέα µηνών, της ο�οίας µ�ορεί να κάνει 

χρήση ο�οιοσδή�οτε α�ό τους δύο γονείς ανήκει στο �υροσβεστικό 

�ροσω�ικό, εφόσον έχει συµ�ληρωθεί ένα έτος υ�ηρεσίας µε α�οδοχές.  

Σηµειώνεται ότι στο εν λόγω �ροεδρικό διάταγµα �ροβλέ�ονται και άλλες 

άδειες διευκόλυνσης υ�αλλήλων µε οικογενειακές υ�οχρεώσεις, ό�ως η 

ειδική άδεια α�ουσίας για τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώµατος �ου 

έχουν ξεκινήσει διαδικασία ιατρικά υ�οβοηθούµενης ανα�αραγωγής. 

Εξάλλου, ως �ρος την ΕΛΑΣ, εκδόθηκαν δύο εγκύκλιοι, µε τις ο�οίες 

ενηµερώνονται όλες οι αστυνοµικές υ�ηρεσίες ότι άνδρας αστυνοµικός 

δικαιούται να κάνει χρήση �λήρους εννεάµηνης αδείας ανατροφής, ακόµη 

και στην �ερί�τωση κατά την ο�οία η µητέρα του ανηλίκου έχει κάνει 

χρήση εξάµηνης ειδικής αδείας �ροστασίας µητρότητας του ΟΑΕ∆, µετά α�ό 

σχετική γνωµοδότησή του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και οι 

διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4210/2013 έχουν ισχύ και στο αστυνοµικό 

�ροσω�ικό.  

∆ηλαδή, χορηγείται άδεια ανατροφής στους �ατέρες αστυνοµικούς, 

ανεξαρτήτως του αν η µητέρα εργάζεται, καθώς και ένα ε�ι�λέον εξάµηνο 

άδειας ανατροφής στους γονείς διδύµων και �ολύδυµων, για κάθε τέκνο 

�έραν του ενός. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί σηµαντικά τα µέτρα αυτά, καθώς κινούνται 

στην κατεύθυνση της ισότιµης συµµετοχής και των δύο γονέων στην 

ανατροφή των τέκνων και της ισότητας των φύλων στον ευαίσθητο χώρο του 

ένστολου �ροσω�ικού της δηµόσιας διοίκησης. 

 

 

 

 

 



� REAL, «Σηµαντικά βήµατα» κατά των διακρίσεων γυναικών, 

11. 03. 2014 

  

Σε «σηµαντικά βήµατα» �ου έχουν γίνει στην Ευρω�αϊκή Ένωση για την 

εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών αναφέρθηκε η 

γενική γραµµατέας Ισότητας των Φύλων Βάσω Κόλλια, µιλώντας χθες στην 

ε�ίσηµη έναρξη των εργασιών της 58ης Συνόδου της Ε�ιτρο�ής των 

Ηνωµένων Εθνών για το Καθεστώς των Γυναικών. 

Η κ. Κόλλια, η ο�οία είναι ε�ικεφαλής αντι�ροσω�είας, α�ηύθυνε οµιλία 

εκ�ροσω�ώντας την Ελλάδα ως �ροεδρεύουσα χώρα του Συµβουλίου της 

Ευρω�αϊκής Ένωσης. Ε�ίσης, συµµετείχε σε συζήτηση στρογγυλής 

τρα�έζης, µε θέµα: «Προκλήσεις και ε�ιτεύγµατα στην εφαρµογή των 

Ανα�τυξιακών Στόχων της Χιλιετίας για τις γυναίκες και τα κορίτσια». 

Αναφέρθηκε σε ουσιώδη ζητήµατα �ου αφορούν την ενδυνάµωση των 

�ολιτικών ισότητας των φύλων και τη δέσµευση για την ε�ίτευξη των 

Ανα�τυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, οι ο�οίοι έχουν συµβάλει, ό�ως 

τόνισε, στην ευαισθητο�οίηση του κοινού, στην ενίσχυση της �ολιτικής 

βούλησης και στην κινητο�οίηση �όρων για τον τερµατισµό της φτώχειας. 

Υ�ογράµµισε την αλληλεξάρτηση των Ανα�τυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 

µε τα ανθρώ�ινα δικαιώµατα, την ισότητα των φύλων, τη δηµοκρατία, την 

οικονοµική ανά�τυξη, τη χρηστή διακυβέρνηση, την ειρήνη και την 

ασφάλεια, την υγειονοµική �ερίθαλψη, καθώς και τις �ολιτικές για το 

κλίµα και την ενέργεια.  

Μεταξύ άλλων, ε�εσήµανε ότι για τον λόγο αυτό, η ΕΕ �ιστεύει ότι το έργο 

της 58ης Συνόδου της Ε�ιτρο�ής για το Καθεστώς των Γυναικών είναι 

σηµαντικό τόσο για τη συζήτηση σχετικά µε τους τρέχοντες Ανα�τυξιακούς 

Στόχους της Χιλιετίας, καθώς και για το �λαίσιο µετά το 2015. 

Στη συνέχεια, η κ. Κόλλια αναφέρθηκε στη δέσµευση των κρατών-µελών της 

ΕΕ για την �ροώθηση, �ροστασία και εκ�λήρωση όλων των ανθρω�ίνων 

δικαιωµάτων και την �λήρη και α�οτελεσµατική εφαρµογή του 

Προγράµµατος ∆ράσης του Πεκίνου, καθώς και για την εξάλειψη 

διακρίσεων κατά γυναικών, στο �λαίσιο της σχετικής Ε�ιτρο�ής CEDAW, 

καλώντας �αράλληλα όλες τις χώρες �ου δεν έχουν ακόµη υ�ογράψει και 

ε�ικυρώσει τη Σύµβαση και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο να το �ράξουν. 

Μίλησε, ε�ίσης, και για τα µέχρι στιγµής ε�ιτεύγµατα �ρος αυτή την 

κατεύθυνση, δίνοντας συγκεκριµένα �αραδείγµατα, ό�ως στους ζωτικούς 

τοµείς της �αιδείας, της υγείας και του �εριβάλλοντος.  

Ε�ίσης, υ�ογράµµισε την αναγκαιότητα υλο�οίησης όλων των στόχων και 

κατα�ολέµησης της ανισότητας των δυο φύλων σε όλα τα ε�ί�εδα, 

�αρουσιάζοντας στοιχεία και αριθµούς για �ερι�τώσεις διακρίσεων και 

βίαιων ενεργειών σε βάρος κοριτσιών και γυναικών σε �αγκόσµιο ε�ί�εδο, 

�ου αναδεικνύουν ακόµη µια «ανησυχητική κατάσταση».  

Γυναίκες κάθε ηλικίας, ό�ως σηµείωσε, εξακολουθούν να αντιµετω�ίζουν 

διακρίσεις όσον αφορά την �ρόσβαση στην εκ�αίδευση, την εργασία, την 

κοινωνική �ροστασία, την κληρονοµιά, την οικονοµία, τους �αραγωγικούς 

�όρους και τη συµµετοχή στις διαδικασίες λήψης α�οφάσεων. 

Όσον αφορά την εν εξελίξει συζήτηση για το �λαίσιο µετά το 2015, έδωσε 

έµφαση στον σεβασµό των ανθρω�ίνων δικαιωµάτων, στην αειφόρο 



ανά�τυξη, στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην ισότητα των φύλων, 

καθώς και στην �ροώθηση και την �ροστασία των δικαιωµάτων των 

γυναικών και των κοριτσιών. 

«Ας συνεργαστούµε για να οικοδοµήσουµε µια νέα δυναµική για τις 

γυναίκες σε όλο τον κόσµο» υ�ογράµµισε µε έµφαση η κ. Κόλλια, τονίζοντας 

την ετοιµότητα και την α�οφασιστικότητα της Ευρω�αϊκής Ένωσης για να 

συµβάλει στην ε�ιτυχή έκβαση της Συνόδου. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

 

� TVXS, ∆ΝΤ: Ισχυρό (λήγµα στο εισόδηµα του φτωχότερου 

(ληθυσµού, 14. 03. 2014 

 

Το φτωχότερο 10% του �ληθυσµού στην Ελλάδα υ�έστη ισχυρό �λήγµα α�ό 

τη µείωση του αφορολόγητου ορίου, α�ό τα 12.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ, 

ε�ισηµαίνει «κατό�ιν εορτής» το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, σε έκθεσή 

του µε θέµα τη δηµοσιονοµική και την εισοδηµατική ανισότητα. 

Το φτωχότερο 10% των �ολιτών στην Ελλάδα έχασε το 15% του διαθέσιµου 

εισοδήµατός του την �ερίοδο 2008-2012, αναφέρεται στην έκθεση, την ο�οία 

�αρουσίασε ο ανα�ληρωτής γενικός διευθυντής του ∆ΝΤ, Ντέιβιντ Λί�τον, 

σε οµιλία του στο Ινστιτούτου ∆ιεθνών Οικονοµικών Πίτερσον στην 

Ουάσιγκτον. 

Μάλιστα, στην Ελλάδα οι α�ώλειες στο διαθέσιµο εισόδηµα για το 

φτωχότερο 10% του �ληθυσµού ήταν µεγαλύτερες α�ό ό,τι σε ο�οιαδή�οτε 

άλλη ευρω�αϊκή χώρα εφάρµοσε µέτρα δηµοσιονοµικής �ροσαρµογής.: Το 

φτωχότερο 10% στην Πορτογαλία και στην Ισ�ανία έχασε λίγο �ερισσότερο 

α�ό 5% και στην Ιταλία λιγότερο α�ό 5%. 

Μεταξύ άλλων, ε�ισηµαίνεται ότι µεγάλες ήταν και οι �ερικο�ές στους 

µισθούς των δηµοσίων υ�αλλήλων.  

Το ∆ΝΤ υ�οστηρίζει, ε�ίσης, ότι τα µέτρα �ου εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα 

α�ό το 2008 έως το 2012 είχαν µεγάλο κόστος και για τους �λουσιότερους 

Έλληνες, αφού �ερισσότερο α�ό 15% µειώθηκε και το διαθέσιµο εισόδηµα 

του 30% των �λουσιότερων Ελλήνων. 

Στη έκθεση διατυ�ώνεται, ε�ι�λέον, η ά�οψη ότι η µείωση µισθών στο 

δηµόσιο τοµέα και η αύξηση της φορολογίας εισοδήµατος �ου σηµειώθηκαν 

στην Ελλάδα την �ερίοδο 2008-2012 είχαν ως α�οτέλεσµα τον �εριορισµό 

της οικονοµικής ανισότητας στην ελληνική κοινωνία. 

Ε�ίσης, υ�οστηρίζεται ότι η αύξηση του φόρου εισοδήµατος και των 

ασφαλιστικών εισφορών �εριόρισαν την οικονοµική ανισότητα, µε εξαίρεση 

τη µείωση του αφορολόγητου ορίου, ενώ οι αυξήσεις ΦΠΑ, σε όλες τις χώρες 

της Ευρω�αϊκής Ένωσης �ου εφάρµοσαν µέτρα, συνέτειναν στην αύξηση 

της οικονοµικής ανισότητας. 

 

 

 

 



ΠΑΙ∆Ι 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Χωρίς εµβόλια τα µισά 

(αιδιά στην ενδοχώρα του Ηρακλείου7», 13.03.2014 

 

Την ανε�άρκεια της �ολιτείας καλύ�τουν όσο µ�ορούν η Μητρό�ολη και ο 

∆ήµος Μινώα Πεδιάδος. Πλούσιο έργο α�ό το Κοινωνικό Ιατρείο 

Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου. Μια σ�ουδαία κοινωνική 

�ροσφορά συντελείται τους τελευταίους µήνες στο κοινωνικό ιατρείο της 

Μητρό�ολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, στην ενδοχώρα του 

νοµού Ηρακλείου. 

Συνολικά 12 εθελοντές και �άνω α�ό 45 συνεργαζόµενοι γιατροί έχουν 

δηµιουργήσει ένα δίκτυο αλληλεγγύης στην �εριοχή, �ροσ�αθώντας µε τη 

συνεργασία του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδος να καλύψουν τις ελλείψεις της 

�ολιτείας ως �ρος την αντιµετώ�ιση των οξυµένων κοινωνικών αναγκών. 

Α�ό τον Ιούλιο του 2013 �ου άνοιξε τις �ύλες του το Κοινωνικό Ιατρείο και 

το Φαρµακείο έχουν �ραγµατο�οιηθεί �ερισσότερες α�ό 1.300 ιατρικές 

�ράξεις και έχουν συλλεχθεί �ερισσότερα α�ό 9.000 κουτιά φαρµάκων, ενώ 

τεράστια είναι η συµβολή του ιατρείου ως �ρος τους εµβολιασµούς �αιδιών, 

µε �άνω α�ό 300 �αιδιά να έχουν κάνει εκεί κά�οιο ή κά�οια α�ό τα 

α�αραίτητα εµβόλια, ανάλογα µε την ηλικία τους. Η έλλειψη εµβολίων και 

οι αξε�έραστες γραφειοκρατικές δυσκολίες είναι τα δύο σηµαντικότερα 

�ροβλήµατα �ου τονίζει στην «Εφ.Συν.» ο συντονιστής γιατρός και 

αντιδήµαρχος της �εριοχής, Αντώνης Χρονάκης. 

«Τονίζουµε �ρος όλους τους αρµόδιους �ως η έλλειψη �αιδικών εµβολίων 

είναι εγκληµατική �ράξη εις βάρος της κοινωνίας. Σχεδόν τα µισά �αιδιά 

στα σχολεία της �εριοχής µας είναι ανεµβολίαστα. Η �αραµικρή �αιδική 

ασθένεια µ�ορεί να εξελιχθεί σε ε�ιδηµία. Το κόστος των εµβολίων είναι 

µεγάλο και το εισόδηµα των ανθρώ�ων έχει µειωθεί δραµατικά. Με κά�οιες 

δωρεές και µικρές χρηµατοδοτήσεις καταφέρνουµε στο Κοινωνικό Ιατρείο 

να καλύψουµε µερικές οικογένειες, αλλά οι ανάγκες γίνονται όλο και 

µεγαλύτερες. Στο τέλος του Φεβρουαρίου έληξαν τα βιβλιάρια �ολλών 

ανθρώ�ων �ου είναι �λέον άνεργοι. Α�ό τις ε�όµενες ηµέρες �εριµένουµε 

ένα καινούργιο κύµα ανασφάλιστων �ου θα έρθουν να ζητήσουν βοήθεια» 

λέει ο κ. Χρονάκης. 

Για την ε�αφή των εθελοντών µε τους ανασφάλιστους συµ�ολίτες τους µιλά 

στην «Εφ.Συν.» η εθελόντρια κοινωνική λειτουργός, Ιφιγένεια Καραζιώτου: 

«Υ�άρχει �άντα µια συστολή, �ολλοί θεωρούν ίσως… ντρο�ή να �εράσουν 

την �όρτα του ιατρείου όταν αντιµετω�ίζουν �ρόβληµα υγείας και δεν 

έχουν καµία άλλη ιατροφαρµακευτική κάλυψη. Μην ξεχνάτε �ως �ρόκειται 

για ανθρώ�ους αξιο�ρε�είς, �ου µέχρι �ρότινος είχαν τις δουλειές, το σ�ίτι 

και ίσως και κά�οια άνεση και τώρα βρίσκονται στη θέση να ζητούν τη 

βοήθειά µας. Πρώτο µέληµά µας, καµιά φορά και �ριν ακόµα 

αντιµετω�ίσουµε το �ρόβληµα υγείας τους, είναι να τους δείξουµε �ως 

αύριο µ�ορεί να είµαστε εµείς στη θέση τους, να συνειδητο�οιήσουν �ως τις 

ίδιες δύσκολες καταστάσεις βιώνουµε όλοι µας και δεν υ�άρχει κανένας 

λόγος συστολής ή ντρο�ής».  



Για τις γραφειοκρατικές δυσκολίες �ου αντιµετω�ίζει η Κοινωνική 

Υ�ηρεσία του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδος µιλά η κοινωνική λειτουργός Μαρία 

Τσιάγγα. «Είµαστε �άντα υ�οχρεωµένοι να ακολουθούµε το γράµµα του 

νόµου. ∆εν είναι λίγες οι �ερι�τώσεις �ου ένας άνθρω�ος, ενώ έχει µείνει 

χωρίς δουλειά και χωρίς κανένα εισόδηµα, δεν �εριλαµβάνεται στους 

δικαιούχους ε�ειδή έχει στην κατοχή του ένα σ�ίτι ή ένα αυτοκίνητο. Αυτό 

είναι άδικο. Είναι σαν να του λέει ο νόµος ότι �ρέ�ει να εξαθλιωθεί εντελώς 

για να δικαιούται τις �αροχές της κοινωνικής �ρόνοιας. Σε τέτοιες 

�ερι�τώσεις τα χέρια µας είναι δεµένα α�ό νοµικής �λευράς, αλλά �άντα 

�ροσ�αθούµε να βρούµε λύσεις» αναφέρει η κ. Τσιάγγα. 

 

� ΗΜΕΡΗΣΙΑ, «Το 16% των (αιδιών στην Ελλάδα είναι θύµα 

σεξουαλικής κακο(οίησης, 15.03.2014 

 

Στην Ελλάδα ένα σηµαντικό �οσοστό, �ου φτάνει το 16% των �αιδιών είναι 

θύµατα σεξουαλικής κακο�οίησης ανέφερε η βουλευτής Έλενα Ρά�τη, 

συντονίστρια της Εκστρατείας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ». 

Μιλώντας σε σεµινάριο, �ου οργάνωσε το «Hope For Children» UNCRC 

Policy Centre (HFC), για την �ρόληψη της �αιδικής σεξουαλικής 

κακο�οίησης µε θέµα: «Κανένα �αιδί δεν αξίζει να κακο�οιείται 

σεξουαλικά», η κ. Ρά�τη εξήγησε ότι «�ρέ�ει να διδάξουµε στα �αιδιά ότι το 

σώµα τους δεν το αγγίζει κανείς χωρίς την άδειά τους για αυτό �ρέ�ει να 

λένε «όχι» όταν αντιλαµβάνονται ανάρµοστη συµ�εριφορά». 

Το σεµινάριο στόχευε στην ενηµέρωση του κοινού για την �αιδική 

σεξουαλική κακο�οίηση, τους τρό�ους �ρόληψης, όσο και τους τρό�ους 

αντιµετώ�ισης του φαινοµένου. 

Εκτός α�ό την κ. Ρά�τη εισηγητές στο σεµινάριο ήταν η βουλευτής Στέλλα 

Κυριακίδου,γενική εισηγήτρια για τα �αιδιά στην κοινοβουλευτική 

Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώ�ης, ο δρ. Αντώνης Στυλιανού, µέλος 

του Ανωτάτου Συµβουλίου Συµβούλων του HFC και ο Joseph Varughese, 

γενικός διευθυντής του HFC. 

Στην εισαγωγική του οµιλία ο κ. Varughese δήλωσε ότι «καθηµερινά 

είµαστε αντιµέτω�οι µε ειδήσεις �ου αφορούν την κακο�οίηση των �αιδιών 

µε διάφορους τρό�ους και αυτή είναι η στιγµή να σταµατήσουµε όσους 

βλά�τουν τα �αιδιά». 

Εί�ε ότι «είναι καιρός να �άρουµε α�οτελεσµατικά µέτρα για την �ρόληψη 

της σεξουαλικής εκµετάλλευσης και κακο�οίησης των �αιδιών αφού τα 

�αιδιά δεν είναι µόνο το µέλλον ενός τό�ου αλλά και το �αρόν». 

Ο δρ Στυλιανού µίλησε για το νοµικό �λαίσιο στην Κύ�ρο και ανέφερε �ως 

«η σεξουαλική κακο�οίηση α�οτελεί ειδεχθές και α�οτρό�αιο έγκληµα», 

ενώ «ελάχιστες �ερι�τώσεις φτάνουν στη δικαιοσύνη και για αυτόν το λόγο 

είναι σηµαντικό να υ�άρξει α�ό την Κυ�ριακή ∆ηµοκρατία η κύρωση της 

Σύµβασης Λανζαρότε». 

Η κ. Κυριακίδου, στη δική της �αρέµβαση, αναφέρθηκε στο �όσο δύσκολο 

είναι να σ�άσει η σιω�ή γύρω α�ό το θέµα καθώς δεν είναι κάτι �ου 

συµβαίνει µια φορά, συµβαίνει �ίσω α�ό κλειστές �όρτες και συνήθως το 

άτοµο �ου κακο�οιεί είναι α�ό το οικείο �εριβάλλον του �αιδιού µε 

α�οτέλεσµα το ίδιο να µην µιλάει για την κατάσταση �ου βιώνει. 



 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Κ.Άστον:∆εν θα α(ορριφθούν χηµικά 

στη Μεσόγειο», 12.03.2014 

 

Τη διαβεβαίωση ότι δεν υ�άρχει καµία �ρόθεση α�όρριψης χηµικών ό�λων 

της Συρίας, ύστερα α�ό υδρόλυση στη θάλασσα, δίνει σε γρα�τή της 

α�άντηση �ρος τους Έλληνες ευρωβουλευτές Κρ. Αρσένη και Ν.Σαλαβράκο, 

η αντι�ρόεδρος της Ευρω�αϊκής Ένωσης Κάθριν Άστον. Ό�ως σηµειώνει, 

στόχος είναι οι ουσίες να α�οθηκευθούν στο αµερικανικό σκάφος και να 

µεταφερθούν, µαζί µε τις υ�όλοι�ες συριακές βιοµηχανικές χηµικές ουσίες, 

σε ε�ιλεγµένες εµ�ορικές υ�οδοµές για τελική καταστροφή µε α�οτέφρωση. 

Α�αντώνας στις ερωτήσεις των Ελλήνων ευρωβουλευτών, �ου θεµελίωναν 

τον ισχυρισµό ότι «η καταστροφή του χηµικού ο�λοστασίου της Συρίας 

α�ειλεί τη δηµόσια υγεία, το �εριβάλλον και την οικονοµία της χωρών της 

ΕΕ (κυρίως της Ελλάδας και της Μάλτας) κι ολόκληρης της Ανατολικής 

Μεσογείου» η Κάθιν Αστον διευκρινίζει ότι:- Η καταστροφή του χηµικού 

ο�λοστασίου της Συρίας συµφωνήθηκε και ε�ο�τεύεται α�ό το Εκτελεστικό 

Συµβούλιο του Οργανισµού για την α�αγόρευση των χηµικών ό�λων 

(ΟΑΧΟ) και α�ό το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, τα ο�οία 

έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσουν την ασφαλή και 

�εριβαλλοντικά ορθή καταστροφή όλων των κατηγοριών συριακών χηµικών 

ουσιών. Το σχέδιο αυτό βρίσκεται σε µια σειρά δηµοσίων εγγράφων του 

ΟΑΧΟ �ου �εριέχουν σχετικές α�οφάσεις του Εκτελεστικού Συµβουλίου 

του ΟΑΧΟ.- Στον σχεδιασµό της ενέργειας αυτής συµµετείχαν ενεργά τόσο 

το �ρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) όσο και η 

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ).- Η µέθοδος υδρόλυσης για την 

�ροτεραιότητα 1 «�ρόδροµες χηµικές ουσίες» έχει ε�ιλεγεί µε βάση την 

µακρά ε�ιτυχή εµ�ειρία στο �λαίσιο της καταστροφής χηµικών ό�λων σε 

άλλα κράτη �ου κατείχαν χηµικά ό�λα. Η ακριβής θέση εν �λω �ου 

�ροτείνεται α�ό την κυβέρνηση των ΗΠΑ στα διεθνή χωρικά ύδατα δεν έχει 

ακόµη α�οφασιστεί.- ∆εν υ�άρχει �ρόθεση α�όρριψης χηµικών ουσιών ή 

των λυµάτων τους µετά α�ό υδρόλυση στη θάλασσα. Αντίθετα, οι ουσίες 

αυτές θα α�οθηκευθούν στο αµερικανικό σκάφος και θα µεταφερθούν, µαζί 

µε τις υ�όλοι�ες συριακές βιοµηχανικές χηµικές ουσίες σε ε�ιλεγµένες 

εµ�ορικές υ�οδοµές για τελική καταστροφή µε α�οτέφρωση. Η κοινή 

α�οστολή οργάνωσε �ρόσφατα συνεδρίαση µε τις σηµαντικότερες διεθνείς 

και εθνικές �εριβαλλοντικές ΜΚΟ, για να εξηγήσει ότι η καταστροφή θα 

�ραγµατο�οιηθεί σύµφωνα µε τις διεθνείς και εθνικές νοµοθετικές 

διατάξεις. 

 

 

 

 

 

 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

 

� TVXS, Τα «Προσφυγικά» ανοίγουν την (όρτα στην (ώληση 

µνηµείων, 13. 03. 2014 

 

Η διυ�ουργική α�όφαση µε την ο�οία �έρασαν στην α�όλυτη δικαιοδοσία 

του ΤΑΙΠΕ∆ τα «Προσφυγικά» της Αλεξάνδρας �ροκάλεσε έντονες 

αντιδράσεις. Τα συγκεκριµένα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί µνηµεία της 

νεότερης ελληνικής ιστορίας, ενώ �άνω στους τοίχους τους φέρουν εµφανή 

τα σηµάδια των ∆εκεµβριανών του 1944. Η Οµοσ�ονδία Προσφυγικών 

Σωµατείων Ελλάδος έχει ήδη �ροσφύγει κατά της συγκεκριµένης 

�αραχώρησης στο Συµβούλιο της Ε�ικρατείας ζητώντας να ακυρωθεί. Ό�ως 

εξηγεί στο tvxs.gr α�ό την Ο.Π.Σ.Ε. ο ∆ηµήτρης Παντέλας, «οι 

συγκεκριµένες κατοικίες α�ότελούν ιστορική µνήµη των �ροσφύγων αλλά 

και ιστορικό µνηµείο και δεν µ�ορούν να �ωληθούν».  

Οι �ολυκατοικίες της λεωφόρου Αλεξάνδρας αρχικά είχαν αγοραστεί α�ό 

τους �ρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Οι οκτώ �ολυκατοικίες των 

Προσφυγικών διαθέτουν 190 διαµερίσµατα, εκ των ο�οίων το καθένα είχε 

κατά µέσον όρο 45 τ.µ. Οι �ρώτες τέσσερις σχεδιάστηκαν α�ό τον ∆ηµήτριο 

Κυριακό (1881-1971) και οι υ�όλοι�ες τέσσερις α�ό τον Κίµωνα Λάσκαρι 

(1905-1978) και χτίστηκαν την �ερίοδο 1933-1935. 

 Στην συνέχεια α�ό τα 190 διαµερίσµατα α�αλλοτριώθηκαν και �έρασαν στο 

δηµόσιο τα 137. «Τα υ�όλοι�α �αραµένουν έως σήµερα στην ιδιοκτησία 

οικογενειών �ροσφύγων, ενώ κά�οια κατοικούνται α�ό ορισµένες», 

αναφέρει ο κ. Παντέλας. 

 Τα «�ροσφυγικά» είχαν χαρακτηριστεί το 2009 α�ό την Εφορεία Νεωτέρων 

του Υ�ουργείου Πολιτισµού – ε�ί υ�ουργίας Αντώνη Σαµαρά – ως µνηµείο, 

κάτι �ου σηµαίνει ότι είναι διατηρητέα. 

Ακόµη, για την αξιο�οίησή τους υ�άρχει σχέδιο ανά�λασης α�ό τον 

�ροσφυγικό κόσµο, τους κατοίκους και τους φορείς των Αµ�ελοκή�ων. Στο 

σχέδιο αυτό, το ο�οίο �ροσ�αθούσε �άντα να αντιταχθεί στην τάση να 

γίνουν τα «Προσφυγικά» �άρκινγκ και �ολυκαταστήµατα, �εριλαµβανόταν 

�ρόταση κατασκευής µουσείου για τον ελληνισµό της Ανατολής, και 

δηµιουργίας κέντρου �ρόνοιας για τις γυναίκες, αλλά και του �ρώτου στην 

Ελλάδα ξενώνα για καρκινο�αθείς. 

 «Αυτό διεκδικούµε να γίνει και θα το κυνηγήσουµε µέχρι τέλους», εξήγησε 

ο ∆. Παντέλας, �ου σχολίασε ότι δεν είχαν καµία ενηµέρωση για την 

�ρόθεση να µεταβιβαστούν τα 137 διαµερίσµατα στο ΤΑΙΠΕ∆. «Αυτό �ου 

έχει σηµασία για εµάς είναι ότι µε τον τρό�ο αυτό ανοίγει µια κερκό�ορτα: 

αρχίζουµε να ξε�ουλάµε χαρακτηρισµένα µνηµεία», τονίζει και 

συµ�ληρώνει: «Αυτό είµαστε α�οφασισµένοι να το σταµατήσουµε µε κάθε 

έννοµο µέσο». 

 Η Ο.Π.Σ.Ε. έχει κινηθεί νοµικά εναντίον του ΤΑΙΠΕ∆ και σε µια ακόµη 

�ερί�τωση: αυτή των «ανταλλάξιµων ακινήτων». Τα «ανταλλάξιµα ακίνητα», 

�έντε εκ των ο�οίων έχουν �εράσει στο ΤΑΙΠΕ∆, δεν ανήκουν στο ελληνικό 

δηµόσιο, το ο�οίο α�λώς τα διαχειρίζεται, σε �λαίσιο �ου ορίζεται α�ό την 

Συνθήκη της Λωζάννης και της Άγκυρας. «Οι δηµοσιονοµικές ανάγκες της 

χώρας οσοδή�οτε ε�ιτακτικές κι αν είναι, δεν α�οτελούν νόµιµο λόγο 



καταστρατήγησης της ειδικής εξαιρετικής νοµοθεσίας �ερί ανταλλαξίµων 

�ου είναι εκτελεστική διεθνών συνθηκών», αναφέρει η Ο.Π.Σ.Ε. �ου έχει 

ζητήσει ακύρωση της εκχώρησης των �έντε ακινήτων.  

 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Süddeutsche Zeitung:Ελληνοτουρκική 

συνεργασία στα κοινά σύνορα, 10. 03. 2014  

 

∆ηµοσίευµα της Süddeutsche Zeitung αναφέρεται στο ζήτηµα της 

συνοριακής φύλαξης µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, σηµειώνοντας ότι 

αστυνοµικοί των δύο χωρών, �αρά τις διµερείς διαφορές, βρίσκονται 

καθηµερινά σε στενή ε�ικοινωνία και συνεργασία �ροκειµένου να 

αντιµετω�ίσουν τα �ροβλήµατα �ου ανακύ�τουν κατά τη φύλαξη των 

κοινών συνόρων. 

Το ∆εκέµβριο η Τουρκία δεσµεύθηκε µε σύµβαση έναντι της ΕΕ να 

�εριορίσει α�οτελεσµατικά τη ροή των �ροσφύγων �ρος την Ευρώ�η και να 

δέχεται �ίσω όσους �ερνούν �αράνοµα τα σύνορα και καταφέρνουν να 

βρεθούν σε ευρω�αϊκό έδαφος. 

Το αντάλλαγµα για την ε�ιτυχή εκ�λήρωση αυτών των όρων είναι η �αροχή 

της δυνατότητας στους τούρκους �ολίτες να ταξιδεύουν στην Ευρώ�η χωρίς 

βίζα. 

Ό�ως σηµειώνεται, η Τουρκία συνορεύει µε κράτη των ο�οίων οι �ολίτες 

αναζητούν οδό διαφυγής �ρος την Ευρώ�η, ό�ως η Συρία, το Ιράκ, το Ιράν ή 

χώρες της Αφρικής και το Αφγανιστάν. 

Η διέλευση γίνεται µέσω της Τουρκίας και των ελληνικών συνόρων κατά 

µήκος του �οταµού Έβρου. Γίνεται ε�ίσης αναφορά στην ελληνική 

�ροσ�άθεια να κατασκευαστεί στη συγκεκριµένη �εριοχή ένα φράγµα το 

2013, ενώ τώρα �λέον και η τουρκική �λευρά εξο�λίζεται κατάλληλα µε 

τεχνολογικά µέσα �ου βοηθούν στον εντο�ισµό ό�οιου ε�ιχειρεί να �εράσει 

κολυµ�ώντας ή µε κά�οιο �λωτό µέσο τον �οταµό �ρος την Ελλάδα. 

Σύµφωνα µε µαρτυρία τούρκου συνοριοφύλακα, �ου �αρατίθεται στο 

δηµοσίευµα, συλλαµβάνονται �ερί�ου 50 άνθρω�οι κάθε νύχτα. Αλλά οι 

στατιστικές δείχνουν �αράλληλα ότι όσο �υκνώνει η φρούρηση των 

χερσαίων συνόρων τόσο εκτρέ�εται το ρεύµα των �αράνοµων µεταναστών 

�ρος τις θαλάσσιες οδούς. 

Το δηµοσίευµα κλείνει µε αναφορά στη σχετική διµερή συµφωνία Ελλάδας–

Τουρκίας εδώ και δέκα χρόνια. Ό�ως σηµειώνει ο τούρκος συνοριοφύλακας, 

σε όλο αυτό το διάστηµα η Τουρκία έχει α�οδεχθεί την ε�ανεισδοχή 13.000 

�ροσφύγων, αλλά �αραδόθηκαν τελικώς 3.000 άνθρω�οι, καθώς οι 

υ�όλοι�οι δεν εντο�ίστηκαν α�ό τις Ελληνικές Αρχές. 

 

 

 

 



� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αυξήθηκαν τα αιτήµατα χορήγησης ασύλου 

σε Ελλάδα, Ε.Ε, 13. 03. 2014 

 

Σηµαντική αύξηση των αιτηµάτων ασύλου στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και την 

Ελλάδα κατέγραψε τον Ιανουάριο του 2014 η έκθεση της Ευρω�αϊκής 

Υ�ηρεσίας Υ�οστήριξης για το Ασυλο (EASO) �ου φέρνει σήµερα στο φως 

της δηµοσιότητας η «Κ». Σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2013 τα αιτήµατα 

ασύλου στην Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 13%, ενώ ειδικά στην Ελλάδα το �οσοστό 

αύξησης ανήλθε στο 21%. Στις �ρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης 

βρίσκονται η Ιταλία (41%), το Βέλγιο (36%) και η Γερµανία (31%). Ειδικά 

για την Ελλάδα, στελέχη του υ�. ∆ηµόσιας Τάξης α�οδίδουν τη µεταβολή 

στη λειτουργία της νέας Υ�ηρεσίας Ασύλου �ου, ό�ως υ�οστηρίζουν, είχε 

ως συνέ�εια την ευκολότερη υ�οβολή αιτηµάτων χορήγησης ασύλου α�ό 

αλλοδα�ούς. 

Τα �ερισσότερα αιτήµατα στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. �ροέρχονται α�ό 

υ�ηκόους Συρίας, Αφγανιστάν και Πακιστάν. Στην Ελλάδα, �άντως, ο 

αριθµός των αιτηµάτων χορήγησης ασύλου α�ό Σύρους �ρόσφυγες είναι 

σηµαντικά µικρότερος σε σύγκριση µε την υ�όλοι�η Ευρώ�η. Ενδεικτικά, 

τον Ιανουάριο καταγράφηκαν στη Γερµανία 666 �ερισσότερα νέα αιτήµατα 

ασύλου α�ό Σύρους �ρόσφυγες (σε σύγκριση µε τον ∆εκέµβριο του 2013), 

στο Βέλγιο 170, την Ουγγαρία 162 και την Ολλανδία 122. Στην Ελλάδα 

καταγράφηκαν 20 �ερισσότερα νέα αιτήµατα χορήγησης ασύλου σε σχέση µε 

τον ∆εκέµβριο του 2013. Ανώτατο στέλεχος του υ�ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 

σχολίασε στην «Κ» ότι «�αρότι οι Σύροι �ρόσφυγες έχουν �ρόσβαση στο 

Ασυλο δεν υ�οβάλλουν αιτήµατα στην Ελλάδα, αφού τελικός �ροορισµός 

τους δεν είναι η χώρα µας αλλά κράτη-µέλη της Κεντρικής και ∆υτικής 

Ευρώ�ης. Εάν ε�ιλέξουν να τεθούν σε καθεστώς διεθνούς �ροστασίας στην 

Ελλάδα, τότε δεν θα έχουν δυνατότητα να βγουν α�ό τη χώρα». 

Α�ό την έκθεση της EASO �ροκύ�τει ότι τον Γενάρη του 2014 στα κράτη-

µέλη της Ε.Ε. υ�οβλήθηκαν 36.586 νέα αιτήµατα ασύλου αντί 32.478 τον 

∆εκέµβριο του 2013 (αύξηση 13%). Σε σχέση µάλιστα µε ένα χρόνο �ριν, τον 

Γενάρη του 2013, ο αριθµός τους φέτος είναι κατά 21% µεγαλύτερος! Τα 

�ερισσότερα νέα αιτήµατα καταγράφηκαν σε Γερµανία (14.463), Σουηδία 

(4.461), Γαλλία (3.894), Ιταλία (3.759), Μ. Βρετανία (1.968). Στην Ελλάδα 

τα νέα αιτήµατα τον Γενάρη του 2014 είναι 1.000. Τα �ερισσότερα 

υ�οβλήθηκαν α�ό υ�ηκόους Αφγανιστάν (121) και Πακιστάν (105). 

244.650 εκκρεµή αιτήµατα 

Α�ό τα στοιχεία της EASO α�οκαλύ�τεται ακόµα ότι σε όλη την Ε.Ε. 

υ�άρχουν 244.650 εκκρεµή (σε �ρώτο βαθµό) αιτήµατα ασύλου. Τα 

�ερισσότερα α�ό αυτά (�ερί�ου 100.000) εντο�ίζονται στη Γερµανία και τη 

Γαλλία (�ερί�ου 30.000). Στην Ελλάδα ο αριθµός τους είναι σηµαντικά 

µικρότερος, ωστόσο, σύµφωνα µε την έκθεση, η χώρα µας συγκαταλέγεται 

µεταξύ των κρατών-µελών µε τη µεγαλύτερη αύξηση των εκκρεµών 

αιτηµάτων ασύλου τον Ιανουάριο του 2014. Ο σχετικός κατάλογος 

�εριλαµβάνει ακόµα τη Γερµανία, την Ιταλία, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη 

Σουηδία, τη ∆ανία, την Κύ�ρο, τη Βουλγαρία και το Βέλγιο. 



Σηµειώνεται, τέλος, ότι κατά 81% αυξήθηκαν τον Γενάρη του 2014 σε σχέση 

µε ένα χρόνο �ριν τα αιτήµατα ασύλου α�ό υ�ηκόους χωρών των ∆. 

Βαλκανίων. 

 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ∆ιαµαρτυρία εργατών στη Νέα Μανωλάδα, 

15. 03. 2014 

    

ΠΑΤΡΑ. Συγκέντρωση διαµαρτυρίας �ραγµατο�οίησαν χθες το �ρωί στη 

Νέα Μανωλάδα Ηλείας �ερί�ου 100 οικονοµικοί µετανάστες α�ό το 

Μ�ανγκλαντές, οι ο�οίοι εργάζονται σε καλλιέργειες φράουλας. Στο 

ε�ίκεντρο της διαµαρτυρίας τέθηκε για µία ακόµη φορά τα ζητήµατα των 

αδειών �αραµονής, των αµοιβών και των συνθηκών διαβίωσής τους. 

Ειδικότερα, οι αλλοδα�οί εργάτες γης α�οφάσισαν να διαµαρτυρηθούν, 

διότι, ό�ως υ�οστηρίζουν, δεν έχει ακόµη δοθεί λύση στο ζήτηµα των αδειών 

�αραµονής ώστε να µ�ορούν να εργάζονται χωρίς �ροβλήµατα. Ε�ίσης, οι 

οικονοµικοί µετανάστες διαµαρτυρήθηκαν και για το θέµα των αµοιβών 

τους διότι, ό�ως ανέφεραν, εισ�ράττουν χαµηλά µεροκάµατα, ενώ αρκετοί 

υ�οστήριξαν ότι έχουν µείνει άνεργοι µετά τα �ερυσινά ε�εισόδια. Ακόµη, 

έθεσαν και το ζήτηµα των συνθηκών διαβίωσής τους, τονίζοντας ότι 

εξακολουθούν να �αραµένουν κακές. Η συγκέντρωση των αλλοδα�ών 

εργατών γης ολοκληρώθηκε χωρίς να δηµιουργηθούν α�ρόο�τα. Ωστόσο, η 

αστυνοµία α�ό την �λευρά της είχε �άρει αυξηµένα µέτρα ασφαλείας στην 

�εριοχή. Σύµφωνα µε �ληροφορίες, οι οικονοµικοί µετανάστες ελ�ίζουν �ως 

µετά τη χθεσινή διαµαρτυρία τους, θα υ�άρξει αντα�όκριση α�ό τους φορείς 

ώστε να δροµολογηθούν λύσεις στα αιτήµατά τους. 

Η συγκέντρωση διαµαρτυρίας �ραγµατο�οιήθηκε στο ίδιο σηµείο ό�ου στις 

16 Α�ριλίου 2013 είχαν σηµειωθεί τα αιµατηρά ε�εισόδια, κατά τα ο�οία 

είχαν τραυµατιστεί 29 µετανάστες έ�ειτα α�ό συµ�λοκή µε τρεις Eλληνες, 

εκ�ροσώ�ους εργοδότη και τους �υροβολισµούς �ου είχαν δεχθεί α�ό έναν 

α�ό αυτούς. 

Η συγκεκριµένη χρονική �ερίοδος θεωρείται κρίσιµη για τις �εριοχές της 

Ηλείας, ό�ου υ�άρχουν µεγάλες εκτάσεις µε καλλιέργειες φράουλας. 

Αφενός γιατί έχει ξεκινήσει η �ερίοδος της συγκοµιδής και των εξαγωγών 

και αφετέρου διότι οι αλλοδα�οί εργάτες γης α�οφασίζουν αυτόν τον καιρό 

να �ροχωρήσουν σε κινητο�οιήσεις. 

Υ�ενθυµίζεται ότι σκηνικό έντασης είχε σηµειωθεί και τον Μάιο του 2012 

στην �λατεία της Νέας Μανωλάδας, µε διαµαρτυρόµενους αλλοδα�ούς 

εργάτες. Ε�ίσης, τον Α�ρίλιο του 2008, αλλοδα�οί εργάτες γης είχαν κάνει 

α�εργία ζητώντας µεγαλύτερα µεροκάµατα, µε α�οτέλεσµα να υ�άρξει 

ένταση για ηµέρες, έως ότου ε�ιτευχθεί συµφωνία. 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 

 

 

� TVXS, «Βραχιολάκι» για τους οροθετικούς κρατουµένους 

ανακοίνωσε ο Αθανασίου , 14. 03. 2014 

 

Ρύθµιση ώστε να ενταχθούν οι οροθετικοί κρατούµενοι στο σύστηµα της 

ηλεκτρονικής ε�ιτήρησης (βραχιολάκι), ανακοίνωσε ο υ�ουργός 

∆ικαιοσύνης Χαράλαµ�ος Αθανασίου, α�αντώντας στη Βουλή σε ερώτηση 

της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλικής Κατριβάνου. 

Υ�ενθυµίζεται ότι 180 κρατούµενοι είχαν �ροχωρήσει σε α�εργία �είνας 

και α�οχή α�ό την φαρµακευτική τους αγωγή διαµαρτυρόµενοι για τις 

άθλιες συνθήκες κράτησης �ου ε�ικρατούν στο νοσοκοµείο των Φυλακών 

Κορυδαλλού «Αγ. Παύλος». 

 Σήµερα το υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης α�έστειλε στο Συµβούλιο της 

Ε�ικρατείας το σχέδιο �ροεδρικού ∆ιατάγµατος, το ο�οίο �ροβλέ�ει ότι 

οροθετικοί κρατούµενοι θα µ�ορούν να α�οφυλακίζονται µε ηλεκτρονική 

ε�ιτήρηση. Ο Χαράλαµ�ος Αθανασίου εκτίµησε ότι �ερί�ου 50 οροθετικοί 

κρατούµενοι θα α�οφυλακιστούν.  

 Ο υ�ουργός ∆ικαιοσύνης ανακοίνωσε ακόµη ότι έχει γίνει µεταφορά 

«ικανού αριθµού» οροθετικών κρατουµένων σε ειδικά διαµορφωµένη 

�τέρυγα και άµεσα θα διαµορφωθεί ειδικός διάδροµος. Ε�ίσης σηµείωσε ότι 

έχει ψηφιστεί τρο�ολογία ώστε κατάδικοι �ου εκτίουν �οινές έως 10 χρόνια 

και �άσχουν α�ό ασθένειες να α�ολύονται εφόσον έχουν εκτίσει τα 2/5 της 

�οινής τους, ενώ ενισχύθηκε ο θεσµός του κατ’ ε�ίσκεψη ιατρού, µέχρι να 

ενταχθεί στο ΕΣΥ το νοσοκοµείο των Φυλακών Κορυδαλλού. 

Α�ό την �λευρά της η Βασιλική Κατριβάνου εί�ε ότι οι συνθήκες είναι 

α�αράδεκτες και ξε�ερνούν κάθε ανθρώ�ινο όριο, µε ασθενείς 

κρατουµένους στοιβαγµένους στους ανε�αρκείς χώρους του νοσοκοµείου 

ό�ου δεν τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες. Ό�ως εί�ε, υ�άρχουν 

υ�ερήλικες 85 και 92 ετών, οι ο�οίοι �άσχουν εκτός των άλλων και α�ό 

άνοια και δεν θυµούνται καν γιατί βρίσκονται εκεί. 

Κατήγγειλε δε η ε�ό�τρια εισαγγελέας είχε στείλε εδώ και έναν χρόνο  

αναφορές στην Υγειονοµική Ε�ιτρο�ή της Περιφέρειας, αλλά οι αρµόδιοι 

δεν �ήγαιναν. «Πήρε ένα χρόνο για να κινητο�οιηθείτε και να �άτε εκεί. 

Ξέρω ότι υ�άρχει φόρτος αλλά να µην τα ρίχνουµε όλα στον υ�ερ�ληθυσµό» 

σηµείωσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η ο�οία τόνισε ότι χρειάζεται 

καινούργιο νοσοκοµείο µε σωστό εξο�λισµό και στελέχωση. 

Πρότεινε µέχρι τότε να �ηγαίνουν οι ασθενείς σε νοσοκοµεία, ενώ 

αναφέρθηκε ειδικά στους φυµατικούς οι ο�οίοι χρειάζονται ειδική 

νοσηλεία. «Η υγεία είναι υ�έρτατο αγαθό και δεν χρειάζονται εξαιρέσεις» 

ανέφερε, ενώ τόνισε ότι το θέµα ένταξης στο ΕΣΥ του νοσοκοµείου του 

φυλακών «έχει α�οφασιστεί α�ό το 2009 και ακόµη δεν έχει εφαρµοστεί».  

 

 

 

 



� ΤΟ ΕΘΝΟΣ, «∆εν (αίζουµε άλλο µε την υγεία µας στο 

κολαστήριο του Κορυδαλλού», 16.03.2014 

 

Περί�ου 200 κρατούµενοι του νοσοκοµείου Αγιος Παύλος των φυλακών 

Κορυδαλλού ξεκίνησαν στις 17 Φεβρουαρίου α�εργία �είνας. 

∆ιαµαρτύρονταν για τις συνθήκες κράτησης �ου ε�ικρατούν και τα 

κρούσµατα φυµατίωσης. Για να βρουν ευήκοα ώτα, στράφηκαν στο Twitter 

και δηµιούργησαν τον λογαριασµό @kolastirio. Εκεί δηµοσίευσαν 

φωτογραφίες και βίντεο α�ό το εσωτερικό του νοσοκοµείου και το θέµα �ήρε 

διαστάσεις στα εγχώρια και στα διεθνή ΜΜΕ. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 

Βασιλική Κατριβάνου κατέθεσε ε�ίκαιρη ερώτηση για τις άθλιες συνθήκες 

νοσηλείας �ρος τον υ�ουργό ∆ικαιοσύνης, ενώ ε�ιτρο�ές της Βουλής, 

φορείς και µέλη της το�ικής αυτοδιοίκησης µετέβησαν στο σωφρονιστικό 

κατάστηµα για «αυτοψία». 

Το αρµόδιο υ�ουργείο α�οφάσισε να λάβει µέτρα για την κατάσταση, ενώ η 

Ε�ιτρο�ή Κρατουµένων Νοσοκοµείου Κορυδαλλού ανέστειλε τις 

κινητο�οιήσεις ώστε το υ�ουργείο να «�ροχωρήσει στην �ροετοιµασία της 

νοµοθετικής �αρέµβασης για τη βελτίωση και τον εξορθολογισµό της 

µεταχείρισης των ασθενών κρατουµένων και µε την υλο�οίηση των 

µακρο�ρόθεσµων µέτρων �ου εξήγγειλε ο υ�ουργός ∆ικαιοσύνης», ό�ως 

αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. 

Ασκήθηκε δίωξη 

Σε βάρος του κρατουµένου, �ου δηµοσίευσε το υλικό, ο ο�οίος �άσχει α�ό 

λευχαιµία, έχει µεταµοσχευθεί και αντιµετω�ίζει δεύτερο καρκίνο του 

λάρυγγα, ασκήθηκε �ειθαρχική δίωξη. Την �ερασµένη εβδοµάδα, το 

Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδρίασε για την υ�όθεση και α�οφάσισε να µην 

τον τιµωρήσει, µε το σκε�τικό ότι η υγεία των κρατουµένων βρίσκεται 

�ράγµατι σε κίνδυνο και η ζωή είναι το υ�έρτατο αγαθό. Πρωτοφανές στα 

χρονικά ήταν η κατάθεση του αρχιφύλακα βάρδιας �ου υ�ερασ�ίστηκε τον 

κατηγορούµενο. 

Ο ασθενής του Αγίου Παύλου �ου έφερε στο φως της δηµοσιότητας τις 

εικόνες ντρο�ής -ό�ως χαρακτηρίστηκαν- µιλά στο «Εθνος της Κυριακής» 

και εξηγεί: «Α�οφασίσαµε να κάνουµε α�εργία �είνας και να 

χρησιµο�οιήσουµε την τεχνολογία (Τwitter), ώστε να κάνουµε άνοιγµα στην 

κοινωνία και να δηµιουργήσουµε µια αµφίδροµη σχέση ενηµέρωσης και 

�ληροφόρησης. Μας ενδιαφέρει να µάθουν τι συµβαίνει εδώ µέσα, κι αυτοί 

�ου µας συµ�αθούν, αλλά και αυτοί �ου δεν µας συµ�αθούν. Αυτός ήταν ο 

�ρωταρχικός στόχος όταν βγήκαν οι φωτογραφίες», λέει ο δηµιουργός του 

@kolastirio. 

Οµως, η δηµοσίευση οδήγησε στην �ειθαρχική δίωξη. «Ε�ειδή η κατάσταση 

είχε φτάσει στο α�ροχώρητο κι όλοι οι κρατούµενοι ήµασταν σε κατάσταση 

ανάγκης, δεν σκέφτηκα τη δίωξη και λειτούργησα µε γνώµονα της 

�ροστασίας της υγείας µας. Ηταν άµεσος ο κίνδυνος της υγείας της δικής 

µου και των συγκρατουµένων µου, ο�ότε την �ειθαρχική δίωξη θα 

σκεφτόµουν;» υ�οστηρίζει ο κρατούµενος �ου αθωώθηκε. Σύµφωνα µε τον 

ο�οίο, έχουν ληφθεί κά�οια µέτρα για να αντιµετω�ιστούν τα κρούσµατα 

φυµατίωσης και έχουν ξεκινήσει κά�οιες εξετάσεις -µε �ρωτοβουλία των 



γιατρών- για να δια�ιστωθεί εάν έγκλειστοι έχουν �ροσβληθεί α�ό την 

ασθένεια. 

Συνωστισµός 

Ο�ως ε�ισηµαίνει, τον ίδιο κίνδυνο �ου έχουν να αντιµετω�ίσουν οι 

κρατούµενοι α�ό τις αρρώστιες και τον υ�ερ�ληθυσµό, έχουν και οι 

σωφρονιστικοί υ�άλληλοι και το ιατρικό �ροσω�ικό �ου έρχονται σε ε�αφή 

µαζί τους. «Το νοσοκοµείο έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί 60 ασθενείς, 

αλλά σήµερα βρίσκονται 206 έγκλειστοι. Αυτό �ου φοβόµαστε είναι ότι α�ό 

τον συνωστισµό εδώ µέσα, κινδυνεύουµε ανά �άσα ώρα και στιγµή. 

Χρειάζεται µια µόνιµη λύση για τις συνθήκες νοσηλείας. Και δεν 

αντιµετω�ίζεται το �ρόβληµα µε τρο�ολογίες, γιατί εµείς θα φύγουµε 

κά�οια στιγµή, αλλά θα έρθουν άλλοι. Προτείνουµε άµεσες και 

α�οτελεσµατικές λύσεις». 

Παράλληλα, τονίζει τις δυσκολίες �ου έχει να αντιµετω�ίσει ένας 

έγκλειστος ασθενής όταν �ροσ�αθεί να διεκδικήσει τα δικαιώµατά του. 

«Είναι δύσκολο. Αυτός ήταν και ο λόγος δηµιουργίας του @kolastirio. Να 

µάθει ο έξω κόσµος τι συµβαίνει εδώ µέσα και να ε�ικοινωνεί µαζί µας. 

Θέλουµε να δει τις συνθήκες �ου ε�ικρατούν και να ευαισθητο�οιηθεί». 

Πράγµατι η αντα�όκριση των ΜΜΕ και του κόσµου ήταν άµεση. Οφείλουµε 

να �ούµε ένα ευχαριστώ και στο Ευρω�αϊκό Συµβούλιο. Και θέλω να �ω ότι 

αυτός ο λογαριασµός στο Τwitter θα συνεχίσει να είναι ο συνδετικός κρίκος 

της κοινωνίας µε τις φυλακές. Θα είναι η φωνή των φυλακών για να 

µαθαίνει ο κόσµος τι γίνεται. Γιατί είδαµε ότι ο κόσµος θέλει να µάθει και 

είναι έτοιµος να ακούσει. Εµείς δεν έχουµε καµία διάθεση να τον 

διακόψουµε». 

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Θετική η αντα�όκριση του υ�ουργείου 

Οι φωτογραφίες και το βίντεο �ροκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώµη και για το 

θέµα �αρενέβη και ο Ευρω�αίος Ε�ίτρο�ος Ανθρω�ίνων ∆ικαιωµάτων κ. 

Μούιζνιεκς. Η διεθνής κατακραυγή έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις και 

σύµφωνα µε �ληροφορίες, το κλίµα στο υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης είναι θετικό 

για να δοθεί λύση στα �ροβλήµατα του νοσοκοµείου. 

Στο ίδιο �λαίσιο εντάσσεται και η ε�ίσκεψη του γενικού γραµµατέα του 

υ�ουργείου στις φυλακές, ό�ου �αρέλαβε τα αιτήµατα των κρατουµένων για 

να τα διαβιβάσει στον υ�ουργό. Μάλιστα, η Ε�ιτρο�ή Κρατουµένων α�αντά 

ότι φαίνεται �ως υ�άρχει όντως καλή θέληση α�ό �λευράς υ�ουργείου. «Το 

υ�ουργείο έχει θετική διάθεση και όταν στείλαµε τις θέσεις µας α�άντησε 

µέσα σε µία ώρα. Και κάλεσε τον εκ�ρόσω�ό µας τον δικηγόρο κ. Θωµά και 

�εριµένουµε εντός της εβδοµάδας να υ�άρξει συνάντηση για να συζητηθεί 

το �λαίσιο της τρο�ολογίας και των θέσεων �ου �ροτάθηκαν α�ό εµάς».Ο 

γενικός γραµµατέας διαβεβαίωσε τους κρατουµένους ότι έως τις 22 Μαρτίου 

θα έχουν µ�ει οι βάσεις για να ληφθούν νοµοθετικά µέτρα. Οµως, τόσο ο 

δηµιουργός του @kolastirio όσο και η Ε�ιτρο�ή Κρατουµένων δηλώνουν στο 

«Εθνος της Κυριακής»: «∆εν είµαστε διατεθειµένοι να �αίξουµε µε την 

υγεία και τη ζωή µας άλλο. Αν �εράσει αυτή η ηµεροµηνία και δεν έχει 

γίνει τί�οτα, δεν µ�ορώ να �ροκαθορίσω �ώς θα αντιδράσουµε. Το µόνο 

σίγουρο είναι ότι �λέον δεν είµαστε διατεθειµένοι να αφήσουµε άλλα 

χρονικά �εριθώρια και να κινδυνεύει η ζωή και η υγεία µας άλλο»... 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ «Οι κρατούµενοι θα κάνουν ό,τι µ�ορούν για να 

�ετύχουν τα δίκαια αιτήµατά τους»Ο �ληρεξούσιος δικηγόρος και 

εκ�ρόσω�ος της Ε�ιτρο�ής Κρατουµένων και Νοσηλευοµένων του 

νοσοκοµείου Κρατουµένων Κορυδαλλού, Γιώργος Θωµάς, εξηγεί στο «Εθνος 

της Κυριακής» τις θέσεις των �ελατών του.«Οι νοσηλευόµενοι του 

νοσοκοµείου Αγ. Παύλος των φυλακών Κορυδαλλού α�οφάσισαν την 

αναστολή των κινητο�οιήσεών τους µέχρι και τις 22/3/2014. Οι 

κρατούµενοι έλαβαν αυτή την α�όφαση ύστερα α�ό την εξέλιξη της 

συνεδρίασης του �ειθαρχικού συµβουλίου το ο�οίο α�οφάσισε να µην 

ε�ιβάλει καµία �οινή στον κρατούµενο �ου δηµοσιο�οίησε τις εικόνες 

ντρο�ής των συνθηκών �ου ε�ικρατούν στους χώρους νοσηλείας του 

νοσοκοµείου.Ε�ι�λέον, οι κρατούµενοι θεωρούν ως θετική εξέλιξη το 

γεγονός ότι το υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης δεσµεύτηκε να αναλάβει 

�ρωτοβουλίες οι ο�οίες θα κινούνται σε δύο άξονες. Αφενός στην 

κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών νοσηλείας και της �αροχής 

�λήρους υγειονοµικής �ερίθαλψης και αφετέρου στην εξέταση τρό�ων οι 

ο�οίοι θα οδηγήσουν στην α�οσυµφόρηση του νοσοκοµείου κρατουµένων 

µέσω της ψήφισης τρο�ολογίας νόµου �ου θα ρυθµίζει αυτό το 

ζήτηµα.Ωστόσο µένει να α�οδειχθεί ότι οι �ροφορικές αυτές δεσµεύσεις α�ό 

την �λευρά του υ�ουργείου θα γίνουν και �ράξεις. Σε κάθε �ερί�τωση, οι 

κρατούµενοι ε�ιφυλάσσονται ως �ρος τη µελλοντική τους στάση 

αναµένοντας τις τελικές �ροτάσεις και δεσµεύσεις της κυβέρνησης οι ο�οίες 

θα διατυ�ωθούν στην �ροσεχή συνάντηση µεταξύ των εκ�ροσώ�ων του 

υ�ουργείου και των κρατουµένων �ου έχει �ρογραµµατιστεί να γίνει εντός 

της εβδοµάδος, δηλώνοντας �ρος όλες τις �λευρές ότι θα κάνουν καθετί �ου 

�ερνά α�ό το χέρι τους �ροκειµένου να �ετύχουν τα δίκαια αιτήµατα του 

αγώνα τους». 

 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Αθανασίου: Χωρίς άδεια για 10 χρόνια οι 

καταδικασθέντες για τροµοκρατία, 10.03. 2014 

 

Α�οκρούουµε το κράτος δικαστών, εί�ε ο υ�. ∆ικαιοσύνης σε συνέντευξη 

Τύ�ου 

Σε λογική α�όκρουσης «κράτους δικαστών» κινήθηκε ο υ�ουργός 

∆ικαιοσύνης κ. Χαράλαµ�ος Αθανασίου στη συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης 

�ου �αραχώρησε τη ∆ευτέρα το µεσηµέρι. Ο κ. Αθανασίου χαρακτήρισε 

αστειότητες τα �ερί �ολιτικών διώξεων ως �ρος το θέµα της Χρυσής Αυγής, 

εκτίµησε ως υ�ερβολικές τις εγγυήσεις εκατοµµυρίων ευρώ �ου ορίζουν 

ανακριτές σε κά�οιες �ερι�τώσεις κατηγορουµένων, ενώ ε�έµεινε – έναντι 

του σεναρίου συγχώνευσης – για την ανάγκη αυτοτέλειας τόσο του 

υ�ουργείου ∆ικαιοσύνης, όσο και του υ�ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.  

«Θα καταργήσουµε την Ποινική ∆ικονοµία, ε�ειδή κά�οιος είναι 

βουλευτής, ως ύ�ο�τος τέλεσης αδικήµατος;» σηµείωσε χαρακτηριστικά ο κ. 

Αθανασίου, αναφερόµενος στο ζήτηµα της Χρυσής Αυγής. «Αν κά�οιο κόµµα 

δεν θέλει να εξαφανιστεί, να �αραιτηθούν οι διωκόµενοι βουλευτές και να 

αντικατασταθούν α�ό τους ε�ιλαχόντες. Γιατί δεν το κάνουν; Είναι άλλο 



ζήτηµα αν η Χρυσή Αυγή είναι εγκληµατική οργάνωση και άλλο αν 

εγκληµατική οργάνωση δρα στο �λαίσιο της Χρυσής Αυγής».  

Ο υ�ουργός διέψευσε κατηγορηµατικά ότι τηλεφώνησε στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών για να �αρέµβει κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας 

βουλευτών της Χρυσής Αυγής. «∆εν διανοούµαι να �αρέµβω. Πήρα 

τηλέφωνο, για να ενηµερωθώ» εξήγησε.  

Λίγη ώρα µετά τις δηλώσεις Αθανασίου, η Χρυσή Αυγή εξέδωσε α�άντηση, 

µε την ο�οία βάλλει κατά του υ�ουργού, για «νέα άθλια ε�ίθεση Αθανασίου 

κατά της Χρυσής Αυγής».  

Ως �ρος το ζήτηµα της εγγυοδοσίας ύψους εκατοµµυρίων ευρώ �ου 

ε�ιβάλλεται σε κά�οιες �ερι�τώσεις α�ό τους ανακριτές, �ροκειµένου να 

αφεθούν ελεύθεροι κατηγορούµενοι, ο υ�ουργός τόνισε: «Ως �ολίτης, λέω 

ότι σε κά�οιες �ερι�τώσεις οι εγγυήσεις είναι υ�ερβολικές, είναι αυστηρές. 

∆εν έχω γνώση όµως κάθε δικογραφίας ξεχωριστά. Οι δικαστές κρίνουν µε 

βάση τα ευρήµατα της δικογραφίας, δεν δικάζουν µε βάση τη συγκυρία και 

τα βιώµατα τους. Συνιστώ �άντως νηφαλιότητα, ψυχραιµία. Κανείς δεν 

�ρέ�ει να �ιστεύει ότι οι δικαστές θέλουν να φτιάξουν κράτος δικαστών, 

κάτι �ου οι ίδιοι α�οκρούουν. Α�οκρούουµε το κράτος δικαστών». Ο κ. 

Αθανασίου συµ�λήρωσε µάλιστα ότι «�ροφυλακίσεις �ρέ�ει να γίνονται µε 

φειδώ, ιδίως στα οικονοµικά αδικήµατα».  

Οι φυλακές υψίστης ασφαλείας  

Ο κ. Αθανασίου υ�ογράµµισε ότι ιδρύονται άµεσα φυλακές υψίστης 

ασφαλείας (Γ’ τύ�ου, ό�ως α�οκαλούνται), στις ο�οίες θα �αραµένουν 

έγκλειστοι καταδικασθέντες για σοβαρές κακουργηµατικές �ράξεις, µεταξύ 

άλλων για τροµοκρατία, οι ο�οίοι και δεν θα λαµβάνουν άδειες ε�ί δέκα 

χρόνια. Στις συγκεκριµένες φυλακές, εξάλλου, το καθεστώς διαβίωσης θα 

είναι κατά �ολύ αυστηρότερο, ακόµη και για τους υ�όδικους.  

Αναλυτικότερα, στο σχέδιο νόµου �ροβλέ�εται ότι οι καταδικασθέντες θα 

κρατούνται για χρονικό διάστηµα 4 ή 10 ετών, ανάλογα µε τα αδικήµατα, το 

ο�οίο και µ�ορεί να ανανεώνεται για άλλα δυο χρόνια, αν και εφόσον 

συντρέχει θέµα ε�ικινδυνότητας του κρατούµενου. Στα σχετικά αδικήµατα, 

�εριλαµβάνεται η ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση ενώ ο υ�ουργός έκανε 

ειδική αναφορά και σε �ερι�τώσεις βίαιης α�όδρασης, άσκησης βίας κατά 

του σωφρονιστικού �ροσω�ικού, εύρεσης αιχµηρών αντικειµένων στα 

�ροσω�ικά αντικείµενα των εγκλείστων.  

Στο αυστηρότερο �λαίσιο, εντάσσεται ακόµη και ο �εριορισµός στις 

ε�ισκέψεις συγγενών καθώς και στην τηλεφωνική ε�ικοινωνία – µόνον στις 

ε�ισκέψεις των συνηγόρων δεν θα υ�άρξει καµία αλλαγή. 

Οι φυλακές, �ου ό�ως είναι γνωστό θα φιλοξενηθούν στον ∆οµοκό, θα 

φρουρούνται α�ό αστυνοµικούς τµηµάτων της �εριοχής και ειδικά 

αυτοκίνητα.  

Έρχονται τα βραχιολάκια, ε�ιστρέφουν τα κλεµµένα 

Λίγο α�έχει το υ�ουργείο α�ό την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ε�ιτήρησης 

καταδίκων αλλά και υ�οδίκων: τα βραχιολάκια έρχονται, µε το οικείο 

�ιλοτικό �ρόγραµµα να είναι στα σκαριά, �εριλαµβάνοντας 200-250 άτοµα. 

Ό�ως τόνισε ο υ�ουργός ∆ικαιοσύνης, 50 άτοµα θα �ροέρχονται α�ό 

φυλακές της �εριφέρειας, 50 άτοµα α�ό τις φυλακές του Αυλώνα (ανήλικοι) 

και 100 υ�οδίκους – σε αυτούς ενδεχοµένως �ροστεθούν 50 ασθενείς α�ό το 



νοσοκοµείο «Άγιος Παύλος» στον Κορυδαλλό. Τα �ρόσω�α �ου θα ενταχθούν 

στο �ρόγραµµα, θα ε�ιλεγούν α�ό τα συµβούλια φυλακών. 

Για την ευρύτερη εφαρµογή του µέτρου, το υ�ουργείο θα διενεργήσει 

δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό, ό�ου και θα αναζητήσει την καλύτερη δυνατή 

�ροσφορά.  

Σύµφωνα µε τον κ. Αθανασίου, στο ε�ίκεντρο βρίσκεται ε�ίσης, µε σχετικό 

νοµοθέτηµα, η ε�ιστροφή των κλεµµένων, των χρηµάτων και όχι µόνον, σε 

βάρος αυτών �ου έχουν ζηµιώσει το δηµόσιο ταµείο.  

Παρά το γεγονός ότι ο κακουργηµατικός χαρακτήρας των �ράξεων δεν 

αναιρείται, εντούτοις θα τυγχάνουν ευνοϊκής µεταχείρισης όσοι 

οικειοθελώς ε�ιστρέφουν τα «κλεµµένα»· στην �ερί�τωση α�αλλαγής τους 

α�ό τις κατηγορίες, µετά την ολοκλήρωσης της �οινικής διαδικασίας, τα 

�οσά θα ε�ιστρέφονται, �λην όµως άτοκα.  

Όσον αφορά την �οινική µεταχείρισή τους, σε σχέση �άντα µε την 

ε�ιστροφή των χρηµάτων, το κριτήριο είναι ένα: όσο �ιο γρήγορα ληφθεί η 

α�όφαση για ε�ιστροφή, τόσο �ιο ευνοϊκή θα είναι η �οινή. Προβλέ�εται 

για �αράδειγµα φυλάκιση µέχρι τριών ετών, αν η ε�ιστροφή συνδεθεί µε το 

στάδιο της α�ολογίας στον ανακριτή, µέχρι ε�τά έτη, αν α�οφασιστεί µέχρι 

την έναρξη της α�οδεικτικής διαδικασίας σε δίκη �ρώτου βαθµού και µέχρι 

δέκα έτη, αν ταυτιστεί µε την έναρξη της α�οδεικτικής διαδικασίας σε δίκη 

δεύτερου βαθµού.  

Α�ό τις ευνοϊκές ρυθµίσεις, εξαιρούνται αξιωµατούχοι, α�ό υ�ουργούς έως 

και γενικούς γραµµατείς α�οκεντρωµένης διοίκησης.  

Το σηµαντικό είναι ότι �ροβλέ�εται σχετική µεταβατική διάταξη για τις 

υ�οθέσεις �ου εκκρεµούν_ στο στάδιο �ου βρίσκεται σήµερα η κάθε µία α�ό 

αυτές. 

 

 

ΥΓΕΙΑ 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, « Κλείνει το Παίδων 

Πεντέλης», 16.03.2014 

 

Τελεσίγραφο στο υ�ουργείο Υγείας δίνει η Γενική Συνέλευση των γιατρών 

του Παίδων Πεντέλης. Αν δεν �ληρωθούν, σταµατάνε τις εφηµερίες α�ό τη 

∆ευτέρα.  

Η Γενική Συνέλευση των γιατρών του νοσοκοµείου οµόφωνα α�οφάσισε την 

κατάρτιση �ρογραµµάτων εφηµεριών του µηνός Μαρτίου α�ό όλα τα 

τµήµατα του νοσοκοµείου µέχρι και αύριο Κυριακή και την α�όσυρση όσων 

τµηµάτων έχουν δώσει �ρογράµµατα εφηµεριών για όλο τον µήνα Μάρτιο. 

Η Γενική Συνέλευση ζητά την εξασφάλιση των α�αιτούµενων κονδυλίων για 

τις ασφαλείς εφηµερίες όλου του έτους 2014, την άµεση καταβολή των 

δεδουλευµένων εφηµεριών του ∆εκεµβρίου 2013 και των �αράνοµων 

�ερικο�ών �ου έγιναν τον Μάιο και τον Αύγουστο του 2013, τις 

δεδουλευµένες υ�ερβάσεις έξι µηνών του έτους 2012, καθώς και τις 

δεδουλευµένες υ�ερβάσεις για όλο το 2013. 

Σε �ερί�τωση �ου δεν ικανο�οιηθούν τα δίκαια αιτήµατά τους, η Γενική 

Συνέλευση α�οφάσισε ότι τη ∆ευτέρα (17/3) µε ευθύνη της ∆ιοίκησης 



αφενός δεν θα υ�άρχουν �ρογράµµατα εφηµεριών στο νοσοκοµείο και 

αφετέρου θα αρχίσουν κινητο�οιήσεις µε κλείσιµο των τακτικών, των 

�ρωινών και των α�ογευµατινών εξωτερικών ιατρείων, κλείσιµο των 

γενικών εφηµεριών, ε�ίσχεση εργασίας κ.ά. 

«Για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του νοσοκοµείου µας και για την 

α�ρόσκο�τη κάλυψη των αναγκών του �αιδικού �ληθυσµού µας, �ρέ�ει η 

διοίκηση να αναλάβει τις ευθύνες της», ε�ισηµαίνουν οι εργαζόµενοι και 

�ροσθέτουν ότι δεν ανέχονται άλλη α�λήρωτη εργασία, καθώς κάνοντας 

υ�οµονή τους τελευταίους 18 µήνες, ό�ως τονίζουν, δέχτηκαν εµ�αιγµό και 

αδιαφορία και α�αιτούν την άµεση ε�ίλυση του θέµατος. 

 


