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ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

12/05/2014-18/05/2014 

 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ 

 

� TVXS, ∆ιεθνής Αµνηστία: Σταµατήστε τις διώξεις των 

αντιρρησιών συνείδησης, 15.05.2014 

 

Με αφορµή τη ∆ιεθνή Ηµέρα Αντιρρησιών Συνείδησης (15η Μαΐου), η 

∆ιεθνής Αµνηστία καλεί τις ελληνικές αρχές να εναρµονίσουν τη νοµοθεσία 

και την )ρακτική σχετικά µε την αντίρρηση συνείδησης, µε το ευρω)αϊκό 

και διεθνές δίκαιο και τα )ρότυ)α ανθρω)ίνων δικαιωµάτων. Οι 

αντιρρησίες συνείδησης δεν )ρέ)ει να συλλαµβάνονται, να διώκονται, να 

τους ε)ιβάλλονται )ρόστιµα και να φυλακίζονται εξαιτίας της άρνησής τους 

να καταταγούν στο στρατό ή εξαιτίας της άρνησής τους να υ)ηρετήσουν 

εναλλακτική υ)ηρεσία )ου είναι τιµωρητική ή συνιστά διάκριση. 

«Η ∆ιεθνής Αµνηστία θεωρεί α)αράδεκτη τη δίωξη και τιµωρία αντιρρησιών 

συνείδησης, σε κά)οιες )ερι)τώσεις ε)ανειληµµένα για την ίδια )ράξη της 

άρνησης να υ)ηρετήσουν στρατιωτική θητεία για λόγους συνείδησης, γιατί 

)αραβιάζει το δικαίωµά τους στην ελευθερία της συνείδησης», δήλωσε ο 

Ηλίας Αναγνωστό)ουλος, ∆ιευθυντής του Ελληνικού Τµήµατος της 

∆ιεθνούς Αµνηστίας. Αυτοί )ου έχουν κρατηθεί, κατά )αράβαση του 

δικαιώµατός τους στην αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία, 

έχουν υ)άρξει κρατούµενοι συνείδησης και έχουν υ)οστεί αυθαίρετη 

σύλληψη και κράτηση. Ζητούµε α)ό τις ελληνικές αρχές να σταµατήσουν 

άµεσα οι διώξεις και τα )ρόστιµα εναντίον τους. 

Η οργάνωση ε)αναλαµβάνει ε)ίσης τις ανησυχίες της για τον τιµωρητικό 

χαρακτήρα της εναλλακτικής )ολιτικής υ)ηρεσίας στην Ελλάδα. Αυτοί )ου 

έχουν αντίρρηση συνείδησης να υ)ηρετήσουν στρατιωτική θητεία 

α)αιτείται να υ)ηρετήσουν µια εναλλακτική )ολιτική υ)ηρεσία 15 µηνών, 

)ου είναι )ολύ µεγαλύτερη α)ό τη στρατιωτική θητεία εννιά µηνών στο 

Στρατό Ξηράς, ό)ου υ)ηρετεί η )λειονότητα των στρατευσίµων. Ως τέτοια, 

έχει τιµωρητικό χαρακτήρα και συνιστά διάκριση εις βάρος των 

αντιρρησιών συνείδησης στη στρατιωτική θητεία, και, ως εκ τούτου, είναι 

ασύµβατη µε τα ευρω)αϊκά και διεθνή )ρότυ)α ανθρω)ίνων δικαιωµάτων. 

Αναλόγως, η δίωξη και τιµωρία των αντιρρησιών συνείδησης εξαιτίας της 

άρνησής τους να υ)ηρετήσουν στρατιωτική θητεία ή, στην )ερί)τωση των 

ολικών αρνητών στράτευσης, να υ)ηρετήσουν ε)ίσης την τιµωρητική και 

µερολη)τική εναλλακτική υ)ηρεσία, ισοδυναµεί µε δίωξη και τιµωρία τους 

για την άσκηση του δικαιώµατός τους στην ελευθερία της συνείδησης, κατά 

)αράβαση των διεθνών υ)οχρεώσεων της Ελλάδας για τον σεβασµό των 

ανθρώ)ινων δικαιωµάτων. 

Συνεχείς συλλήψεις και δίκες κατά )αραβίαση του διεθνούς δικαίου 

Η ∆ιεθνής Αµνηστία ανησυχεί για τις συνεχείς συλλήψεις ατόµων )ου 

έχουν αρνηθεί να υ)ηρετήσουν στρατιωτική θητεία για ιδεολογικούς 

λόγους συνείδησης. Τουλάχιστον τρεις τέτοιες συλλήψεις έχουν γίνει 

γνωστές α)ό τις αρχές του 2014, )έραν των 6 γνωστών συλλήψεων 5 

αντιρρησιών το 2013 (ένας εξ’ αυτών συνελήφθη 2 φορές). 
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Την ίδια στιγµή τα ελληνικά στρατοδικεία συνεχίζουν να καταδικάζουν 

αντιρρησίες συνείδησης εξαιτίας της άρνησής τους να υ)ηρετήσουν 

στρατιωτική θητεία. Ένας α)ό εκείνους )ου συνελήφθησαν το 2013, ο 

Μιχάλης Τόλης, ολικός αρνητής στράτευσης )ου αρνείται για ιδεολογικούς 

λόγους να υ)ηρετήσει τόσο την υ)οχρεωτική στρατιωτική θητεία όσο και 

την τιµωρητική εναλλακτική, καταδικάστηκε )ρόσφατα σε )οινή φυλάκισης 

8 µηνών µε 1 χρόνο αναστολή. Καλείται ε)ίσης να )ληρώσει 200 ευρώ για 

δικαστικά έξοδα. 

Άλλος ένας αντιρρησίας συνείδησης, 47 ετών, και άρα µη υ)όχρεος 

στράτευσης )λέον, ο Γιάννης Γκλαρνέτατζης, µόλις )ριν λίγο καιρό 

ανακάλυψε ότι στις 19 Σε)τεµβρίου 2013 είχε καταδικαστεί ερήµην για 

ανυ)οταξία. Ο Γκλαρνέτατζης εί)ε στη ∆ιεθνή Αµνηστία ότι έµαθε )ως είχε 

καταδικαστεί σε ένα χρόνο φυλάκιση µε διετή αναστολή, µόνο όταν έλαβε 

µια ειδο)οίηση α)ό την εφορία )ου του ζητούσε να )ληρώσει 200 ευρώ για 

δικαστικά έξοδα. Η ειδο)οίηση για τη δίκη είχε σταλεί σε µια )αλιά 

διεύθυνση )αρά το γεγονός ότι είχε δηλώσει την τωρινή του διεύθυνση σε 

δίκη ενός άλλου αντιρρησία συνείδησης, νωρίτερα το 2013. 

Η Ε)ιτρο)ή Ανθρω)ίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ (Γενικό Σχόλιο 22, 1993) 

και το Ευρω)αϊκό ∆ικαστήριο Ανθρω)ίνων ∆ικαιωµάτων (Μ)αγιατιάν κατά 

Αρµενίας, Τµήµα Μείζονος Σύνθεσης, α)όφαση της 7ης Ιουλίου 2011), 

έχουν ρητά αναγνωρίσει ότι το δικαίωµα στην αντίρρηση συνείδησης στη 

στρατιωτική θητεία )ροστατεύεται α)ό το δικαίωµα στην ελευθερία της 

σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας στο Άρθρο 18 του ∆ιεθνούς 

Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα και στο Άρθρο 9 της 

Ευρω)αϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ)ου, αντίστοιχα. Τα διεθνή 

)ρότυ)α ορίζουν ε)ίσης ότι ο)οιαδή)οτε εναλλακτική υ)ηρεσία α)αιτείται 

να υ)ηρετήσουν οι αντιρρησίες συνείδησης )ρέ)ει να είναι γνήσια 

)ολιτική, υ)ό )ολιτικό έλεγχο, και µη τιµωρητικής φύσης ή διάρκειας. 

Περαιτέρω, οι δίκες των αντιρρησιών συνείδησης λαµβάνουν χώρα ενώ)ιον 

στρατοδικείων. Η ∆ιεθνής Αµνηστία αντιτίθεται στις δίκες )ολιτών, 

συµ)εριλαµβανοµένων των αντιρρησιών συνείδησης, α)ό στρατοδικεία, )ου 

εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά µε το δικαίωµά τους σε δίκαιη δίκη. Το 

Ευρω)αϊκό ∆ικαστήριο Ανθρω)ίνων ∆ικαιωµάτων έκρινε ότι µια δίκη ενός 

τούρκου αντιρρησία συνείδησης α)ό ένα δικαστήριο α)οτελούµενο 

α)οκλειστικά α)ό στρατιωτικούς ήταν )αραβίαση του δικαιώµατός του σε 

δίκαιη δίκη σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της Ευρω)αϊκής Σύµβασης 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώ)ου (Ερτζέ) κατά Τουρκίας, α)όφαση της 22ας 

Νοεµβρίου 2011). 

Η δίκη και καταδίκη του Σωτηρό)ουλου 

Την Τρίτη 13 Μαΐου 2014, δύο ηµέρες )ριν τη ∆ιεθνή Ηµέρα Αντιρρησιών 

Συνείδησης, ο 47χρονος αντιρρησίας συνείδησης και συνιδρυτής του 

Συνδέσµου Αντιρρησιών Συνείδησης, ∆ηµήτρης Κ. Σωτηρό)ουλος 

εµφανίστηκε ενώ)ιον του στρατοδικείου Θεσσαλονίκης µε την κατηγορία 

της ανυ)οταξίας. Σύµφωνα µε την )αρατηρήτρια της ∆ιεθνούς Αµνηστίας 

)ου )αραβρέθηκε στη δίκη, ο Σωτηρό)ουλος καταδικάστηκε σε )οινή 

φυλάκισης 10 µηνών µε 2ετή αναστολή, εξαγοράσιµη, για ανυ)οταξία σε 

καιρό ειρήνης. Καλείται ε)ίσης να )ληρώσει 200 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 
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Ο ∆ηµήτρης Κ. Σωτηρό)ουλος δήλωσε: «O αγώνας µας για την α)όλυτη 

αναγνώριση των δικαιωµάτων των αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα 

έ)ειτα α)ό 27 χρόνια διώξεων της ιδεολογίας έχει )λέον καταντήσει 

«θρυλικός». Οι Στρατοδίκες λογόκριναν όλες τις α)αντήσεις µου ώστε να 

ε)ικρατήσει η δική τους αλήθεια: ότι ο Αντιρρησίας Συνείδησης δεν 

διώκεται στην Ελλάδα για την ιδεολογία και τις ανθρω)ιστικές του αξίες 

αλλά ως κοινός )αραβάτης της στρατολογικής νοµοθεσίας». 

Ο Σωτηρό)ουλος διακήρυξε δηµόσια τη συνειδησιακή του αντίρρηση να 

υ)ηρετήσει στρατιωτική θητεία, για ιδεολογικούς λόγους, µαζί µε άλλους 

τέσσερις αντιρρησίες συνείδησης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύ)ου στις 

13/2/1990. Ζήτησε να υ)ηρετήσει εναλλακτική )ολιτική υ)ηρεσία αλλά 

εκείνη την ε)οχή δεν υ)ήρχε τέτοια )ρόβλεψη. 

Ο Σωτηρό)ουλος κλήθηκε για στρατιωτική θητεία το 1992 και αρνήθηκε να 

εµφανιστεί για ιδεολογικούς λόγους. Αρχικά οι στρατιωτικές αρχές τον 

κήρυξαν «ανυ)ότακτο», και του α)αγορεύτηκε να ταξιδεύει στο εξωτερικό, 

ενώ αργότερα κατασχέθηκε το διαβατήριό του. Το 1994 διώχθηκε για 

«ανυ)οταξία σε )ερίοδο γενικής ε)ιστράτευσης» και εκδόθηκε ένταλµα 

σύλληψης εναντίον του. Η αστυνοµία )ροσ)άθησε να τον εντο)ίσει για να 

τον συλλάβει, )ολλές φορές, ανε)ιτυχώς. Αφότου θεσ)ίστηκε µια 

τιµωρητική εναλλακτική )ολιτική υ)ηρεσία το 1998, ο Σωτηρό)ουλος 

αρνήθηκε να την υ)ηρετήσει και ε)ανέλαβε το αίτηµά του να του ε)ιτρα)εί 

να υ)ηρετήσει µια µη-τιµωρητική. Το 2008 α)αλλάχτηκε α)ό την 

υ)οχρέωση στράτευσης  ως )ατέρας τριών τέκνων, αλλά δεν α)αλλάχτηκε 

α)ό την )ροηγούµενη δίωξη. 

 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ  

 

� TVXS, ∆ίκτυο γιατρών µόνο για χρυσαυγίτες, 13.05.2014 
 

Περί)ου 150 γιατροί )ροσφέρουν δωρεάν υ)ηρεσίες µόνο σε υ)οστηρικτές 

της Χρυσής Αυγής, ό)ως αναφέρει η εφηµερίδα Financial Times, σε εκτενές 

ρε)ορτάζ σχετικά µε την )ροσ)άθεια της νεοναζιστικής οργάνωσης να 

κερδίσει ψηφοφόρους τάζοντας ιατρική βοήθεια. Ανα)άντητες άφησε της 

κλήσεις για να σχολιάσει το θέµα το υ)ουργείο Υγείας. 

Στο δηµοσίευµα αναφέρεται ότι  ένας συνταξιούχος γιατρός «ο Χρήστος 

Πα)αδηµητρίου», ο ο)οίος «στη δεκαετία του 1980, είχε µία λαµ)ρή 

σταδιοδροµία εγκαθιστώντας µονάδες εντατικής θερα)είας σε ελληνικά 

νοσοκοµεία», τώρα είναι «άµισθος ιατρικός σύµβουλος στο νεοναζιστικό 

κόµµα της Χρυσής Αυγής». 

Το ιατρικό του εξεταστήριο βρίσκεται στα κεντρικά της Χρυσής Αυγής στην 

Αθήνα. Ο Χρ. Πα)αδηµητρίου )αίρνει το ιατρικό ιστορικό των ασθενών δύο 

φορές της εβδοµάδα και στη συνέχεια τους )ροτείνει ειδικότητες γιατρών 

α)ό µια λίστα 150 γιατρών )ου )ροσφέρουν δωρεάν υ)ηρεσίες σε 

υ)οστηρικτές της ΧΑ. 

Στο ρε)ορτάζ σηµειώνεται ε)ίσης ότι η Χρυσή Αυγή συχνά διανέµει 

τρόφιµα σε Έλληνες και όχι σε µετανάστες, τα γνωστά συσσίτια µόνο για 

Έλληνες. 
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Σχετικά µε τα δηµοσκο)ικά )οσοστά της Χρυσής Αυγής, ενόψει των 

ευρωεκλογών, οι Financial Times σηµειώνουν ότι το κόµµα συγκεντρώνει 

)οσοστό µεταξύ 7% και 8% και βρίσκεται στην τρίτη θέση. 

Το ελληνικό υ)ουργείο Υγείας δεν έχει α)αντήσει σε κλήσεις για να 

σχολιάσει τις ενέργειες της Χρυσής Αυγής, ε)ισηµαίνεται ε)ίσης στο 

ρε)ορτάζ. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού 

:ροσανατολισµού και ταυτότητας φύλου εξακολουθούν να 

υ:άρχουν, 17.05.2014 

 

Πριν α)ό ενάµιση χρόνο η ηθο)οιός Τζόντι Φόστερ έκλεψε την )αράσταση 

στην 70ή τελετή α)ονοµής των Χρυσών Σφαιρών µιλώντας µ)ροστά σε 

εκατοµµύρια τηλεθεατές για αυτό )ου ως τότε α)οτελούσε σχεδόν κοινό 

µυστικό: την οµοφυλοφιλία της. Κοινό, συνάδελφοι και σχολιαστές ανά τον 

κόσµο την α)οθέωσαν. 

Πριν α)ό δύο εβδοµάδες σε έναν διαγωνισµό µε )ιο cult )ροσανατολισµό, τη 

Eurovision, η ε)ικράτηση της εκκεντρικής Conchita ξεσήκωσε )λήθος 

αντιδράσεων. Γροθιά στην οµοφοβία και µήνυµα ελ)ίδας για κά)οιους, 

αµφιλεγόµενη )αρουσία και αρνητικό )ρότυ)ο για άλλους. Σε κάθε 

)ερί)τωση όµως και οι δύο έκαναν το δικό τους outing δίνοντας έµ)νευση, 

κουράγιο και )αράδειγµα σε όλους να µιλήσουν και να υ)οστηρίξουν 

δηµόσια τα δικαιώµατα της LGBT (λεσβίες, γκέι, αµφί, τρανς) κοινότητας.   

Σύµφωνα µε υ)ολογισµούς, )οσοστό 70% των κατοίκων του )λανήτη ζουν 

υ)ό το καθεστώς νόµων, κανονισµών και )ρακτικών )ου )εριορίζουν 

σοβαρά την ελευθερία της έκφρασης. Ανάµεσα σε αυτούς και οι 

οµοφυλόφιλοι, οι ο)οίοι σε διάφορες χώρες αντιµετω)ίζουν όχι µόνο βία και 

διακρίσεις εις βάρος τους, αλλά κινδυνεύουν να χάσουν ακόµη και την 

ελευθερία τους. 

Ακόµη και στα θεωρούµενα )ροηγµένα κράτη, οι διακρίσεις λόγω 

σεξουαλικού )ροσανατολισµού και ταυτότητας φύλου εξακολουθούν να 

υ)άρχουν στον δηµόσιο λόγο, στην εργασία, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

Για τον λόγο αυτόν, ως θέµα της εφετινής ∆ιεθνούς Ηµέρας κατά της 

Οµοφοβίας και της Τρανσφοβίας (IDAHOT), η ο)οία έχει καθιερωθεί να 

γιορτάζεται κάθε χρόνο τη 17η Μαΐου, ορίστηκε η ελευθερία έκφρασης. 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας α)οφάσισε τη 17η Μαΐου του 1990 να 

α)οχαρακτηρίσει την οµοφυλοφιλία α)ό ψυχική διαταραχή. Σήµερα σε 81 

χώρες του )λανήτη οι οµοφυλοφιλικές σχέσεις θεωρούνται )αράνοµες. Σε 

µερικές α)ό αυτές )ροβλέ)εται µάλιστα και ισόβια φυλάκιση, ενώ σε 10 

τιµωρούνται µε θάνατο. 

Σε τι µεταφράζεται αυτό σύµφωνα µε τους διοργανωτές της IDAHOT; 

Ποσοστό 40% του )αγκόσµιου )ληθυσµού, δηλαδή 28 δισεκατοµµύρια 

άνθρω)οι, δεν είναι ελεύθεροι να διαλέξουν )οιον θα αγα)ήσουν. Χιλιάδες 

οµοφυλόφιλοι και διεµφυλικοί ζουν µόνιµα σε καθεστώς φόβου. 

Στην Τουρκία, τη Ρωσία, την Αρµενία οι νόµοι )ερί δηµόσιας ηθικής και η 

)ρο)αγάνδα χρησιµο)οιούνται στην )ράξη για κλείσιµο χώρων συνάθροισης 

του κοινού, «κατέβασµα» ιστοσελίδων της LGBT κοινότητας, δικαιολόγηση 
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της βίας των αστυνοµικών δυνάµεων α)έναντι σε ευ)αθείς οµάδες και 

φίµωση δηµοσιογράφων και υ)ερασ)ιστών των ανθρω)ίνων δικαιωµάτων. 

«Η εφετινή Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Οµοφοβίας και της Τρανσφοβίας 

βρίσκει την τρανς κοινότητα αντιµέτω)η µε )ολλές )ροκλήσεις για την 

)λήρη α)όδοση ισονοµίας και σεβασµού των ανθρω)ίνων δικαιωµάτων» 

δηλώνει στο «Βήµα» η κυρία Μαρία Γαλανού, )ρόεδρος του Σωµατείου 

Υ)οστήριξης ∆ιεµφυλικών (ΣΥ∆). «Γιατί τα τρανς δικαιώµατα είναι 

ανθρώ)ινα δικαιώµατα» καταλήγει. 

Στο )λαίσιο του )ρογράµµατος «Ψήφισε για τα δικαιώµατά σου», το ο)οίο 

στόχο έχει την ενθάρρυνση των LGBT ψηφοφόρων να ψηφίσουν στις 

ε)ερχόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές µε συνείδηση για 

την υ)εράσ)ιση των δικαιωµάτων τους, διοργανώνεται µια ξεχωριστή βόλτα 

στο κέντρο της Αθήνας. 

Εθελοντές του Athens Pride και του Colour Youth θα )ερ)ατήσουν α)ό το 

Σύνταγµα ως την )λατεία Μοναστηρακίου, ώρες 12.00 - 14.00, µε 

συνθήµατα ενάντια στην οµοφοβία και τον ρατσισµό. 

Παρέµβαση του βρετανού )ρέσβη στην Αθήνα 

«Την Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Οµοφοβίας και της Τρανσοφοβίας το 

µήνυµα της Βρετανίας είναι ξεκάθαρο: τα ανθρώ)ινα δικαιώµατα είναι 

)αγκόσµια και ισχύουν µε τον ίδιο τρό)ο για όλους τους ανθρώ)ους, ό)ως 

αναφέρεται ρητά στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη Ανθρω)ίνων ∆ικαιωµάτων. 

Σε )ολλές χώρες σήµερα οι σχέσεις µεταξύ ατόµων του ίδιου φύλου είναι 

)αράνοµες ή αντιµετω)ίζονται άνισα. Νοµοθεσία )ου ε)ιτρέ)ει τις 

διακρίσεις στερεί α)ό τους ανθρώ)ους να βιώσουν και να εκφράσουν την 

)ραγµατική τους ταυτότητα φύλου. 

Gay άντρες και λεσβίες, αµφισεξουαλικοί και τρανσεξουαλικοί έρχονται 

αντιµέτω)οι µε διακρίσεις εις βάρος τους σε )ολλούς τοµείς της ζωής τους: 

στην εργασία, στον τρό)ο )ου α)οτυ)ώνονται στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης, ενώ)ιον του νόµου, στην ευρύτερη κοινωνία. 

Είµαι )ερήφανος )ου η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα τιµά τη ∆ιεθνή 

Ηµέρα κατά της Οµοφοβίας υψώνοντας τη σηµαία µε το Ουράνιο Τόξο δί)λα 

στη σηµαία της Βρετανίας.  Εκφράζουµε ε)ίσης τη στήριξή µας στο 

Φεστιβάλ Υ)ερηφάνειας της Αθήνας (Athens Pride) τον Ιούνιο και τη 

στήριξή µας για τον αγώνα της κοινότητας των ΛΟΑΤ (LGBT) κατά της 

ανισότητας και της αδικίας». 

 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, Νόµιµη η αναστολή χρηµατοδότησης της Χρυσής 
Αυγής, λέει το ΣτΕ, 12.05.2014 

 

Νόµιµη η αναστολή χρηµατοδότησης της Χρυσής Αυγής, λέει το ΣτΕ 

«Ναι» στην αναστολή χρηµατοδότησης της Χρυσής Αυγής εί)ε η Ολοµέλεια 

του Συµβουλίου της Ε)ικρατείας )ου α)έρριψε ως α)αράδεκτη την αίτηση 

του κόµµατος )ου ζητούσε να µην ισχύει η υ)ουργική α)όφαση µε την 

ο)οία α)οφασίστηκε η αναστολή κάθε είδους κρατικής χρηµατοδότησης για 

τη Χρυσή Αυγή. 
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Οι εκ)ρόσω)οι της Χρυσής Αυγής υ)οστηρίζουν ότι η ε)ίµαχη υ)ουργική 

α)όφαση είναι αντίθετη στο Σύνταγµα και την Ευρω)αϊκή Σύµβαση 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώ)ου. 

Ακόµη υ)οστηρίζει η ΧΑ ότι η εφαρµογή της εν λόγω υ)ουργικής α)όφασης 

της )ροκαλεί ανε)ανόρθωτη ή δυσχερώς ε)ανορθώσιµη βλάβη, καθώς 

αναστέλλεται η καταβολή του συνόλου της κρατικής χρηµατοδότησης )ου 

δικαιούται να λάβει για το 2013, η ο)οία ανέρχεται στα 873.114,83 ευρώ. 

Το γεγονός αυτό, σύµφωνα µε τη ΧΑ, δηµιουργεί αδυναµία ουσιαστικής 

συµµετοχής της στις ε)ερχόµενες Ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014, κάτι 

)ου την θέτει σε µειονεκτική θέση έναντι των άλλων κοµµάτων. 

Το ∆ηµόσιο α)ό την )λευρά του α)οκρούει τον ισχυρισµό της Χρυσής Αυγής 

ότι θα υ)οστεί οικονοµική ανε)ανόρθωτη οικονοµική βλάβη και αυτό γιατί 

α)ό την τακτική χρηµατοδότηση του 2013 έχει καταβληθεί η )ρώτη δόση 

των 873.114 ευρώ. 

Και )ροσθέτει ως )ρος την εκλογική χρηµατοδότηση ότι η στέρησή της δεν 

)εριορίζει σηµαντικά την )ολιτική ε)ικοινωνίας του κόµµατος, καθώς σε 

)ροεκλογικές )εριόδους οι ΟΤΑ διαθέτουν χωρίς χρήµατα χώρους για 

διαφήµιση, ενώ οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα µεταδίδουν µηνύµατα των 

κοµµάτων χωρίς δα)άνη. 

Το Τµήµα Αναστολών του Συµβουλίου της Ε)ικρατείας σε σχηµατισµό 

Ολοµέλειας ()ρόεδρος ο Σωτήρης Ρίζος και εισηγήτρια η Μαρία 

Καραµανώφ) ε)ισηµαίνει ότι η υ)ουργική α)όφαση «εκτελεί» αυτολεξεί την 

α)όφαση της Βουλής. 

Ετσι, σηµειώνουν οι σύµβουλοι Ε)ικρατείας η αίτηση της Χρυσής Αυγής 

είναι α)αράδεκτη, καθώς ουσιαστικά στρέφεται κατά της α)οφάσεως της 

Βουλής, την ο)οία το ΣτΕ δεν µ)ορεί να ελέγξει. 

Να σηµειωθεί ότι η συζήτηση της κυρίας )ροσφυγής (αίτηση ακύρωσης) της 

Χρυσής Αυγής έχει )ροσδιοριστεί να συζητηθεί στην Ολοµέλεια του 

Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου τον ερχόµενο Σε)τέµβριο. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, SOS :ρυτάνεων για το δηµόσιο :ανε:ιστήµιο εν 

όψει «Αθηνάς Νο2», 12.05.2014 

 

Η κοσµητεία της Σχολής Θετικών Ε)ιστηµών στο Αριστοτέλειο 

Πανε)ιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έκλεισε την Παρασκευή λόγω έλλειψης 

)ροσω)ικού. Στο Πανε)ιστήµιο Αθηνών 17 )όρτες )αραβιάστηκαν την 

)ερασµένη εβδοµάδα στο Τµήµα Μαθηµατικών λόγω έλλειψης )ροσω)ικού 

φύλαξης. «∆εν ξέρουµε αν και )ώς θα λειτουργήσουµε α)ό τον Σε)τέµβριο» 

εί)αν σήµερα )ρυτάνεις των ΑΕΙ. 

Τα δηµόσια κρατικά )ανε)ιστήµια σύντοµα δεν θα µ)ορούν να 

λειτουργήσουν ε)ειδή δεν έχουν )λέον ούτε εξειδικευµένο και διοικητικό 

)ροσω)ικό, ούτε όµως και χρηµατοδότηση... Για τον τεράστιο κίνδυνο )ου 

α)ειλεί τη δηµόσια ανώτατη εκ)αίδευση της χώρας, την )ερίοδο )ου 

ενισχύονται και ανδρώνονται τα ιδιωτικά κολέγια και ξεκινάει η συζήτηση 

για τα ιδιωτικά ΑΕΙ, µίλησαν σήµερα, ∆ευτέρα, οι )ρυτάνεις των ΑΕΙ σε 

κοινή συνέντευξή τους. 
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Την ανησυχία τους για την )ορεία των )ανε)ιστηµίων, τη διαθεσιµότητα 

των υ)αλλήλων τους, την αντιµετώ)ιση των οικονοµικών τους )ροβληµάτων 

και την )ιθανή συρρίκνωσή τους ως συνέ)εια της υ)οχρηµατοδότησής τους, 

εξέφρασαν σήµερα τα µέλη του )ροεδρείου της Συνόδου Πρυτάνεων ΑΕΙ σε 

συνέντευξη Τύ)ου )ου έδωσαν. 

«Ε)ισήµως, δεν γνωρίζουµε τί)οτε» 

Ταυτόχρονα, ό)ως εί)ε ο )ροεδρεύων της Συνόδου κ. ∆ηµοσθένης 

Αναγνωστό)ουλος, εγείρονται και θέµατα ιδιωτικής εκ)αίδευσης σε )ερίοδο 

δύσκολη για τα κρατικά. Ε)έµεινε στο θέµα της διαϊδρυµατικής 

κινητικότητας των υ)αλλήλων τους )ου έχει )αγώσει, ενώ, ό)ως εί)ε, ο 

υ)ουργός Παιδείας δεν έχει δεχτεί ε)ί µήνες )ρόσκληση )ρυτάνεων για µια 

συνάντηση µαζί του. 

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο δηµοσίευµα του «Βήµατος» )ερί ενδεχόµενης 

συρρίκνωσης των ιδρυµάτων της ανώτατης εκ)αίδευσης, εκφράζοντας την 

ανησυχία του και καλώντας τους αρµόδιους φορείς να α)αντήσουν. 

«Ε)ισήµως δεν γνωρίζουµε τί)οτα για ένα τέτοιο σχέδιο» δήλωσαν οι 

)ρυτάνεις και ζήτησαν α)ό τον υ)ουργό Παιδείας να το διαψεύσει ή να το 

ε)ιβεβαιώσει ανοικτά. 

«Αν σχεδιάζεται σχέδιο "Αθηνά Νο2" λόγω µειωµένης χρηµατοδότησης των 

ΑΕΙ, σηµαίνει ότι τελικά η κυβέρνηση σχεδίασε αυτή την 

υ)οχρηµατοδότηση για να οδηγηθεί σε αυτό το α)οτέλεσµα και εδώ θα 

υ)ήρχε )ρόβληµα» εί)ε χαρακτηριστικά ο )ρύτανης του ΑΠΘ κ. Γιάννης 

Μυλό)ουλος αναφερόµενος στο θέµα. 

Ο κ. Αναγνωστό)ουλος α)ό την )λευρά του ζήτησε για άλλη µία φορά θα 

τηρηθεί η αυτονόητη )ολιτική της αυτονοµίας των ΑΕΙ )ου εφαρµόζεται 

στις )ερισσότερες χώρες του κόσµου. Σε 28 διαφορετικές χώρες, σε έρευνα 

)ου έγινε στην ΕΕ σχετικά µε τα θέµατα )λήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, η 

χώρα µας είναι σε µία α)ό τις τρεις τελευταίες θέσεις, εί)ε ο )ροεδρεύων 

της Συνόδου Πρυτάνεων. 

«Τρεις α)αραίτητες )ροϋ)οθέσεις υ)άρχουν για να λειτουργήσει σωστά ένα 

)ανε)ιστήµιο» ε)ισήµανε ο )ρύτανης του ΑΠΘ και εξήγησε: «Ακαδηµαϊκή 

ελευθερία, ε)αρκές )ροσω)ικό και η χρηµατοδότηση». «Στην ε)οχή )ου 

ζούµε και στην Ελλάδα, )αρατηρούµε την κατάρρευση και των τριών» 

τόνισε χαρακτηριστικά ο )ρύτανης του ΑΠΘ και κατήγγειλε ότι µε τη 

διαθεσιµότητα έχουν α)οµακρυνθεί οι ικανότεροι υ)άλληλοι, έχουν 

καταργηθεί ολόκληροι κλάδοι, ό)ως εκείνος της φύλαξης. 

Βολές για άρθρο 16 και νόµο ∆ιαµαντο)ούλου 

«Και ενώ όλα αυτό συµβαίνουν, ο Πρωθυ)ουργός ζητάει αναθεώρηση του 

άρθρου 16 του Συντάγµατος και αναγνωρίζονται )λήρως τα )τυχία των 

κολεγίων» δήλωσε ο κ. Μυλό)ουλος. «Είναι )ροφανές ότι α)αξιώνεται η 

δηµόσια εκ)αίδευση, για να υ)οδειχθεί συνέχεια ως λύση η ιδιωτική» 

συνέχισε ο κ. Μυλό)ουλος και ζήτησε κατάργηση του νέου νόµου )λαισίου 

για τα ΑΕΙ, ε)ιστροφή των υ)αλλήλων τους και α)οκατάσταση της 

χρηµατοδότησης τους. «Ο νόµος ∆ιαµαντο)ούλου έ)νιξε τις δηµοκρατικές 

διαδικασίες στα ΑΕΙ» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

«Η διαθεσιµότητα έκανε δύο κακά στα )ανε)ιστήµια»το σκε)τικό του ο 

)ρύτανης του ΑΠΘ   εί)ε ο κ. Μυλό)ουλος. «Τα στέρησε α)ό µεγάλους 
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αριθµούς υ)αλλήλων αλλά και )ολύτιµους υ)αλλήλους, γιατί έγινε τυφλά 

και οριζόντια» τόνισε. 

«∆εν υ)άρχει )ανε)ιστήµιο στον )ολιτισµένο κόσµο, ίσως να συγκρινόµενες 

µε )ανε)ιστήµια της Αφρικής σε αναλογία εξειδικευµένου και διοικητικού 

)ροσω)ικού ανά φοιτητή» συνέχισε ο )ρύτανης του ΑΠΘ. 

Ο )ρύτανης του Πανε)ιστηµίου Αθηνών κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης 

ε)ιτέθηκε στους εµ)νευστές του νόµου )λαισίου, αλλά και της )ολιτικής 

)ου ακολουθείται στην ανώτατη εκ)αίδευση της χώρας και µίλησε για ένα 

«καταστροφικό και )αρανοϊκό νόµο )ου σκοτώνει τα ανώτατα Ιδρύµατα». 

Για τον θεσµό των Συµβουλίων ∆ιοίκησης δήλωσε ότι )ρόκειται για έναν 

α)οτυχηµένο θεσµό, κατήγγειλε ότι στο Πανε)ιστήµιο Αθηνών τρία µέλη 

του έχουν )αραιτηθεί και µία συµµετέχει ως υ)οψήφια στις ευρωεκλογές. 

Εί)ε ε)ίσης ότι στη Θεσσαλονίκη κατεβαίνει ως υ)οψήφιος )ρύτανης 

)ρώην και ε)ί δύο χρόνια µέλος του Συµβουλίου του. 

«Όσοι µένουν σε αυτά τα Συµβούλια µένουν ε)ειδή δεν έχουν τί)οτε 

καλύτερο να κάνουν, αλλιώς θα έφευγαν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 

Πελεγρίνης. 

Η αντι)ρύτανης του ΕΜΠ κύρια Τόνια Μορο)ούλου δήλωσε ότι 

εκ)ροσω)εί ένα βραβευµένο ίδρυµα )ου έχει τεράστιο )ρόβληµα 

λειτουργίας )λέον λόγω έλλειψης υ)αλλήλων.   

«∆εν έχουµε ούτε έναν φύλακα για 2.700 στρέµµατα» κατήγγειλε ο 

)ρύτανης του Πανε)ιστηµίου Πατρών κ. Γ. Παναγιωτάκης, ο ο)οίος 

)ρόσθεσε ότι είναι τουλάχιστον άκαιρο να ανοίγει τώρα η συζήτηση για τα 

ιδιωτικά )ανε)ιστήµια. «∆εν είµαι ιδεολογικά αντίθετος )ρος τα ιδιωτικά 

)ανε)ιστήµια, αλλά εδώ κά)οιοι ονειρεύονται ιδιωτικά )ανε)ιστήµια στην 

Ελλάδα )ου θα έχουν α)έναντί τους α)οδυναµωµένα και διαλυµένα 

δηµόσια ΑΕΙ, δηλαδή εύκολους αντι)άλους» ε)ισήµανε ο κ. Παναγιωτάκης. 

Στη συνέντευξη συµµετείχαν ακόµη ο )ρύτανης του Γεω)ονικού 

Πανε)ιστηµίου κ. Κ. Φεγγερός και η αντι)ρύτανης του Παντείου 

Πανε)ιστηµίου κύρια Ισµήνη Κριάρη. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

� ΕΘΝΟΣ, «Α:όφαση ασ:ίδα για την ε:αγγελµατική στέγη», 
16.05.2014 

 

Α)όφαση-ανάσα για χιλιάδες ενοικιαστές ε)αγγελµατικής στέγης - 

εµ)ορικών µισθώσεων εξέδωσε η Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, καθώς στην 

)ράξη εγγυάται ότι θα )αραµένουν για )ολύ καιρό «ψαλιδισµένα» όσα 

ενοίκια µειώνονται δικαστικά λόγω της )ρωτοφανούς και )αρατεταµένης 

οικονοµικής κρίσης, )ου έχει )λήξει την αγορά. Η νοµολογία των 

δικαστηρίων έδινε τη δυνατότητα και στις δύο )λευρές (ιδιοκτήτης, 

ενοικιαστής) να )ροσφύγουν δικαστικά και να )ετύχουν αύξηση ή µείωση 

του ενοικίου, εφόσον )ροέκυψαν α)ρόβλε)τα και έκτακτα γεγονότα. 

Ετσι, όσοι έχουν καταφέρει (ή )ρόκειται να )ετύχουν) τη δικαστική µείωση 

των υψηλών ενοικίων τους µέσα α)ό σχετικές αγωγές )ου ε)ικαλούνται τη 

δυσµενή αιφνίδια οικονοµική µεταβολή των τελευταίων ετών, θα είναι 

κερδισµένοι και στο µέλλον. Κι αυτό γιατί συνήθως η δικαστική µείωση του 
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ενοικίου ίσχυε για το )ολύ 1 έως 1,5 έτος και στη συνέχεια ο ενοικιαστής θα 

έ)ρε)ε να )ροσφύγει ξανά α)ό την αρχή στα δικαστήρια, για να α)οδείξει 

ότι εξακολουθεί να υφίσταται µία υ)έρµετρα δυσµενής γι' αυτόν κατάσταση, 

)ου )ρέ)ει να ανατρέψει τα συµφωνηµένα στο µισθωτήριο )οσά. 

 

ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Τεράστιες οι ελλείψεις )αιδικών εµβολίων», 

16.05.2014 

Με ε)ώνυµη καταγγελία, ο υ)εύθυνος του ΚΙΦΒ, ∆ηµήτρης Σουλιώτης, 

καταλογίζει ευθύνες στον υ)ουργό Υγείας Α. Γεωργιάδη και τον 

α)ερχόµενο Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Σγουρό. 

Στην ενυ)όγραφη καταγγελία του ο κ. Σουλιώτης αναφέρει ότι: "Τεράστιες 

οι ελλείψεις )αιδικών εµβολίων µε ευθύνη του Υ)ουργού Υγείας και του 

Περιφερειάρχη Αττικής κ. Σγουρού. Μύθος το εθνικό )ρόγραµµα 

εµβολιασµών!... Σε άµεσο κίνδυνο χιλιάδες )αιδιά άνεργων και ά)ορων 

οικογενειών, )ου αδυνατούν να κάνουν τα αναγκαία εµβόλια γιατί δεν 

έχουν χρήµατα να τα αγοράσουν α)ό φαρµακεία!  

Α)αιτούµε α)ό τον Περιφερειάρχη κ. Σγουρό να δώσει στην δηµοσιότητα τα 

κονδύλια )ου υ)οτίθεται ότι διατίθενται για τα δωρεάν εµβόλια )αιδιών και 

ταυτόχρονα να δηµοσιο)οιήσει τους λόγους των τεράστιων ελλείψεων 

βασικών εµβολίων στις δοµές του ΕΣΥ στην Αττική! Καταγγέλλουµε ότι το 

Κέντρο Υγείας Βύρωνα ( Κ.Υ.Β), )ου α)οτελεί τµήµα του Ι))οκράτειου 

Νοσοκοµείου Αθήνας, στερείται βασικών εµβολίων για )αιδιά και νέους.  

Το Κ.Υ.Β α)ό το 2013 δήλωσε ε)ανειληµµένα ότι βρίσκεται σε αδυναµία να 

ικανο)οιήσει την ζήτηση σε )αιδικά εµβόλια και )αροτρύνει τους γονείς να 

τα )ροµηθευτούν α)ό τα φαρµακεία. Η βασική ευθύνη βαρύνει το 

υ)ουργείο Υγείας και τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Σγουρό, αλλά και τους 

δήµαρχους του δικοµµατισµού, )ου συγκαλύ)τουν τις κυβερνητικές 

ευθύνες και τις τεράστιες ελλείψεις σε εµβόλια.  

∆εν είναι τυχαίο ότι ο υ)οψήφιος ∆ήµαρχος της Ν.∆ στον Βύρωνα κ. Γώγος 

φωτογραφήθηκε )ρόσφατα µε τον κ. Γεωργιάδη στον Βύρωνα, αλλά µέχρι 

σήµερα δεν έχει βγάλει άχνα για τις εγκληµατικές ελλείψεις των εµβολίων 

στο ΚΥΒ. Σηµειώνουµε ότι ο κ. Χρ. Γώγος ήταν στην τετραετία 2010-1014 

αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Βύρωνα !.... "  

Συνεχίζοντας ο υ)εύθυνος του Κοινωνικού Ιατρείου Φαρµακείου Βύρωνα, 

ε)ισηµαίνει )ως: "Οι )ολίτες )ρέ)ει να γνωρίζουν ότι τα εµβόλια 

διατίθενται -για ασφαλισµένους και ανασφάλιστους- δωρεάν καθώς είναι 

ενταγµένα στο εθνικό )ρόγραµµα εµβολιασµών, το ο)οίο όµως στην 

)ραγµατικότητα έχει καταρρεύσει! Ο υ)ουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης είχε 

δηλώσει το 2013 ότι στις αρχές του 14 οι ό)οιες ελλείψεις σε εµβόλια θα 

καλύ)τονταν, αλλά αντί να καλυφθούν διευρύνονται.  

Σύµφωνα µε καταγγελίες α)ό ενώσεις γιατρών, )αιδιάτρους αλλά και 

)ολίτες οι ελλείψεις είναι διαχρονικές και µεγάλες και ότι α)ό τα 7 βασικά 

εµβόλια τα )ερισσότερα δεν διατίθενται α)ό τις κρατικές δοµές υγείας. 

Υ)εύθυνη αρχή για τον εφοδιασµό των κρατικών υ)οδοµών µε εµβόλια 

είναι η Περιφέρεια Αττικής του κ. Σγουρού και έχει υ)οχρέωση να δώσει 

εξηγήσεις για τους λόγους αυτών των ελλέιψεων! Σ  
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το µεταξύ εκατοντάδες άνεργων και ά)ορων οικογενειών α)ό το Βύρωνα 

αλλά και τούς όµορους ∆ήµους, )ου α)ευθύνονται στο Κ.Υ.Β. α)οχωρούν 

α)ογοητευµένοι αλλά και οργισµένοι καθώς το Κ.Υ.Β δηλώνει αδυναµία να 

αντα)οκριθεί στις ανάγκες εµβολιασµού των )αιδιών τους.  

Ο α)ερχόµενος ∆ήµαρχος Βύρωνα κ. Χαρδαλιάς και σήµερα υ)οψήφιος 

αντι)εριφερειάρχης στον ψηφοδέλτιο του κ. Σγουρού είχε γνώση των 

ελλείψεων στα εµβόλια αλλά ουδέ)οτε διαµαρτυρήθηκε. Το Κ.Υ.Β δεν 

α)οτελεί κά)οια µεµονωµένη )ερί)τωση.  

Η έλλειψη βασικών )αιδικών εµβολίων είναι σε µεγάλο βαθµό γενικευµένη 

και σηµαδεύει τις )ερισσότερες α)ό τις υ)οδοµές του λεγόµενου Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας.. Ιδιαίτερα τραγική είναι η κατάσταση των άνεργων και 

ανασφάλιστων οικογενειών, )ου αδυνατούν να αγοράσουν τα εµβόλια και τα 

)αιδιά τους είναι εκτεθειµένα σε µολυσµατικές και ε)ικίνδυνες ασθένειες.  

Το ΚΙΦΒ καλεί τους βουλευτές, τους γιατρούς και τους εργαζόµενους του 

ΕΣΥ καθώς και την εκ)αιδευτική κοινότητα να α)αιτήσουν άµεσα τον 

εφοδιασµό όλων των υ)οδοµών του ΕΣΥ µε )αιδικά εµβόλια, η έλλειψη των 

ο)οίων α)ειλεί σοβαρά την υγεία και την ζωή χιλιάδων )αιδιών και 

εφήβων". 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κα:νιστές το 10% των µαθητών του Γυµνασίου, 

15.05.2014 

∆ιαστάσεις ε)ιδηµίας έχει )άρει το κά)νισµα στην Ελλάδα. Και αυτό 

φαίνεται α)ό την εξοικείωση των εφήβων µε το κά)νισµα: Ο ένας στους δέκα 

µαθητές γυµνασίου είναι συστηµατικός κα)νιστής, σχεδόν οι δύο στους δέκα 

δοκίµασαν για )ρώτη φορά τσιγάρο )ριν συµ)ληρώσουν τα 10 τους, ενώ 

στην )λειονότητά τους οι µαθητές είχαν την )ρώτη τους ε)αφή µε το 

κά)νισµα )ριν καν κλείσουν τα 13 τους χρόνια. Μάλιστα, η χώρα µας 

διατηρεί µια α)ό τις )ιο θλιβερές )ρωτιές )αγκοσµίως στα )οσοστά των 

κα)νιστών, καθώς ε)ικρατεί η αντίληψη ότι το κά)νισµα είναι 

«κουλτούρα», µια φυσιολογική και α)ενοχο)οιηµένη συµ)εριφορά ή ακόµη 

χειρότερα το σύµβολο της χειραφέτησης και της ατοµικής ελευθερίας. Ποιος 

φταίει; Το βλέµµατα )έφτουν στο οικογενειακό )εριβάλλον, καθώς οι έφηβοι 

αντιγράφουν τις συµ)εριφορές )ου βλέ)ουν στο σ)ίτι τους. Τα στοιχεία 

αυτά )ροκύ)τουν α)ό )ανελλαδική έρευνα των υ)ουργείων Παιδείας και 

Υγείας, µε τη συµµετοχή 28.088 µαθητών της Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου. Τα δύο 

υ)ουργεία έχουν αναλάβει )ρωτοβουλία για την )ρόληψη του κα)νίσµατος 

στους εφήβους µε )ρόγραµµα )ου εφαρµόζεται, µέσω του ∆ιαδικτύου, για 

τους µαθητές. 

Βέβαια, το )ρόβληµα είναι διεθνές και δεν ε)ιτρέ)ει εφησυχασµό: Σε όλον 

τον κόσµο, σε ανα)τυγµένες και υ)ό ανά)τυξη χώρες, το κά)νισµα στους 

εφήβους λαµβάνει διαστάσεις «)αιδιατρικής ε)ιδηµίας». Σύµφωνα µε τις 

)ροβλέψεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, εάν οι σηµερινές τάσεις 

διατηρηθούν, 250.000.000 άτοµα, σήµερα )αιδιά και έφηβοι, θα χάσουν τη 

ζωή τους -µετά την ενηλικίωση- εξαιτίας ασθενειών σχετικών µε το 

κά)νισµα. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την έρευνα, το 26% των 14χρονων και 15χρονων 

µαθητών (δηλαδή όσων φοιτούν στη Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου) έχει δοκιµάσει 
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κά)οια στιγµή τσιγάρο, έστω µε µερικές «ρουφηξιές». Το 10,7% των )αιδιών 

αυτών, δηλαδή )ερί)ου 22.000 µαθητές σε όλη τη χώρα, θεωρούνται )λέον 

συστηµατικοί κα)νιστές. Στην )λειονότητά τους, οι µαθητές είχαν την 

)ρώτη τους ε)αφή µε το κά)νισµα )ριν κλείσουν τα 13 και σχεδόν οι 2 

στους 10 )ριν συµ)ληρώσουν τα 10 τους. Τα )αιδιά )ου έχουν εµ)ειρία α)ό 

το κά)νισµα -είτε γιατί δοκίµασαν κά)οια στιγµή και δεν το συνέχισαν είτε 

γιατί έγιναν συστηµατικοί κα)νιστές- ανα)αράγουν το )ρότυ)ο του γονιού 

κα)νιστή: στα 6 α)ό τα 10 σ)ίτια των µαθητών ο ένας ή και οι δύο γονείς 

κα)νίζουν. Για τα )αιδιά )ου είναι συστηµατικοί κα)νιστές, το )οσοστό των 

γονιών )ου κα)νίζουν αγγίζει το 75%. Α)ό την άλλη, η ολιγωρία της 

)ολιτείας καταδεικνύεται α)ό το ότι οι έφηβοι κα)νιστές αγοράζουν τα 

τσιγάρα τους µόνοι τους )αρότι η )ώληση σε ανηλίκους είναι )αράνοµη: 

Μόνο το 17% των µαθητών δήλωσε ότι )ωλητές αρνήθηκαν να τους 

)ουλήσουν τσιγάρα λόγω της ηλικίας τους. Αντίθετα, στο 83% των 

)ερι)τώσεων ο )ωλητής τούς )ούλησε τσιγάρα αναντίρρητα. 

«Οι γονείς και οι εκ)αιδευτικοί οφείλουν να αντιληφθούν )ως µε το να 

κα)νίζουν µ)ροστά στα )αιδιά δηµιουργούν αρνητικά )ρότυ)α και είναι 

υ)εύθυνοι για τον εθισµό των ανηλίκων. Γι’ αυτό αγκαλιάζουµε την 

)ρωτοβουλία του υ)ουργείου Υγείας και κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν 

)ροκειµένου να ενηµερώσουµε τους µαθητές για τις βλαβερές συνέ)ειες του 

κα)νίσµατος» δήλωσε κατά την )αρουσίαση της έρευνας ο υ)ουργός 

Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτό)ουλος. «Α)ό τον )ερασµένο ∆εκέµβριο 

µέχρι σήµερα έχουµε εντείνει τους ελέγχους για την εφαρµογή του 

αντικα)νιστικού νόµου στους χώρους εστίασης και διασκέδασης και 

οργανώνουµε )ιο συντεταγµένα την )αροχή ενηµέρωσης και υ)οστήριξης 

στους )ολίτες )ου ε)ιθυµούν να διακόψουν το κά)νισµα» )ρόσθεσε η 

υφυ)ουργός Υγείας Ζέττα Μακρή και τόνισε: «Η σχέση των εφήβων µε το 

κά)νισµα είναι µια σχέση ε)ικίνδυνη και α)ειλητική για την υγεία και τη 

ζωή τους».Σηµαντικός ο ρόλος των εκ)αιδευτικώνΤο κά)νισµα θεωρείται 

α)ό τους εφήβους ένας τρό)ος κοινωνικο)οίησής τους στην )αρέα και είναι 

µια )ράξη )ειραµατισµού, αλλά και µύησης. Για τους λόγους αυτούς η 

)ρώτη δοκιµή, αλλά και η συστηµατική χρήση του τσιγάρου γίνεται συχνά 

µέσα στο σχολείο ή στις σχολικές εκδροµές, ό)ως άλλωστε και στις )λατείες, 

τα )άρκα, τα καφέ και τα σ)ίτια κατά τις «κρυφές α)οδράσεις» των 

15χρονων α)ό τους γονείς τους. 

Ειδικότερα, οι έξι στους δέκα εφήβους (59,9%) )αραδέχθηκαν ότι δοκίµασαν 

τσιγάρο α)ό )εριέργεια, ενώ σηµαντικά υψηλός είναι και ο αριθµός των 

εφήβων )ου δήλωσαν ότι ε)ηρεάστηκαν α)ό την )αρέα τους να δοκιµάσουν 

τσιγάρο. Η υιοθέτηση συµ)εριφορών ό)ως το κά)νισµα α)οτελούν το κλειδί 

για την α)οδοχή στην οµάδα και το µέσο ε)ικοινωνίας των µελών της: οι 

έφηβοι )ροτιµούν να κα)νίζουν µε την )αρέα τους και/ή στο σχολείο. Το 

22,9% όσων έχουν δοκιµάσει τσιγάρο δήλωσε ότι δοκίµασε το )ρώτο τσιγάρο 

σε )λατεία ή )άρκο µε φίλους, το 11,7% σε σ)ίτι φίλου/ης και το 10,9% στο 

σχολείο. ∆εν είναι τυχαίο, ε)ίσης, ότι 55,7% των µαθητών δηλώνουν ότι 

µερικοί συµµαθητές τους κα)νίζουν. 

Βέβαια, ο ρόλος του δασκάλου είναι )ολύ σηµαντικός, και εάν αυτός 

κα)νίζει είναι εύκολο να α)οτελέσει )ρότυ)ο )ου θα ενισχύσει την 

αντίληψη του )αιδιού )ερί «φυσικότητας» του κα)νίσµατος και, άρα, θα 
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υ)ονοµεύσει τη δηµιουργία αντιστάσεων. Στον αντί)οδα, οι εκ)αιδευτικοί 

µ)ορούν να δράσουν καταλυτικά σε θέµατα )ρόληψης και ελέγχου του 

κα)νίσµατος. 

Ετσι, ό)ως και στην )ερί)τωση των γονέων )ου α)οτελούν )ρότυ)ο για τον 

έφηβο, οι δάσκαλοι κα)νιστές ε)ηρεάζουν –έστω άθελά τους– αρνητικά την 

κα)νιστική συµ)εριφορά των µαθητών τους: το 41,8% των µαθητών )ου 

κα)νίζουν θεωρούν «αδιάφορη» την εικόνα του εκ)αιδευτικού κα)νιστή και 

το 25,8% τη χαρακτηρίζει θετική-οικεία. Συνε)ώς, ό)ως αναφέρει η έρευνα, 

ένας δάσκαλος )ου κα)νίζει ωθεί τον έφηβο να θεωρήσει το κά)νισµα µια 

φυσιολογική συνήθεια» και να το ερµηνεύσει ως ένα )εδίο ε)αφής και 

κοινής ταυτότητας µε τη µορφή-)ρότυ)ο. 

Την ίδια στιγµή, σηµαντική είναι η στάση των εκ)αιδευτικών στην 

)ροσ)άθεια οι µαθητές να µην κα)νίσουν. Το 2012-2013, το 63,9% των 

καθηγητών ενηµέρωσε τους µαθητές τους για τους )ιθανούς κινδύνους )ου 

αφορούν στο κά)νισµα, ενώ το 38,2% των εκ)αιδευτικών δήλωσε ότι θα 

ενδιαφερόταν )ολύ να συµµετάσχει σε µία εκστρατεία κατά του 

κα)νίσµατος µέσα στο σχολείο. Αλλωστε η )λειονότητα των εκ)αιδευτικών 

δήλωσε ότι συµφωνεί µε την ά)οψη ότι η )ρόληψη του κα)νίσµατος 

εντάσσεται σε µια συνολικότερη στρατηγική εκ)αίδευσης υγείας. 

Στο )λαίσιο αυτό άλλωστε, στόχος της )ρωτοβουλίας των υ)ουργείων 

Παιδείας και Υγείας ήταν να καταστήσουν τους µαθητές της Β΄ και Γ΄ 

Γυµνασίου συµµέτοχους σε µια ερευνητική διαδικασία )ου τους έδινε τη 

δυνατότητα να σκεφτούν και να αντιδράσουν. Με αυτήν την έννοια, το 

ερευνητικό )ρόγραµµα είχε έναν )αιδαγωγικό χαρακτήρα )ου ξε)ερνούσε 

κατά )ολύ µια α)λή εκστρατεία ενηµέρωσης για τους κινδύνους )ου 

σχετίζονται µε το κά)νισµα. 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Παγκόσµια ε:ιχείρηση για την 
:αιδική :ορνογραφία α:ό την Ελλάς», 15.05.2014 

Μια µεγάλη, )αγκόσµιας εµβέλειας διαδικτυακή αστυνοµική ε)ιχείρηση, 

µε την κωδική ονοµασία «HYDRA», και στόχο την κατα)ολέµηση της 

κατοχής και διακίνησης υλικού )αιδικής )ορνογραφίας µέσω διαδικτύου, 

ολοκληρώθηκε )ρόσφατα α)ό τη ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

Κατά τη διάρκεια της ε)ιχείρησης, )ου διήρκεσε )άνω α)ό ε)τά µήνες, 

σύµφωνα µε την αστυνοµία εντο)ίστηκαν 78 χρήστες - δράστες, τα 

ηλεκτρονικά ίχνη των ο)οίων )ροκύ)τουν σε 32 διαφορετικές χώρες. 

Συγκεκριµένα, εκτός α)ό την Ελλάδα ό)ου εντο)ίστηκαν και 

συνελήφθησαν τρία άτοµα, εντο)ίστηκαν τα ίχνη )αιδόφιλων στις εξής 

χώρες: Γερµανία, Ρωσία, Η.Π.Α, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, 

Σουηδία, Κίνα, Τσεχία, Ιράν, Ολλανδία, Ιταλία, Ελβετία, Βραζιλία, Περού, 

Βενεζουέλα, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Κολοµβία και 

Γεωργία, Λίβανο, Σρι Λάνκα, Αυστραλία, Καναδάς, Πορτογαλία, Μεξικό, 

Μ)αχάµες, Αυστρία, Σλοβενία και το Βέλγιο.  

Ειδικότερα στην Ελλάδα συνελήφθησαν ένας 34χρονος, ένας 25χρονος και 

ένας 47χρονος )αιδίατρος στα Ιωάννινα, ο ο)οίος ακολούθως αφέθηκε 

ελεύθερος µε )εριοριστικούς όρους και χρηµατική εγγύηση 20.000 ευρώ, Τα 
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συνολικά στοιχεία )ου )ροέκυψαν κατά την ε)ιχείρηση για τις )αρα)άνω 

χώρες, έχουν ήδη α)οσταλεί στην INTERPOL και EUROPOL για να 

εντο)ιστούν οι υ)όλοι)οι χρήστες του )ρογράµµατος, ο ακριβής αριθµός 

αρχείων )ου κατέχουν και για να αναγνωριστούν )ιθανά θύµατα )αιδικής 

)ορνογραφίας. Σηµειώνεται ότι είναι η )ρώτη φορά )ου η ∆ιεύθυνση ∆ίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος σχεδιάζει, οργανώνει, συντονίζει και υλο)οιεί 

µια τέτοιας έκτασης αστυνοµική ε)ιχείρηση στον )αγκόσµιο διαδικτυακό 

ιστό.  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

� ΤΑ ΝΕΑ, Συντρι:τικό το «όχι» των κατοίκων της 

Θεσσαλονίκης για την ιδιωτικο:οίηση της ΕΥΑΘ, 18.05.2014 

 

Ξεκάθαρα αρνητική φαίνεται να είναι η στάση των κατοίκων της 

Θεσσαλονίκης για την ιδωτικο)οίηση της ΕΥΑΘ σύµφωνα µε τα )ρώτα 

α)οτελέσµατα του δηµοψηφίσµατος )ου στήθηκε έξω α)ό εκλογικά κέντρα 

στο )εριθώριο του )ρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. 

Με βάση τα )ρώτα στοιχεία, σε σύνολο 12.875 )ολιτών )ου ψήφισαν, οι 

12.613 ή διαφορετικά το 98,03% ψήφισε «όχι» στην ιδωτικο)οίηση του 

νερού. 

Αντίθετα µόλις 253 κάτοικοι (1,97%) 11 δήµων του )ολεοδοµικού 

συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης )ου συµµετείχαν στο δηµοψήφισµα εί)αν 

«ναι» στην ιδιωτικο)οίηση της ΕΥΑΘ. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Ε:ιµελητήριο Περιβάλλοντος: Θυσία ο αιγιαλός 

στην ανά:τυξη, 12.05.2014 

 

  

Ως ένα ακόµα κρίκο στην αλυσίδα των )ρόσφατων νοµοθετηµάτων τα ο)οία 

οδηγούν τη χώρα εκτός βιώσιµης ανά)τυξης και εκτός κράτους δικαίου 

χαρακτηρίζει το Ε)ιµελητήριο Περιβάλλοντος το νοµοσχέδιο του 

υ)ουργείου Οικονοµικών σχετικά µε την «Οριοθέτηση, διαχείριση και 

)ροστασία αιγιαλού και )αραλίας», )αίρνοντας µε τη σειρά του θέση µαζί µε 

άλλες )εριβαλλοντικές και οικολογικές οργανώσεις εναντίον διατάξεων του 

σχεδίου νόµου. 

«Μετά τη δηµόσια γη, τον χωροταξικό και )ολεοδοµικό σχεδιασµό και τις 

διαδικασίες )εριβαλλοντικής αδειοδότησης, στον βωµό της "ανά)τυξης" 

θυσιάζεται ήδη και το )ολυτιµότερο τµήµα της κοινόχρηστης δηµόσιας γης, 

δηλαδή ο αιγιαλός και οι )αράκτιες και )αραλίµνιες )εριοχές. Και είναι 

βέβαιο ότι η καταστροφή αυτή θα συνεχιστεί, όσο η οικονοµική ανά)τυξη 

εξακολουθεί να ταυτίζεται µε την αλόγιστη και ανε)ανόρθωτη α)ώλεια του 

φυσικού κεφαλαίου της χώρας. 

»Είναι δε εξίσου τραγικό ότι στην )ροσ)άθεια να α)οκτήσει το νοµοσχέδιο 

και κά)οιο "λαϊκό έρεισµα", οι κατα)ατητές αιγιαλών ε)ιβραβεύονται για 

την ε)ιµονή και υ)οµονή τους. 

»Ο)οιοσδή)οτε )εραιτέρω σχολιασµός θα )ροσέδιδε στο )ροτεινόµενο 

νοµοσχέδιο την )εριω)ή κανόνος δικαίου, την ο)οία, ακόµα και αν τελικά 
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ψηφιστεί -)ράγµα )ου α)ευχόµαστε- τυ)ικώς µόνο, αλλά ουδέ)οτε 

ουσιαστικώς, θα α)οκτήσει» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του το 

Ε)ιµελητήριο Περιβάλλοντος. 

Αντιδράσεις και α)ό τους συλλόγους του ΕΛΚΕΘΕ 

Πολλά ερωτήµατα θέτουν οι σύλλογοι των εργαζοµένων και των 

ε)ιστηµόνων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) 

σχετικά µε το σχέδιο νόµου για τον αιγιαλό, το ο)οίο «ε)ιχειρεί να αλλάξει 

)λήρως και ε)ί τα χείρω τον δηµόσιο και κοινόχρηστο χαρακτήρα του 

αιγιαλού, της )αραλίας, της όχθης και της )αρόχθιας ζώνης και ταυτόχρονα 

έννοιες ό)ως )ροστασία του φυσικού )εριβάλλοντος, αειφορία και 

χωροταξικός σχεδιασµός βγαίνουν στο )εριθώριο )ρος χάρη της άτακτης 

ε)ίτευξης ε)ιχειρηµατικού κέρδους χωρίς όρους και κανόνες». 

Αρχικά α)ορούν µε το )οιους φορείς ήρθε σε ε)αφή η νοµο)αρασκευαστική 

οµάδα ε)ισηµαίνοντας ότι ορισµοί, διεργασίες της )αράκτιας ζώνης, 

ζητήµατα )ροστασίας των )αράκτιων οικοσυστηµάτων και ολοκληρωµένης 

διαχείρισης της )αράκτιας ζώνης µε όρους αειφορίας, δεν έχουν ληφθεί καν 

υ)όψη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο ορισµός αιγιαλού και ο ορισµός 

)αλαιού αιγιαλού, «ο ο)οίος γίνεται χωρίς να λαµβάνεται υ)όψη ότι η 

µετατό)ιση της γραµµής του αιγιαλού είναι δυνατόν να συµβεί είτε )ρος τη 

θάλασσα –ό)ως το σ/ν υ)οθέτει– είτε )ρος την ξηρά». 

Τονίζεται ότι το σχέδιο νόµου κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση α)ό το 

Σύνταγµα καθώς «ο αιγιαλός, οι )αραλίες, οι όχθες λιµνών και )οταµών και 

οι )αρόχθιες ζώνες α)οτελούν ουσιώδη στοιχεία του φυσικού )εριβάλλοντος 

και ως τέτοια )ροστατεύονται συνταγµατικά (άρθρο 24 του Ελληνικού 

Συντάγµατος)» και το Κοινοτικό ∆ίκαιο «σύµφωνα µε την έννοια της 

ολοκληρωµένης διαχείρισης των )αράκτιων ζωνών», αλλά και τη νοµολογία 

του Συµβουλίου της Ε)ικρατείας για την )ροστασία των ακτών. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι )αράγραφοι 1-3 του άρθρου 2 του 

υφιστάµενου νόµου 2971/2001 καταργούνται, οι ο)οίες κινούµενες στο 

)λαίσιο )ου ορίζει το άρθρο 24 του Συντάγµατος )ροβλέ)ουν έως σήµερα: 

«Ο αιγιαλός, η )αραλία, η όχθη και η )αρόχθια ζώνη είναι )ράγµατα 

κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο, το ο)οίο τα 

)ροστατεύει και τα διαχειρίζεται. Η )ροστασία του οικοσυστήµατος των 

ζωνών αυτών είναι ευθύνη του Κράτους. Ο κύριος )ροορισµός των ζωνών 

αυτών είναι η ελεύθερη και α)ρόσκο)τη )ρόσβαση )ρος αυτές. Κατ’ 

εξαίρεση ο αιγιαλός, η )αραλία, η όχθη και η )αρόχθια ζώνη µ)ορούν να 

χρησιµεύσουν για κοινωφελείς )εριβαλλοντικούς και )ολιτιστικούς 

σκο)ούς και για α)λή χρήση της )αραγράφου 1 του άρθρου 13, καθώς 

ε)ίσης και για την εξυ)ηρέτηση υ)έρτερου δηµοσίου συµφέροντος». 

Εν συνεχεία στην ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι του )ροσω)ικού του 

ΕΛΚΕΘΕ αναφέρονται στις κτηµατικές υ)ηρεσίες και στο ότι η 

Κτηµατολόγιο ΑΕ δεν χρησιµο)οιεί ορθή µεθοδολογία για τη χάραξη των 

οριογραµµών, ενώ ε)ισηµαίνουν ότι )ροβλέ)εται η µε συνο)τικές 

διαδικασίες )αραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού, )αρόχθιας ζώνης κτλ. 

ακόµη και αν εκεί βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία ή 

)ροστατευόµενες )εριοχές ή το)ία φυσικού κάλλους, σηµειώνοντας ότι στην 

όλη διαδικασία δεν υ)εισέρχεται η )εριφερειακή και το)ική αυτοδιοίκηση. 
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Παράλληλα τονίζουν ότι δεν γίνεται καµία αναφορά στην υ)οχρέωση 

εξασφάλισης ελεύθερης και α)ρόσκο)της )ρόσβασης στον αιγιαλό, ενώ 

)αραχωρείται θαλάσσιος ή λιµναίος χώρος χωρίς να α)αιτεί να τηρούνται 

στοιχειώδεις )εριβαλλοντικοί όροι. 

Ε)ισηµαίνεται ότι το ίδιο το ΕΛΚΕΘΕ τελεί «υ)ό διωγµό» (οι 

εγκαταστάσεις του στον Άγιο Κοσµά) «)ρος χάρη της ε)ιχειρηµατικής 

αξιο)οίησης του )αραλιακού µετώ)ου στην )εριοχή του Ελληνικού». 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Στον Πειραιά οι διασωθέντες α:ό το ναυάγιο 

της Σάµου, 12.05.2014 

 

Στο λιµάνι του Πειραιά έφθασαν στις 7 το )ρωί µε το ε)ιβατηγό 

οχηµαταγωγό )λοίο «European express», οι 32 διασωθέντες )αράτυ)οι 

µετανάστες α)ό το )ρόσφατο ναυάγιο της Σάµου, ό)ου έχασαν τη ζωή τους 

22 άνθρω)οι και αγνοούνται άλλοι ε)τά. Πρόκειται για 7 υ)ηκόους Συρίας, 

24 Σοµαλούς και µια γυναίκα α)ό την Ερυθραία. Με το ίδιο δροµολόγιο 

µεταφέρθηκαν και 12 σοροί των νεκρών. 

Τους µετανάστες υ)οδέχθηκε, στο λιµάνι του Πειραιά, ε)ιτρο)ή 

συµ)αράστασης α)ό τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η βουλευτής του κόµµατος Βασιλική 

Κατριβάνου, κατήγγειλε την έλλειψη χώρου )ροσωρινής φιλοξενίας α)ό 

την )ολιτεία για τους ανθρώ)ους αυτούς. 

«Η ελληνική )ολιτεία θα έ)ρε)ε σε αυτούς τους ανθρώ)ους )ου έχουν 

ταλαι)ωρηθεί, τόσο σωµατικά όσο και ψυχολογικά, και έχουν )εράσει α)ό 

αυτό το τραγικό γεγονός, να έχει µεριµνήσει α)ό την )ρώτη στιγµή για τη 

)ροσωρινή φιλοξενία τους» τόνισε η βουλευτής. Ανέφερε ότι έχει ζητηθεί 

εδώ και δύο ηµέρες α)ό τον δήµο Αθηναίων να δοθεί κά)οιος ξενώνας για τη 

φιλοξενία τους, αλλά, ό)ως υ)οστήριξε, ο δήµος δεν έχει α)αντήσει ακόµα. 

Χαρακτήρισε, ε)ίσης, τραγικό και εγκληµατικό αυτό )ου γίνεται α)ό τα 

συνεχή ναυάγια )αράτυ)ων µεταναστών στη Μεσόγειο. 

«Γίνονται µια κανονικότητα οι θάνατοι και δεν )ρέ)ει να συνηθίσουµε σε 

αυτό» τόνισε και ζήτησε αλλαγή )ολιτικής α)ό την Ευρώ)η, αλλά και α)ό 

το ελληνικό κράτος. «Αν υ)ήρχε µια )ολιτική ανοιχτών συνόρων και οι 

)ρόσφυγες ελέγχονταν, δεν θα µ)αίνανε σε αυτά τα )λοιάρια )ου 

ανατρέ)ονται και )ου κινδυνεύει η ζωή τους» σηµείωσε η κ.Κατριβάνου. 

Μιλώντας στους δηµοσιογράφους ένας α)ό τους )ρόσφυγες )αράτυ)ους 

µετανάστες, σοµαλικής καταγωγής, ο 25χρονος Γιασίν εί)ε ότι ξεκίνησε α)ό 

τη χώρα του )ληρώνοντας 2000 δολάρια για να φθάσει στην Τουρκία και 

α)ό εκεί για να )εράσει µε σκάφος σε Ελλάδα και Ευρώ)η. Ανέφερε ότι 

βρίσκονταν στη θάλασσα ε)ι τέσσερις ώρες, όταν το σκάφος )ους τους 

µετέφερε βούλιαξε και ότι οι λιµενικοί όταν τους )ερισυνέλεξαν τους 

βοήθησαν και τους αντιµετώ)ισαν φιλόξενα. 

Σε ερώτηση )ως βυθίστηκε το σκάφος, α)άντησε ότι ένας α)ό τους 

διακινητές έβαλε )άνω σε αυτό 60 άτοµα, αντί για 25, µε α)οτέλεσµα αυτό 

να )άρει νερά και να βουλιάξει. Μάλιστα εί)ε ότι ο κα)ετάνιος του σκάφους 

ήταν µεθυσµένος και )ρέ)ει να είχε )άρει κά)οια χά)ια. 
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Σηµειώνεται ότι, µε )ρωτοβουλία του υ)ουργού ∆ηµόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη, Νίκου ∆ένδια, έχει δοθεί εντολή στον κλάδο 

αλλοδα)ών και )ροστασίας συνόρων, να χορηγηθεί άσυλο στους διασωθέντες 

)αράτυ)ους µετανάστες του ναυαγίου. Θα τους δοθεί εξάµηνη αναστολή 

α)έλασης, µε )ροο)τική ανανέωσης, για ανθρω)ιστικούς λόγους. Για την 

υ)όθεση της Σάµου έχουν συλληφθεί δύο Σύροι στην εθνικότητα )ου 

φέρονται ως οι διακινητές. 

Η ε)ιτρο)ή συµ)αράστασης του ΣΥΡΙΖΑ εί)ε ότι κά)οιοι α)ό τους 

)αράτυ)ους µετανάστες θα φιλοξενηθούν )ιθανόν α)ό τη σοµαλική 

κοινότητα, ενώ γίνεται αναζήτηση να βρεθεί κά)οιο κέντρο )ροσωρινής 

φιλοξενίας για τους υ)όλοι)ους. 

Εκκληση Υ)άτης Αρµοστείας ΟΗΕ 

Ο ε)ικεφαλής της Ύ)ατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην 

Ελλάδα, Γιώργος Τσαρµ)ό)ουλος, έχει α)ευθύνει έκκληση για )ρωτοβουλία 

σε ευρω)αϊκό ε)ί)εδο, για την α)οφυγή )εραιτέρω τραγικών συµβάντων 

στη θάλασσα. 

Έχει ζητήσει στις σχετικές συζητήσεις, στο )λαίσιο της Ευρω)αϊκής 

Ένωσης, αναφορικά µε την ε)ιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, η ελληνική 

κυβέρνηση να )ροτάξει το ζήτηµα της )ροστασίας της ανθρώ)ινης ζωής στη 

θάλασσα, συµ)εριλαµβανοµένης της θέσ)ισης νόµιµων εναλλακτικών 

λύσεων, ώστε να α)οφεύγονται οι ε)ικίνδυνες )αράτυ)ες θαλάσσιες 

µετακινήσεις. 

Η αύξηση των µεταναστευτικών ροών )ρος την Ελλάδα φαίνεται και α)ό 

στοιχεία του λιµενικού σώµατος καθώς το )ρώτο 4µηνο του 2014 αυξήθηκαν 

κατά 142% οι συλλήψεις µεταναστών )ου είχαν εισέλθει )αράνοµα στην 

Ελλάδα α)ό τα ανατολικά θαλάσσια σύνορα σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 

χρονικό διάστηµα )έρυσι. 

Πέρυσι οι συλλήψεις α)ό Λιµενικό και ΕΛ.ΑΣ. είχαν φτάσει )ερί)ου τις 

1.800 ενώ φέτος έφτασαν τις 4.363. 

Την χάραξη µίας κοινής ευρω)αϊκής στρατηγικής συνεργασίας µε σκο)ό 

την αντιµετώ)ιση του φαινοµένου της )αράνοµης µετανάστευσης και τη 

διαφύλαξη της ανθρώ)ινης ζωής και αξιο)ρέ)ειας έχει ζητήσει ο υ)ουργός 

Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης µε αφορµή την )ρόσφατη 

τραγωδία στη Σάµο. 

Σηµειώνεται ότι το θέµα της )αράνοµης µετανάστευσης αναµένεται να 

α)ασχολήσει την σύνοδο κορυφής της ΕΕ, στο )λαίσιο της Ελληνικής 

Προεδρίας, τον Ιούνιο. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αλλάζει εκ βάθρων το µεταναστευτικό, 

13.05.2014 

 

Νέα )αρ’ ολίγον τραγωδία α)εφεύχθη χθες το )ρωί µε τη διάσωση 38 

µεταναστών )ου εντο)ίστηκαν α)ό το Λιµενικό ανοιχτά της Λέσβου. Κατά 

τη διάρκεια της )ερισυλλογής τους, ο ένας α)ό τους ε)ιβαίνοντες έ)εσε 

µέσα στη θάλασσα. Τα άτοµα µεταφέρθηκαν µε ασφάλεια στο Λιµεναρχείο 

Μυτιλήνης για τις )εραιτέρω ενέργειες. Ακόµα 15 µετανάστες είχαν 

εντο)ιστεί και διασωθεί στη νησίδα Νίµος κοντά στη Σύµη µία ηµέρα 

νωρίτερα. Σχεδόν καθηµερινά οι Λιµενικές Αρχές εντο)ίζουν ένα ή και 
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)ερισσότερα )λοιάρια µε µετανάστες κοντά στα νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου. Αυτό, σύµφωνα µε εκτιµήσεις στελεχών των υ)ουργείων Ναυτιλίας 

και ∆ηµόσιας Τάξης, αναµένεται να συνεχιστεί και να ενταθεί το ε)όµενο 

διάστηµα εξαιτίας της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών, αλλά και της 

αύξησης µεταναστευτικών ροών α)ό συγκεκριµένες χώρες. 

Οι )ερι)ολίες και η φύλαξη των συνόρων α)ό στεριά και θάλασσα δεν 

φαίνεται να είναι ε)αρκείς ώστε να αντιµετω)ιστεί το )ρόβληµα στην ουσία 

του. Πηγές α)ό τα δύο αρµόδια υ)ουργεία ε)ισηµαίνουν στην «Κ» ότι το 

ε)όµενο διάστηµα αναµένεται να ληφθούν )ολύ σηµαντικά µέτρα )ου, ό)ως 

ελ)ίζουν, θα βοηθήσουν το χτυ)ηθεί το )ρόβληµα στη ρίζα του. Ηδη α)ό 

τον ερχόµενο Ιούνιο οµάδες ειδικά εκ)αιδευµένων αστυνοµικών της 

Ελλάδας σε συνεργασία µε αστυνοµικούς α)ό τη Μ. Βρετανία θα 

δραστηριο)οιούνται στις χώρες-εστίες των µεταναστών, )ροκειµένου να 

εντο)ίζουν τον τρό)ο )ου λειτουργούν τα δίκτυα των δουλεµ)όρων, να 

συλλέγουν )ληροφορίες και να συντονίζουν δράσεις για την αντιµετώ)ισή 

τους α)ό τη ρίζα. Ακόµα, τις ε)όµενες ηµέρες, ξεκινά µια σειρά α)ό 

)εριοριστικά µέτρα κατά των δι)λωµατικών ακολούθων του Πακιστάν 

)ροκειµένου η συγκεκριµένη χώρα να )ιεστεί για να είναι συνε)ής στις 

υ)οχρεώσεις της. 

Παράλληλα, σε ε)ί)εδο ευρω)αϊκού σχεδιασµού, αναµένεται να ξεκινήσει 

ενηµερωτική καµ)άνια )ροκειµένου οι κάτοικοι ορισµένων χωρών να 

γνωρίζουν τις ακριβείς συνθήκες )ου ε)ικρατούν στην Ευρώ)η και τους 

νοµικούς )εριορισµούς της µετανάστευσης. Είναι συχνό φαινόµενο, 

ε)ισηµαίνουν )ηγές, µέλη δουλεµ)ορικών κυκλωµάτων να )αρουσιάζουν τη 

«∆ύση» ως )αράδεισο στους εν δυνάµει µετανάστες. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, ∆υο φορτηγά µε 100 µετανάστες εντο:ίστηκαν 

στο Ηράκλειο Κρήτης, 16.05.2014 

 

∆ύο άτοµα, 55 και 48 ετών, )ου µετέφεραν  µε φορτηγά µετανάστες, οι 

ο)οίοι είχαν εισέλθει )αράνοµα στη χώρα µας, συνελήφθησαν το µεσηµέρι 

της Πέµ)της στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του ∆ήµου Αρχανών - Αστερουσιών 

στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ. εντο)ίστηκαν 99 µετανάστες (67 άντρες, 10 

γυναίκες και 22 )αιδιά) )ου είχαν ως τελικό )ροορισµό ευρω)αϊκές χώρες. 

Ειδικότερα στο )λαίσιο κοινών ε)ιχειρήσεων της Υ)οδιεύθυνσης Ασφαλείας 

Ηρακλείου σε συνεργασία µε το Λιµεναρχείο Ηρακλείου δια)ιστώθηκε ότι 

την Πέµ)τη το µεσηµέρι α)ό σ)ίτι ε)ιβιβάστηκαν 50 αλλοδα)οί σε 

φορτηγό. Στη συνέχεια σε ε)αρχιακή οδό το συγκεκριµένο όχηµα σταµάτησε 

σε σηµείο )ου ήταν σταθµευµένο άλλο φορτηγό. Ακολούθως οι οδηγοί των 

δυο οχηµάτων κατευθύνθηκαν )ρος τη νότια )λευρά του νοµού Ηρακλείου. 

Σε κοντινή α)όσταση α)ό την )αραλία, ακινητο)οιήθηκαν και 

συνελήφθησαν οι οδηγοί, αφού )ροηγουµένως είχαν α)οβιβαστεί α)ό τα 

οχήµατα οι µετανάστες. 

Στη συνέχεια, εντο)ίστηκαν α)ό αστυνοµικούς της Υ)οδιεύθυνσης 

Ασφαλείας Ηρακλείου και των Τµηµάτων Αστυνοµικών Ε)ιχειρήσεων 

Μεσσάρας και Ηρακλείου οι 99 αλλοδα)οί υ)ήκοοι Αφγανιστάν, Αιγύ)του, 

Συρίας και Μ)αγκλαντές. 
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Α)ό την έρευνα )ροέκυψε ότι στο 2ο όχηµα είχαν ε)ιβιβαστεί α)ό οικία στο 

Ηράκλειο οι υ)όλοι)οι 49 α)ό τους συγκεκριµένους µετανάστες. 

Οι αλλοδα)οί οδηγήθηκαν στο Αστυνοµικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ τα δυο 

οχήµατα κατασχέθηκαν. 

Οι συλληφθέντες, µε την σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στον 

Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Ηρακλείου, ενώ η )ροανάκριση διενεργείται 

α)ό την Υ)οδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Υ:εράριθµοι οι κρατούµενοι στις ελληνικές 

φυλακές, 14.05.2014 

  

Συνθήκες τριτοκοσµικής χώρας ε)ικρατούν στις ελληνικές φυλακές. 

Α)οκαλυ)τικά στοιχεία στη βουλή για την χωρητικότητα και τον αριθµό 

των κρατουµένων.  

Τους 12.703 φτάνουν οι κρατούµενοι στις 34 φυλακές της χώρας, την ώρα 

)ου οι θέσεις είναι µόλις 9.286.  

Ενδεικτική της κατάστασης )ου ε)ικρατεί είναι η εικόνα των φυλακών 

Κορυδαλλού στην ο)οία διαβιούν σήµερα σε τραγικές συνθήκες 2270 

κρατούµενοι, ενώ η )ροβλε)όµενη χωρητικότητα τους είναι 1070. 

Υ)ερκορεσµός εµφανίζεται και στο Νοσοκοµείο των φυλακών µε 60 

)ροβλε)όµενες θέσεις και αριθµό νοσηλευόµενων 176 άτοµα, αλλά και στο 

ψυχιατρείο µε 160 )ροβλε)όµενες θέσεις και αριθµό νοσηλευόµενων 267 

άτοµα. 

Τα α)οκαλυ)τικά στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή, α)ό το υ)ουργείο 

∆ικαιοσύνης έ)ειτα α)ό σχετική ερώτηση των βουλευτών της ∆ΗΜΑΡ 

Νίκης Φούντα και Γιάννη Πανούση: 

Ανάλογη των φυλακών Κορυδαλλού είναι και η εικόνα στις υ)όλοι)ες 

φυλακές: 

Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων Βόλου: η χωρητικότητα ανέρχεται σε 65 

άτοµα, αλλά ο αριθµός των κρατουµένων σε 109. 

Γυναικείες φυλακές Θηβών: Η  χωρητικότητα ανέρχεται σε 300 άτοµα, αλλά 

ο αριθµός των κρατουµένων σε 408. 

Κέντρο κράτησης Άµφισσας: Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 100 άτοµα, αλλά 

ο αριθµός των κρατουµένων σε 192. 

Κέντρο κράτησης Θεσσαλονίκης: Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 370 άτοµα, 

αλλά ο αριθµός των κρατουµένων σε 590. 

Κέντρο κράτησης Ιωαννίνων: Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 80 άτοµα, αλλά 

ο αριθµός των κρατουµένων σε 205. 

Κέντρο κράτησης Κοµοτηνής: Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 105 άτοµα, 

αλλά ο αριθµός των κρατουµένων σε 329. 

Κέντρο κράτησης Κορίνθου: Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 60 άτοµα, αλλά ο 

αριθµός των κρατουµένων σε 87. 

Κέντρο κράτησης Κω: Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 45 άτοµα, αλλά ο 

αριθµός των κρατουµένων σε 161. 

Κέντρο κράτησης Λάρισας: Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 500 άτοµα, αλλά ο 

αριθµός των κρατουµένων σε 859. 
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Κέντρο κράτησης Μαλανδρίνου: Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 440 άτοµα, 

αλλά ο αριθµός των κρατουµένων σε 500. 

Κέντρο κράτησης Ναυ)λίου: Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 314 άτοµα, αλλά 

ο αριθµός των κρατουµένων σε 612 άτοµα. 

Κέντρο κράτησης Νεά)ολης: Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 45 άτοµα, αλλά 

ο αριθµός των κρατουµένων σε 115. 

Κέντρο κράτησης Τρί)ολης: Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 65 άτοµα, αλλά ο 

αριθµός των κρατουµένων σε 199. 

Κέντρο κράτησης Αλικαρνασσού: Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 105 άτοµα, 

αλλά ο αριθµός των κρατουµένων σε 302. 

Κέντρο κράτησης Κέρκυρας: Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 160 άτοµα, αλλά 

ο αριθµός των κρατουµένων σε 313. 

Κέντρο κράτησης Πάτρας: Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 780 άτοµα, αλλά ο 

αριθµός των κρατουµένων σε 836. 

Κέντρο κράτησης Χαλκίδας:Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 120 άτοµα, αλλά 

ο αριθµός των κρατουµένων σε 241. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Μ:αίνουν τα :ρώτα «βραχιολάκια» σε 200 

κρατουµένους15.05.2014 

 

Ξεκινά η )ιλοτική εφαρµογή της ηλεκτρονικής ε)ιτήρησης - "βραχιολάκι" 

σε )ερί)ου 200 κρατουµένους, καθώς κατό)ιν αιτήµατος του υ)ουργού 

∆ικαιοσύνης Χαράλαµ)ου Αθανασίου ο ανα)ληρωτής υ)ουργός 

Οικονοµικών Χρήστος Σταικούρας υ)έγραψε α)όφαση µε την ο)οία 

εγκρίθηκε )οσό άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ. 

Συµφωνα µε τα όσα )εριγραφονται στο σχεδιο )ροεδρικού διαταγµατος, το 

)ρόγραµµα της ηλεκτρονικής ε)ιτηρησης θα εφαρµοστεί )ιλοτικά για ενα 

χρονο σε καταδικους, των φυλακών της χώρας οι ο)οίοι έχουν καταδικαστεί 

σε κάθειρξη έως δεκα ετών αλλα και σε υ)όδικους. 

Συµφωνα µε το )ροεδρικό διαταγµα, οι κρατούµενοι θα είναι συνδεδεµένοι 

σε 24ωρη βάση , µέσω µικροτσι), µε ειδική συσκευή συστήµατος 

"γεωεντο)ισµού". 

Η εφαρµογή του µέτρου , µέσω του ο)οίου , εστω και καθυστερηµένα, το 

υ)ουργείο ∆ικαιοσύνης φιλοδοξεί να βάλει τέλος στον υ)ερκορεσµό των 

φυλακών αναµένεται να αρχίσει )ιλοτικά σε )ερί)ου δύο χρόνια. 

Η δα)άνη για την αγορά του, δεν θα υ)ερβαίνει τα 15 ευρώ ηµερησίως και 

θα βαρύνει τον καταδικο ή τον υ)όδικο, ενώ σε )ερί)τωση α)οδεδειγµένης 

οικονοµική αδυναµίας, το κόστος θα καταβληθεί α)ό το ∆ηµόσιο. 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Ε:τακόσιοι κρατούµενοι 

χωρίς νερό και γιατρούς, 17.05.2014 

 

Εν έτει 2014, σωφρονιστικό κατάστηµα της χώρας )ου φιλοξενεί )άνω α)ό 

700 κρατουµένους δεν έχει… νερό! Την ίδια ώρα, στην ίδια φυλακή, ο 

υ)εύθυνος των )ροµηθειών της καντίνας αντικαθιστά στα συµβούλια τον… 

κοινωνικό λειτουργό! Αυτά και άλλα )αρόµοια «σηµεία και τέρατα» για τις 

συνθήκες )ου ε)ικρατούν στις φυλακές του ∆οµοκού, εκεί ό)ου τώρα 

ετοιµάζεται και νέα )τέρυγα υψίστης ασφαλείας, καταγγέλλουν στην 
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«Εφ.Συν.» οι κρατούµενοι, εκ)έµ)οντας SOS καθώς η κατάσταση γίνεται, 

ό)ως λένε, ακόµα χειρότερη, ηµέρα µε την ηµέρα. 

Μιλώντας στην εφηµερίδα µας έγκλειστοι του ∆οµοκού, )ου ως φαίνεται 

αντιµετω)ίζουν µεσαιωνικές συνθήκες κράτησης, εκφράζουν την έντονη 

διαµαρτυρία τους, καθώς, ό)ως λένε, α)ό τον καιρό )ου άνοιξε η φυλακή 

του ∆οµοκού είχε )ρόβληµα νερού, ό)ως ε)ίσης δεν είχε και κοινωνική 

υ)ηρεσία. 

Πληµµύρισαν τα κελιά 

«Ενα ερώτηµα είναι -ό)ως εύλογα ε)ισηµαίνουν οι κρατούµενοι- )όσο 

)αράτυ)α είναι τα συµβούλια )ου γίνονται χωρίς την )αρουσία κοινωνικού 

λειτουργού, τον ο)οίο συνήθως αντικαθιστά ο υ)εύθυνος των )ροµηθειών 

της καντίνας!». Καταγγέλλουν ακόµα ότι η συγκεκριµένη φυλακή δεν έχει 

γιατρό. «Γυρνάνε όλοι µε τα δόντια )ρησµένα και όταν έρχεται οδοντίατρος, 

α)λά δεν έχει νερό η φυλακή και δεν µ)ορεί να δουλέψει. Η κατάσταση όσο 

)άει χειροτερεύει. Α)ό τις τελευταίες βροχές )ληµµύρισαν τα κελιά µας, σε 

µια υ)οτίθεται καινούργια φυλακή, αλλά νερό για να )λυθούµε είχαµε 

µόνον τέσσερις έως )έντε ώρες την ηµέρα», τονίζουν και )ροσθέτουν: 

«Οι κρατούµενοι είναι θύµατα του )ροµηθευτή ειδών µ)ακαλικής της 

φυλακής ο ο)οίος δι)λασιάζει άλλες φορές τις τιµές και άλλες φορές στέλνει 

εµ)ορεύµατα )ερί)ου ληγµένα. Εχουµε )αρα)ονεθεί ε)ανειληµµένως εδώ 

και µήνες γι’ αυτή την κατάσταση. Τα σα)ούνια και τα χαρτιά υγείας, τα 

ο)οία οφείλει να )ροµηθεύει η φυλακή ως είδη )ρώτης ανάγκης για λόγους 

υγιεινής, α)λά δεν υ)άρχουν. Μόνοι µας αγοράζουµε καθαριστικά για τους 

χώρους και είδη καθαριότητας για τους συγκρατούµενούς µας )ου δεν 

µ)ορούν. Κι όλα αυτά σε µια φυλακή µε 597 κρεβάτια )ου φιλοξενεί )άνω 

α)ό 700 κρατουµένους, κάτι )ου σηµαίνει ότι εκατό και )λέον κρατούµενοι 

κοιµούνται κάτω. Το µεσηµέρι )ου υ)οτίθεται ότι είναι η ώρα καθαρισµού 

της φυλακής, δεν έχει νερό και )ροσ)αθούµε να την καθαρίσουµε µε 

µ)ουκάλια και κουβαδάκια. Οταν µιλάµε για 700 ανθρώ)ους, µιλάµε για 

µια µικρή )όλη. 

»Πέρα α)ό όλα τα άλλα κακώς κείµενα, η κατάσταση έχει φτάσει στο αµήν. 

Το νερό όσο )άει λιγοστεύει. ∆εν βροµάµε µόνον εµείς, βροµάνε και οι 

υ)άλληλοι οι ο)οίοι αναγκάζονται να µένουν εδώ γιατί δεν έχουν λεφτά να 

)ηγαινοέρχονται στα σ)ίτια τους. Ε)ειτα α)ό ε)ανειληµµένα )αρά)ονα στη 

διεύθυνση και αφού βλέ)ει µε “κατανόηση” το υ)ουργείο το )ρόβληµά µας, 

η κατάσταση χειροτερεύει». 

Και τα ερωτήµατα )ου θέτουν οι κρατούµενοι του ∆οµοκού και στα ο)οία θα 

)ρέ)ει να το)οθετηθεί το αρµόδιο υ)ουργείο ∆ικαιοσύνης είναι: 

* «Ο δήµαρχος του ∆οµοκού έχει υ)οχρέωση να )ροµηθεύει τη φυλακή µε 

νερό; Αν όχι, )οιος; Και αφού δεν το κάνει, σε µια φυλακή χωρίς γιατρό, 

γεµάτη λοιµώδη νοσήµατα, µε σακατεµένους ανθρώ)ους, )οιος είναι αυτός 

)ου κόβει το νερό; Και τι κάνει η εισαγγελική αρχή )έρα α)ό ευχές-

δια)ιστώσεις και κατανόηση;» 

* «Οι κρατούµενοι )ροτείνουν να )ληρώσουν αυτοί τη γεώτρηση για να 

έχουν νερό, αφού δεν αντα)οκρίνεται η δηµοτική αρχή. Η εισαγγελική 

αρχή δεν τη βρήκε άσχηµη την ιδέα µας. Μή)ως να )είσει και τον υ)ουργό 

κύριο Χαρ. Αθανασίου;» 
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ΥΓΕΙΑ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Άµεση ε:ο:τεία του υ:. Υγείας στις 

Μονάδες Ψυχικής Υγείας, 15.05.2014 

 

Τη δηµιουργία Πληροφοριακού συστήµατος Παρακολούθησης µονάδων 

Ψυχικής Υγείας στο ο)οίο όλες οι µονάδες )ου ε)ο)τεύονται α)ό το 

υ)ουργείο Υγείας οφείλουν υ)οχρεωτικά να καταχωρούν στοιχεία για τις 

υ)οδοµές τους, τις )αρεχόµενες υ)ηρεσίες, το )ροσω)ικό, τους ασθενείς 

)ου φιλοξενούν αλλά και στοιχεία διοικητικής και οικονοµικής 

διαχείρισης, )ροβλέ)ει υ)ουργική α)όφασης )ου υ)έγραψε η υφυ)ουργός 

Υγείας κα Ζέττα Μακρή. 

Ό)ως αναφέρεται σε ανακοίνωση )ου εξέδωσε το υ)ουργείο Yγείας, «η 

υ)οχρεωτική εφαρµογή της τήρησης στοιχείων λειτουργίας σε 

)ληροφοριακό σύστηµα διασφαλίζει τόσο τη δυνατότητα συστηµατικής και 

δυναµικής )αρακολούθησης της εφαρµογής του )ρογράµµατος της 

ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, όσο και τη διαφανή κοστολόγηση των 

υ)ηρεσιών )ου )αρέχονται α)ό τις εν λόγω µονάδες». 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Στις κατώτερες θέσεις διεθνώς η Ελλάδα στις 

µεταµοσχεύσεις, 14.05.2014 

 

Οι ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού )ροσω)ικού σε Μονάδες 

Εντατικής Θερα)είας, η ελλι)ής ενηµέρωση του κοινού για τη δωρεά 

οργάνων, η έλλειψη χρηµατοδότησης αλλά και η «άρνηση της Πολιτείας να 

ακούσει τους ανθρώ)ους )ου ασχολούνται µε το θέµα» είναι οι κυριότεροι 

λόγοι, σύµφωνα µε τον )ρόεδρο του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων 

(ΕΟΜ), Αλκιβιάδη Κωστάκη, )ου «κρατούν» τη χώρα µας στις τελευταίες 

θέσεις της διεθνούς κατάταξης της δωρεάς οργάνων. 

Με ευρω)αϊκό µέσο όρο, 20 δότες ανά εκατοµµύριο κατοίκων και 30 δότες 

ανά εκατοµµύριο κατοίκων σε Ισ)ανία, Ιταλία, και Κροατία, η Ελλάδα 

καταγράφει το χαµηλότερο )οσοστό και µόνο 7 δότες ανά εκατοµµύριο 

κατοίκων. 

Περί)ου 50 ασθενείς ετησίως µεταβαίνουν σε µεταµοσχευτικά κέντρα του 

εξωτερικού, είτε γιατί δεν υ)άρχουν µοσχεύµατα στη χώρα µας, είτε διότι 

)ρόκειται για )ερι)τώσεις (µεταµόσχεση )νευµόνων) )ου δεν µ)ορούν να 

γίνουν στην Ελλάδα, καθώς το κόστος για τα ασφαλιστικά ταµεία φθάνει τα 

10 εκατοµµύρια ευρώ. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία )ου )αρουσίασε ο κ. Κωστάκης, κατά τη διάρκεια 

συνέντευξης Τύ)ου, µε αφορµή την εκστρατεία ενηµέρωσης και 

ευαισθητο)οίησης του κοινού για τη δωρεά οργάνων και ιστών, )ου τελεί 

υ)ό την αιγίδα του ΕΟΜ, σε συνεργασία µε την Ελληνική Ποδοσφαιρική 

Οµοσ)ονδία (ΕΠΟ) και την εθνική οµάδα )οδοσφαίρου ανδρών, στην 

Ελλάδα )ραγµατο)οιούνται ετησίως )ερί)ου 200 µεταµοσχεύσεις συµ)αγών 

οργάνων, )ου )ροέρχονται α)ό 70 δότες . 

Ο )ρόεδρος του ΕΟΜ ε)εσήµανε, ότι θα µ)ορούσε η χώρα µας να φτάσει 

τους 150 δότες ετησίως αυξάνοντας τον αριθµό των µεταµοσχεύσεων σε 500, 

µε οικονοµικό όφελος για το Σύστηµα Υγείας δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ. 
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Ε)ίσης, ε)εσήµανε ότι η µεταµόσχευση ή)ατος στην Ελλάδα έχει κόστος 

50.000 ευρώ, ενώ στη Μ. Βρετανία το κόστος ανέρχεται σε 350.000 ευρώ. 

Την αισιοδοξία του για την α)ήχηση της εκστρατείας εξέφρασε ο )ρώην 

διεθνής )οδοσφαιριστής, τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Ελλάδος, Τάκης 

Φύσσας, σηµειώνοντας ότι «αν λάβουµε υ)όψη µας την αγά)η και το )άθος 

των Ελλήνων φιλάθλων για την Εθνική Οµάδα Ποδοσφαίρου και εν όψει 

του Παγκοσµίου Κυ)έλλου, ελ)ίζουµε )ραγµατικά, )ως όλοι οι Έλληνες ως 

ο)αδοί της Εθνικής Οµάδας θα γίνουν και Ο)αδοί Ζωής». 

«Βασικό όχηµα» ε)ικοινωνίας της εκστρατείας «Ο)αδοί Ζωής», η ο)οία 

σχεδιάστηκε α)ό την φαρµακευτική εταιρεία Novartis Hellas, στο )λαίσιο 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, α)οτελεί το Facebook, 

ό)ου θα δηµιουργηθεί σελίδα και ειδική εφαρµογή. Οι )ολίτες θα µ)ορούν 

να «µ)ουν στην οµάδα», να «)αίξουν» στην ειδικά σχεδιασµένη εφαρµογή 

και να γίνουν "Ο)αδοί Ζωής", )ροκειµένου να µοιραστούν τη θετική τους 

στάση α)έναντι στη δωρεά οργάνων και ιστών. 

Την καµ)άνια στηρίζουν ε)ίσης, το Σωµατείο Η)ατοµεταµοσχευθέντων 

Ελλάδος "ΗΠΑΡχω", η Πανελληνία Οµοσ)ονδία Νεφρο)αθών (ΠΟΝ) και ο 

Σύλλογος Βαρέως Καρδιο)νευµονο)αθών Ασθενών (ΣΥΒΑΚΑΠΑ).  
 

 

 


