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ΑµεΑ 

 

� REAL, «H ανα�ηρία στην Ελλάδα �αραµένει αόρατη», 
16.04.2014 

 

 Στην Ηµερίδα ∆ιαβούλευσης για το σχεδιασµό του Ε�ιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Ανά�τυξη Ανθρώ�ινου ∆υναµικού, Εκ�αίδευση και ∆ια 

Βίου Μάθηση 2014-2020», �αρευρέθηκε εκ�ροσω�ώντας την Εθνική 

Συνοµοσ�ονδία Ατόµων µε Ανα�ηρία ο �ρόεδρός της Ιωάννης 

Βαρδακαστάνης. 

Ο κ. Βαρδακαστάνης κατέθεσε έγγραφο µε τις αναλυτικές �ροτάσεις της 

ΕΣΑµεΑ ε�ί του 1ου σχεδίου του Ε�ιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ανά�τυξη Ανθρώ�ινου ∆υναµικού, Εκ�αίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 

2014-2020». 

Στην οµιλία του, ό�ως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, στάθηκε σε 3 �ολύ 

σηµαντικά στοιχεία: 

«Μετά τις ε�ί�ονες �ροσ�άθειες του ευρω�αϊκού ανα�ηρικού κινήµατος, 

αλλά και της ΕΣΑµεΑ, στη νέα �ρογραµµατική �ερίοδο 2014 - 2020, τόσο ο 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 �ερί καθορισµού κοινών διατάξεων για το 

ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταµείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ, και ΕΤΘΑ όσο και ο Κανονισµός 

(ΕΕ) αριθ. 1304/2013 για το Ευρω�αϊκό Κοινωνικό Ταµείο, διευρύνουν τις 

α�αιτήσεις τους αναφορικά µε την αρχή της µη διάκρισης και την 

�ροσβασιµότητα των ατόµων µε ανα�ηρία σε σχέση µε την �ρογραµµατική 

�ερίοδο 2007 - 2013 (Άρθρο 7 και γενικές εκ των �ροτέρων αιρεσιµότητες 1 

και 3 του Κανονισµού 1303/2013 και Άρθρο 8 του Κανονισµού 1304/2013)». 

Ο κ. Βαρδακαστάνης «κάλεσε την κυβέρνηση και την Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή 

να σεβαστεί και να τηρήσει �λήρως τα �ροβλε�όµενα α�ό τους 

Κανονισµούς». 

Στη συνέχεια, «αφού αναγνώρισε τη συµβολή του �ροηγούµενου ΕΣΠΑ στη 

βελτίωση των όρων διαβίωσης των ατόµων µε ανα�ηρία (Κ∆ΑΠ - ΜΕΑ, ΣΥ∆, 

εξειδικευµένα κέντρα ε�αγγελµατικής α�οκατάστασης κλ�.), ο κ. 

Βαρδακαστάνης τόνισε την ανάγκη δηµιουργίας ενός συγκροτηµένου 

χρηµατοδοτούµενου �ρογράµµατος, στο ο�οίο θα αξιο�οιηθεί η εµ�ειρία της 

ΕΣΑµεΑ, και όχι ατάκτως ερριµµένα �ρογράµµατα, δίχως συνοχή. 

Το τρίτο σηµείο της �αρέµβασης του κ. Βαρδακαστάνη αφορούσε την 

ΕΛΣΤΑΤ και τα στατιστικά στοιχεία: 

«H ανα�ηρία στην Ελλάδα �αραµένει αόρατη, αφού µόλις �ολύ �ρόσφατα 

και µετά α�ό αφόρητες �ιέσεις της ΕΣΑµεΑ η ΕΛΣΤΑΤ άρχισε να 

δηµιουργεί δείκτες για τα άτοµα µε ανα�ηρία. 

Ο �ρόεδρος ζήτησε α�ό τους �αρόντες υ�ουργούς να συνδράµουν ώστε να 

“σ�άσει” το αόρατο της Ανα�ηρίας. 

Την Ηµερίδα διοργάνωσαν α�ό κοινού τα υ�ουργεία Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Πρόνοιας και Παιδείας & Θρησκευµάτων. 



Παρέστησαν ο κ. Peter Stub Jorgensen, ∆ιευθυντής Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Α�ασχόλησης Κοινωνικών Υ�οθέσεων και Ένταξης ΕΕ και οι υ�ουργοί 

Εργασίας Γ. Βρούτσης, Παιδείας Κ. Αρβανιτό�ουλος και Ανά�τυξης Κ. 

Χατζηδάκης. 

 

� ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ∆ιαµαρτυρία ΑµεΑ έξω α�ό το υ�ουργείο 

Εργασίας, 14.04.2014 

 

Αντι�ροσω�εία των ΑµεΑ είχε συνάντηση µε αξιωµατούχο του υ�ουργείου, 

η ο�οία ωστόσο δεν α�έδωσε καρ�ούς και έτσι �ροανήγγειλαν δυναµικές 

κινητο�οιήσεις µετά τις γιορτές 

Ολοκληρώθηκε η διαµαρτυρία ατόµων µε ανα�ηρία στο κέντρο της Αθήνας. 

Συγκεκριµένα µέλη της Συντονιστικής Ε�ιτρο�ής Αγώνα Ανα�ήρων και 

του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων Α.µ.Ε.Α. Αττικής και Νήσων 

διαµαρτυρήθηκαν έξω α�ό το υ�ουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου για τις 

�ερικο�ές σε µισθούς, συντάξεις, ε�ιδόµατα, ιατροφαρµακευτική 

�ερίθαλψη, τεχνολογικά βοηθήµατα, καθώς και τη λειτουργία των ΚΕΠΑ.  

Ζητούν να µην �ροσχωρήσουν τα µέτρα �ου θα τους �λήξουν, αλλά και 

άµεση οικονοµική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε οικογένεια ανέργου 

ανα�ήρου και ανασφάλιστου. Ε�ίσης, ζητούν ίδια δικαιώµατα για Έλληνες 

και µετανάστες �άσχοντες κ.ά. 

Αντι�ροσω�εία των ΑµεΑ είχε συνάντηση µε αξιωµατούχο του υ�ουργείου, 

η ο�οία ωστόσο δεν α�έδωσε καρ�ούς και έτσι �ροανήγγειλαν δυναµικές 

κινητο�οιήσεις µετά τις γιορτές. 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, OIYE: Α�ρόκλητη και ωµή η χθεσινή 
ε�ίθεση των ΜΑΤ στην Ερµού, 14.04.2014 

 

Ως «α�ρόκλητη και ωµή» χαρακτήρισε η Οµοσ�ονδία Ιδιωτικών Υ�αλλήλων 

Ελλάδος (ΟΙΥΕ), σε ανακοίνωσή της, τη χθεσινή ε�ίθεση των ΜΑΤ στην 

οδού Ερµού, ενάντια σε α�εργούς εµ�οροϋ�αλλήλους.  

 «Οι διµοιρίες των ΜΑΤ δεν δίστασαν να χρησιµο�οιήσουν χηµικά µέσα 

στην Ερµού, αδιαφορώντας για τους εκατοντάδες �ολίτες, ακόµα και µικρά 

�αιδιά, �ου βρίσκονταν στο σηµείο. Τα δήθεν φραστικά ε�εισόδια και η 

�αρεµ�όδιση �ολιτών να δουν τις βιτρίνες ή να ψωνίσουν, α�ό "γνωστούς- 

αγνώστους" είναι α�λώς ψέµατα, �ροκειµένου να δικαιολογηθεί η 

αστυνοµική ε�ιχείρηση διάλυσης της α�εργιακής συγκέντρωσης. Οι 

διαδηλωτές ήταν εµ�οροϋ�άλληλοι, είχαν όνοµα και είχαν και ιδιότητα», 

τονίζεται στην ανακοίνωση.   

Σύµφωνα µε την ΟΙΥΕ, «η ε�ίθεση των ΜΑΤ ενάντια στους α�εργούς 

διαδηλωτές και στα σωµατεία της Οµοσ�ονδίας, συνιστά ακόµα ένα δείγµα 

του κυβερνητικού αυταρχικού κατήφορου. Αυτή η κυβέρνηση είναι µια 

ε�ικίνδυνη για τη δηµοκρατία κυβέρνηση. ∆εν ανέχεται, ούτε αντέχει 

ό�οιον αντιδρά στις αντεργατικές της �ολιτικές. Θέλει τους εργαζόµενους 

ακίνητους, ακούνητους και φιµωµένους. Μετά τις α�αγορεύσεις των 

διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων διαµαρτυρίας ενάντια στα Μνηµόνια 



και στις ε�ισκέψεις Μέρκελ, α�αγορεύει στην �ράξη και το δικαίωµα της 

α�εργιακής διαµαρτυρίας».  

Ειδικά για τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές, συνεχίζει η 

ανακοίνωση, «λειτουργεί ως "µεσάζων" εξυ�ηρέτησης των �ολυεθνικών και 

των µεγάλων αλυσίδων, �ου βλέ�ουν την Κυριακή ως τη χρυσή ευκαιρία 

εξόντωσης των εργαζοµένων και των µικροµεσαίων εµ�ορικών 

ε�ιχειρήσεων»  

 

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Καταγγελίες α�ό µετανάστες για βασανισµούς 

στα κέντρα κράτησης, 17.04.2014 

 

Καταγγελίες για βασανισµούς µε ηλεκτροσόκ και ξυλοδαρµούς µεταναστών 

στα κέντρα κράτησης διατύ�ωσαν η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική 

Κοινότητα της Ελλάδας σε συνέντευξη Τύ�ου, κάνοντας λόγο για 

«στρατό�εδα συγκέντρωσης». Έγινε, ε�ίσης, αναφορά σε µετανάστη �ου 

υ�έστη µόνιµη βλάβη στα γεννητικά του όργανα, όταν ζητούσε 

φαρµακευτική βοήθεια, την ο�οία του αρνήθηκαν. 

Σε συνέντευξη Τύ�ου �ου έδωσαν ο συντονιστής της Κίνησης «Ενωµένοι 

Ενάντια στο Ρατσισµό και τη Φασιστική Α�ειλή» (ΚΕΕΡΦΑ) και 

υ�οψήφιος δήµαρχος Αθήνας µε την «Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας», 

Πέτρος Κωνσταντίνου και ο ε�ικεφαλής της Πακιστανικής Κοινότητας 

Ελλάδας, Τζαβέντ Ασλάµ, αναφέρθηκαν σε δύο �ερι�τώσεις βασανισµού 

µεταναστών. 

Η �ρώτη αφορά στην καταγγελία για βασανισµό µε ηλεκτροσόκ του Ν.Α., 

ε�ειδή-ό�ως αναφέρθηκε-αρνήθηκε να υ�ογράψει την οικειοθελή 

αναχώρησή του α�ό τη χώρα. Ο ίδιος κατέθεσε µήνυση για το συµβάν, αλλά 

ό�ως εί�ε ο κ.Κωνσταντίνου δέχθηκε �ιέσεις για να την α�οσύρει, γεγονός 

�ου δεν έγινε. 

Η ΚΕΕΡΦΑ ζητά µια εξήγηση για το ότι δεν έχει βγει ακόµη �όρισµα α�ό 

τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υ�οθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. �ου διεξάγει έρευνα, 

δεδοµένου-ό�ως αναφέρει-ότι ο µηνυτής αναγνώρισε δύο αστυνοµικούς, ενώ 

το �εριστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2013. 

Ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ σηµείωσε �ως ο καταγγέλλων έχει βρεθεί 

τουλάχιστον τρεις φορές στο στόχαστρο και έχει καταθέσει αντίστοιχες 

µηνύσεις για ξυλοδαρµό, ε�ειδή �ρωτοστάτησε σε κινητο�οιήσεις των 

µεταναστών στα κέντρα κράτησης. 

Η δεύτερη καταγγελία αφορά σε µόνιµη βλάβη �ου υ�έστη στα γεννητικά 

όργανα ο Β.Α., όταν ζητούσε φαρµακευτική βοήθεια, την ο�οία του 

αρνήθηκαν. 

Ο κ.Κωνσταντίνου και ο κ. Ασλάµ ζήτησαν το κλείσιµο των κέντρων 

κράτησης, τα ο�οία χαρακτήρισαν «στρατό�εδα συγκέντρωσης». 

 

 

 

 

 



∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

 

� TA NEA, Βαρθολοµαίος: «Οι άνθρω�οι, ατυχώς, δεν µ�ορούν 
να ανεχθούν τη διαφορετικότητα», 20.04.2014 

 

Στο �ασχαλινό µήνυµά του ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος 

τόνισε ότι «�αρά τη φαινοµενική τεχνολογική �ρόοδο των ανθρώ�ινων 

κοινωνιών, �αρά τις διακηρύξεις �ερί των ανθρω�ίνων δικαιωµάτων και των 

θρησκευτικών ελευθεριών, το εθνοφυλετικό και θρησκευτικό µίσος 

διογκώνονται �αγκοσµίως, �ροκαλώντας ε�ικίνδυνες εντάσεις. 

» Οι άνθρω�οι, ατυχώς, δεν µ�ορούν να ανεχθούν τη διαφορετικότητα στον 

συνάνθρω�ό τους. ∆εν µ�ορούν να δεχθούν τη διαφορετική φυλετική 

καταγωγή του ανθρώ�ου, τις διαφορετικές αντιλήψεις και �ε�οιθήσεις του, 

�ολιτικές, θρησκευτικές και κοινωνικές» κατέληξε. 

Προσκυνητές α�ό όλο τον κόσµο �αρακολούθησαν τις Ακολουθίες της 

Μεγάλης Εβδοµάδας και την Ανάσταση στον �ατριαρχικό ναό του Αγίου 

Γεωργίου στο Φανάρι. Ανάµεσά τους ήταν ο γενικός �ρόξενος των ΗΠΑ 

στην Κωνσταντινού�ολη, Τσαρλς Χάντερ και ο γενικός �ρόξενος της 

Ελλάδας Νικόλαος Ματθιουδάκης. 

Γυναικεία χορωδία α�ό την κοινότητα των Ουκρανών της 

Κωνσταντινού�ολης, έψαλε στον Βαρθολοµαίο το Χριστός Ανέστη, µετά το 

�έρας της Ακολουθίας της Αγά�ης στον �ατριαρχικό ναό του Αγίου 

Γεωργίου, στο Φανάρι. 

Η κοινότητα των ορθοδόξων Ουκρανών ευχαρίστησε τον Οικουµενικό 

Πατριάρχη για τη συµ�αράστασή του, στα �ροβλήµατα �ου αντιµετω�ίζει 

τους τελευταίους µήνες η χώρα τους.  

 

� TVXS, Ε�ιφυλάξεις για το �εριεχόµενο του αντιρατσιστικού 
α�ό φορείς LGBTQ, 15.04.2014 

 

Τις ε�ιφυλάξεις τους «για το αν θα υλο�οιηθεί η δέσµευση» ότι θα 

συµ�εριληφθεί στον αντιρατσιστικό νόµο η «�ροστασία της ταυτότητας 

φύλου και του σεξουαλικού �ροσανατολισµού», εκφράζουν οργανώσεις και 

φορείς για τα δικαιώµατα των LGBTQ ατόµων και τα ανθρώ�ινα δικαιώµατα 

συνολικά, σε κοινή τους ανακοίνωση. 

Ειδικότερα, οι οργανώσεις ανθρω�ίνων δικαιωµάτων, ε�ισηµαίνουν �ως 

θεωρούν «θετική τη δέσµευση του Υ�ουργού ∆ικαιοσύνης κατά την τελική 

συζήτηση του αντιρατσιστικού νόµου στην Ε�ιτρο�ή ∆ικαιοσύνης της 

Βουλής, την Πέµ�τη 10 Α�ριλίου 2014, �ως “στην �αράγραφο 1 του άρθρου 

1 για τα �ρόσω�α �ου �ροστατεύονται” θα συµ�εριληφθεί η “�ροστασία της 

ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού �ροσανατολισµού… �ου υ�άρχει 

στο άρθρο 79 του Ποινικού Κώδικα”». 

Ωστόσο, �ροσθέτουν ότι «µας �ροβληµατίζει γιατί αυτή την α�λή �ροσθήκη 

τεσσάρων λέξεων δεν την έκανε κατά τη συζήτηση στην Ε�ιτρο�ή, µετά 

µάλιστα α�ό την τετράµηνη διακο�ή της συζήτησης (µετά τις 3 ∆εκεµβρίου 

2013) µε δικαιολογία την ανάγκη ε�εξεργασίας του σχεδίου νόµου. 

Αντίθετα, ανακοίνωσε �ως θα την κάνει κατά τη συζήτηση του 

αντιρατσιστικού νόµου στην Ολοµέλεια, µετά το Πάσχα». 



Ό�ως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «µετά τις �αλινωδίες της κυβέρνησης για 

αυτό το σχέδιο νόµου, �ου �λέον α�οδίδονται τεκµηριωµένα στον 

υ�ερηφανευόµενο για αυτές �αραιτηθέντα γενικό γραµµατέα της, 

διατηρούµε ε�ιφυλάξεις για το αν θα υλο�οιηθεί η δέσµευση αυτή ώστε για 

�ρώτη φορά στην ιστορία τη χώρας ο αντιρατσιστικός νόµος να �ροστατεύει 

και την οµάδα των ΛΟΑΤΙ». 

Ε�ι�λέον οι οργανώσεις α�οδοκιµάζουν «την άρνηση του Υ�ουργού να 

δεχθεί τρο�ο�οιήσεις του Ποινικού Κώδικα µε εισαγωγή ορισµού του 

ρατσιστικού εγκλήµατος ώστε να �οινικο�οιηθεί η ρατσιστική συµ�εριφορά 

για όλες τις αξιό�οινες �ράξεις �ου έχουν ρατσιστικά χαρακτηριστικά και 

καθιέρωση ειδικής ε�ιβαρυντικής �ερίστασης για τη δίωξη και την τιµωρία 

εγκληµάτων µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Εξάλλου, θυµίζουν ότι 

«νοµοθετική ρύθµιση µε εισαγωγή ειδικού �οινικού αδικήµατος �ράξεων 

ρατσιστικής βίας έχει ζητήσει και ο Ε�ίτρο�ος για τα Ανθρώ�ινα 

∆ικαιώµατα στο Συµβούλιο της Ευρώ�ης». 

Στην ανακοίνωση εκφράζεται και η δυσαρέσκεια των φορέων για τα 

δικαιώµατα των LGBTQ ατόµων για «την άρνηση του Υ�ουργού να δεχθεί 

την �αράσταση �ολιτικής αγωγής α�ό νοµικά �ρόσω�α µε καταστατικό 

σκο�ό την �ροστασία των ανθρώ�ινων δικαιωµάτων και την κατα�ολέµηση 

του ρατσισµού», ενώ χαρακτηρίζουν «α�αράδεκτη και η άρνηση του 

Υ�ουργού να δεχθεί την εισαγωγή διατάξεων για τη στέρηση �ολιτικών 

δικαιωµάτων για όλα τα αδικήµατα �ου τελούνται µε ρατσιστικό κίνητρο..». 

«Εκφράζουµε την οργή µας για την α�όσυρση του Άρθρου 19 του Κώδικα 

Μετανάστευσης και την άρνηση να ε�ανεισαχθεί στα �λαίσια του 

αντιρατσιστικού νόµου», �ροστίθεται στο κοινό ανακοινωθέν. 

Οι οργανώσεις δηλώνουν, ακόµη, ότι εκτιµούν «την ε�ιµονή του ΣΥΡΙΖΑ 

και τη θετική στάση του ΠΑΣΟΚ και των Ανεξάρτητων ∆ηµοκρατικών 

Βουλευτών για την ε�έκταση του συµφώνου συµβίωσης στα οµόφυλα 

ζευγάρια ώστε να συµµορφωθεί η Ελλάδα µε την καταδικαστική α�όφαση 

του Ε∆∆Α». Πάντως χαρακτηρίζουν «οµοερωτοφοβική στην �ράξη την 

άρνηση του Υ�ουργού να την υιοθετήσει µε τον ισχυρισµό �ως “το ζήτηµα 

δεν είναι α�λό, εκτός του ότι είναι θέµα αστικού δικαίου, είναι ζήτηµα �ου 

χρειάζεται νοµική, κοινωνική και θρησκευτική µελέτη. Είµαστε µια χώρα 

µε κά�οιες δοµές, κά�οια �ιστεύω και �ρέ�ει αυτά τα θέµατα να 

συζητηθούν και να µελετηθούν µε �ροσοχή”». 

Προσθέτουν ότι «Τη νοµική µελέτη την έχει ήδη κάνει η 

Νοµο�αρασκευαστική Ε�ιτρο�ή “µε αντικείµενο την ε�εξεργασία Σχεδίου 

Νόµου για την τρο�ο�οίηση διατάξεων του Οικογενειακού ∆ικαίου και τη 

σύνταξη της αντίστοιχης Εισηγητικής Έκθεσης”, η ο�οία, στις 17 

∆εκεµβρίου 2010, �αρέδωσε στον τότε Υ�ουργό ∆ικαιοσύνης σχέδιο νόµου 

και εισηγητική έκθεση, αναρτηµένα στον ιστότο�ο της Γενικής 

Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. Σε αυτά �ροτείνεται µεταξύ άλλων 

τρο�ο�οίηση του Άρθρου 1 του Ν. 3719/2008 ώστε σύµφωνο συµβίωσης να 

µ�ορούν να συνά�τουν δύο ενήλικα �ρόσω�α χωρίς καµιά αναφορά σε 

φύλο». Πέραν αυτού, «και η “θρησκευτική µελέτη”έχει γίνει και αναφέρεται 

στην α�όφαση του Ε∆∆Α: “Η Εκκλησία της Ελλάδος �ήρε ε�ισήµως θέση 

κατά του νόµου αυτού. Το δελτίο τύ�ου �ου δηµοσιεύθηκε στις 17 Μαρτίου 



2008 α�ό την Ιερά Σύνοδο χαρακτήριζε το σύµφωνο συµβίωσης ως 

‘�ορνεία’”». 

Ό�ως τονίζουν: «Γιατί ενδιαφέρεται ο Υ�ουργός να �ληροφορηθεί τι είδους 

“�ορνεία” θεωρεί η οµοερωτοφοβική Εκκλησία το σύµφωνο συµβίωσης για 

οµόφυλα ζευγάρια; Μή�ως γιατί δεν ε�ιθυµεί τη συµµόρφωση της Ελλάδας 

µε την α�όφαση;». 

Στη συνέχεια, οι οργανώσεις σηµειώνουν �ως «µε ικανο�οίηση 

�ληροφορηθήκαµε �ως κατά τη συζήτηση στην Ολοµέλεια ο ΣΥΡΙΖΑ θα 

καταθέσει τρο�ολογία και για την ε�έκταση του συµφώνου συµβίωσης ώστε 

να α�οφανθεί το ανώτατο νοµοθετικό σώµα της χώρας. Αν δεν γίνει δεκτή η 

ε�έκταση, ήδη 165 ζευγάρια (330 άτοµα) έχουν εξουσιοδοτήσει το ΕΠΣΕ για 

την υ�οβολή νέας �ροσφυγής στο Ε∆∆Α». 

Τέλος, καλούν «την κυβέρνηση και τα κόµµατα της Βουλής να 

ενσωµατώσουν τις �ροαναφεθείσες διατάξεις ώστε ο αντιρατσιστικός νόµος 

να �αρέχει ουσιαστική �ροστασία στα θύµατα ρατσισµού» και «να 

�εριλάβουν κατάλληλη µεταβατική διάταξη �ου θα α�οτρέψει την �αύση 

της δίωξης για τα αδικήµατα �ου έχουν ήδη ερευνηθεί αν όχι και 

�αρα�εµφθεί σε δίκες στη βάση του Ν. 927/79, στα ο�οία �εριλαµβάνονται 

και δεκάδες δικογραφίες �ου σχηµάτισαν τα Γραφεία Αντιµετώ�ισης 

Ρατσιστικής Βίας της ΕΛΑΣ». 

«Αλλιώς, η τρο�ο�οίηση του Άρθρου 2 Ν. 927/79 α�οτελεί ουσιαστική 

κατάργησή του και οδηγεί σε αρχειοθέτηση όλων των δικογραφιών για 

�αραβίασή του», ε�ισηµαίνου. 

Την ανακοίνωση υ�ογράφουν οι οργανώσεις και φορείς: 

  Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συµφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) 

  Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας 

  ConQueer LGBT Ηρακλείου 

  Οικογένειες Ουράνιο Τόξο 

  Οµοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ) 

  PoustiRiot 

  Σύνθεση - Ενηµέρωση, Ευαισθητο�οίηση, Έρευνα για το HIV / AIDS 

  Φεστιβάλ Υ�ερηφάνειας Αθήνας «Athens Pride» 

  Φεστιβάλ Υ�ερηφάνειας Θεσσαλονίκης «Thessalonki Pride» 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Μαρτυρία αστυνοµικής βίας α�ό Καναδό 

καλλιτέχνη �ροσκεκληµένο του Πανε�ιστηµίου Αθηνών, 

14.04.2014 

 

Με µια δυσάρεστη εµ�ειρία στις α�οσκευές του θα ε�ιστρέψει στην �ατρίδα 

του ο Καναδός καλλιτέχνης και µηχανικός ήχου O. R. ο ο�οίος βρισκόταν 

τις τελευταίες ηµέρες στη χώρα µας �ροσκεκληµένος του Πανε�ιστηµίου 

Αθηνών, �ροκειµένου να συµµετέχει στο ερευνητικό εργαστήριο EMDL �ου 

διοργανώνεται α�ό το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Ε�ικοινωνία, 

την Εκ�αίδευση και τα ΜΜΕ και το Τµήµα Ε�ικοινωνίας και ΜΜΕ. Ό�ως 

καταγγέλλει, ε�ιστρέφοντας το βράδυ της 9ης �ρος 10η Α�ριλίου στο 

ξενοδοχείο του, ε�ί της οδού Ι��οκράτους, έ�εσε θύµα αναίτιας λεκτικής, 

αλλά και σωµατικής βίας α�ό άνδρες της αστυνοµίας. 



Συγκεκριµένα, ο Ο. R. αναφέρει: «Tην Πέµ�τη 10 Α�ριλίου, µισή ώρα 

�ερί�ου µετά τα µεσάνυχτα, καθώς ε�έστρεφα �ερ�ατώντας στο ξενοδοχείο 

µου στην οδό Ι��οκράτους, είχα µια σύντοµη ανταλλαγή βλεµµάτων µε έναν 

αστυνοµικό. Όταν τον �ροσ�έρασα, τον άκουσα να µιλάει ελληνικά και 

νόµισα ότι α�ευθυνόταν σε µένα. Τότε αυτός φώναξε άλλους δύο 

αστυνοµικούς �ου στέκονταν στην άλλη άκρη του δρόµου και µέσα σε 

δευτερόλε�τα όλοι τους (3 αστυνοµικοί µε χακί των ΜΑΤ µε εξο�λισµό και 

ασ�ίδες) µε έσ�ρωξαν, µε κόλλησαν στον τοίχο και µε ακινητο�οίησαν µε 

τις ασ�ίδες τους. 

Μου ούρλιαζαν στα ελληνικά και τους εί�α να ηρεµήσουν και ότι µιλούσα 

αγγλικά. Με �ίεζαν τόσο δυνατά στον τοίχο �ου στεκόµουν στις µύτες των 

�οδιών µου! Τότε ο αστυνοµικός �ου µου είχε µιλήσει στην αρχή µε άφησε 

να φύγω κι αφού είχα �ερ�ατήσει 7-8 βήµατα ένας α�ό αυτούς µε κλώτσησε 

δυνατά στην �λάτη. Τότε γύρισα και τους ρώτησα “Γιατί µε κλωτσήσατε;”. 

Σε κατάσταση σοκ, τελικά �ερ�άτησα µέχρι το ξενοδοχείο µου». 

Το �εριστατικό δηµοσιο�οίησε χθες ο �ρόεδρος του Τµήµατος ΕΜΜΕ του 

Πανε�ιστηµίου Αθηνών, καθηγητής Γιώργος Πλειός, αναφέροντας ότι 

�ράξεις �ου θυµατο�οιούν ανυ�οψίαστους �ολίτες και µάλιστα ξένων 

χωρών, δεν αρµόζουν σε δηµοκρατικές και ευνοµούµενες κοινωνίες, ενώ 

τραυµατίζουν βάναυσα το διεθνές κύρος της χώρας και των κατοίκων της. 

«Το εν λόγω �λήγµα, αυτονοήτως, γίνεται ακόµα µεγαλύτερο τη στιγµή �ου 

αφορά �ροσκεκληµένους α�ό ελληνικά �ανε�ιστήµια διακεκριµένους 

καλλιτέχνες και ε�ιστήµονες ξένων χωρών», δήλωσε χαρακτηριστικά 

καλώντας τις αρµόδιες αρχές να διερευνήσουν το �εριστατικό και να 

α�οδώσουν τις �ροβλε�όµενες α�ό το νόµο ευθύνες. 

Σηµειώνεται ότι δεν έχει υ�άρξει καµία σχετική ανακοίνωση α�ό την 

�λευρά της Αστυνοµίας. 

 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, Στο ΣτΕ η αίτηση του �ρώην �ροέδρου του ΤΕΕ 
κατά της �εζοδρόµησης της Πανε�ιστηµίου, 15.04.2014 

 

Η αίτηση του τέως �ροέδρου του Τεχνικού Ε�ιµελητηρίου Ελλάδος Ιωάννη 

Αλαβάνου και άλλων 53 Αθηναίων, �ου στρέφονται κατά της �εζοδρόµησης 

της οδού Πανε�ιστηµίου την ο�οία �ροωθεί το Ίδρυµα Ωνάση, 

�ροσδιορίστηκε α�ό τον �ρόεδρο του Συµβουλίου της Ε�ικρατείας Σωτήρη 

Ρίζο να συζητηθεί µε την έναρξη του νέου δικαστικού έτους στις 19 

Σε�τεµβρίου 2014. 

Συγκεκριµένα, οι συγκεκριµένοι �ολίτες ζητούν να ακυρωθεί ως �αράνοµη 

και αντίθετη στην ευρω�αϊκή νοµοθεσία η α�ό 12.2.2014 α�όφαση του 

υ�ουργού Περιβάλλοντος µε την ο�οία εγκρίθηκαν οι �εριβαλλοντικοί όροι 

για «την ανά�λαση της οδού Πανε�ιστηµίου και την ε�έκταση του τραµ σε 

συναφείς κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο �λαίσιο της ανασυγκρότησης του 

κέντρο της Αθήνας µε άξονα την οδό Πανε�ιστηµίου». 

Οι «54» υ�οστηρίζουν ότι η ε�ίµαχη υ�ουργική α�όφαση είναι αντίθετη στο 

χωροταξικό και �ολεοδοµικό σχεδιασµό της Αθήνας και έρχεται σε 

αντίθεση: 1) µε τις διατάξεις του Ν. 1515/1985 �ου ενέκρινε το ρυθµιστικό 



σχέδιο των Αθηνών και 2) την υ�ουργική α�όφαση του 1988 µε την ο�οία 

εγκρίθηκε το γενικό �ολεοδοµικό σχέδιο του ∆ήµου Αθηναίων. 

Σύµφωνα µε τους «54», η �εζοδρόµηση είναι αντίθετη τόσο στην ευρω�αϊκή 

όσο και στην εθνική νοµοθεσία, καθώς �ριν α�ό την έκδοση της ε�ίµαχης 

υ�ουργικής α�όφασης δεν �ροηγήθηκε στρατηγική µελέτη 

�εριβαλλοντικών ε�ι�τώσεων, αλλά ούτε συντάχθηκε µελέτη 

κυκλοφοριακών ε�ι�τώσεων. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ισόβια στους κατηγορουµένους για τη 

δολοφονία Σαχζάτ, 16.04.2014 

 

Ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά κρίθηκαν χθες οι δύο κατηγορούµενοι για τη 

δολοφονία του Πακιστανού Λουκµάν Σαχζάτ. Το Μεικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο 

έκρινε ότι οι Χρήστος Στεργιό�ουλος και ∆ιονύσης Λιακό�ουλος (29 και 25 

ετών αντίστοιχα) διέ�ραξαν τη δολοφονία του 27χρονου στις 17 Ιανουαρίου 

2012, στα Πετράλωνα. Το δικαστήριο ε�έβαλε και στους δύο ισόβια κάθειρξη 

για τη δολοφονία και 32 χρόνια κάθειρξη για τις υ�όλοι�ες κατηγορίες �ου 

αντιµετώ�ιζαν. 

Το θύµα ε�έβαινε σ’ ένα �οδήλατο και �ήγαινε στη δουλειά του όταν 

δέχθηκε ε�ίθεση α�ό τους δύο καταδικασθέντες, οι ο�οίοι τον τραυµάτισαν 

µε µαχαίρια, µε α�οτέλεσµα να καταλήξει στο ίδιο σηµείο. Οι δράστες 

συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα στην �εριοχή της �λατείας Συντάγµατος, 

ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν τα µαχαίρια �ου χρησιµο�οίησαν στη 

δολοφονία. 

Κατά τη διάρκεια της ακροαµατικής διαδικασίας οι δύο κατηγορούµενοι 

�ροσ�άθησαν να �είσουν το δικαστήριο ότι το κίνητρό τους δεν ήταν 

ρατσιστικό, αλλά ότι χτύ�ησαν το θύµα κατό�ιν συµ�λοκής �ου είχε 

�ροηγηθεί. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι το θύµα τούς ε�ιτέθηκε. Οι 

ισχυρισµοί τους, ωστόσο, ό�ως φάνηκε α�ό τη χθεσινή α�όφαση, δεν έ�εισαν 

το δικαστήριο. 

Οι δράστες καταδικάστηκαν χωρίς κανένα ελαφρυντικό για τα αδικήµατα 

της ανθρω�οκτονίας α�ό �ρόθεση και α�ό κοινού, της ο�λοφορίας, της 

ο�λοχρησίας, της �αράνοµης ο�λοκατοχής και της α�οδοχής �ροϊόντος 

εγκλήµατος. Το δικαστήριο δεν διευκρίνισε αν αναγνώρισε τελικά το 

ρατσιστικό ως το κίνητρο του εγκλήµατος, κάτι �ου ωστόσο µ�ορεί να γίνει 

γνωστό αργότερα, στο σκε�τικό της α�όφασης. Στην αγόρευσή της, ωστόσο, η 

εισαγγελέας έδρας είχε ε�ισηµάνει ότι θεωρεί �ως το έγκληµα είχε «κίνητρο 

τη διαφορετικότητα». 

Κατά τη διάρκεια των �ερασµένων µηνών είχαν �ροηγηθεί εντάσεις 

ανάµεσα σε αντιρατσιστές �ου �ροσέρχονταν στη δίκη και στους δύο 

κατηγορουµένους. Σε δηλώσεις �ου έκαναν χθες µέλη αντιρατσιστικών 

οργανώσεων, τα ο�οία βρίσκονταν στο δικαστήριο για να ακούσουν την 

α�όφαση, µίλησαν για «νίκη του αντιφασισµού» και εξέφρασαν την 

ικανο�οίησή τους. 

 

 



� ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Ο Κούρδος �ολιτικός 

�ρόσφυγας Χουσεϊν Φεϊζι Τέκιν δεν εκδίδεται στην Τουρκία, 

17.04.2014 

 

 Νέα νίκη για τους �ολιτικούς �ρόσφυγες της Τουρκίας. Α�ορρίφθηκε χθες, 

µε α�όφαση δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης, το αίτηµα των τουρκικών 

Αρχών για την έκδοση ως «τροµοκράτη» του Κούρδου Χουσεΐν Φεϊζί Τεκίν 

�ου κρατείται στις ελληνικες φυλακές. 

Α�ό νωρίς το �ρωί και όσες ώρες συζητούνταν η υ�όθεση, έξω α�ό το 

δικαστικό µέγαρο της Θεσσαλονίκης �ραγµατο�οιήθηκε συγκέντρωση α�ό 

µέλη της Ε�ιτρο�ής Αλληλεγγύης των Πολιτικών Κρατουµένων σε Τουρκία 

και Κουρδιστάν. 

Ο Χουσεΐν Φεϊζί Τεκίν ζει στην Ελλάδα εδώ και 11 χρόνια και έχει κάνει 

αίτηση για �ολιτικό άσυλο. Το 1996 συµµετείχε και αυτός στην α�εργία 

�είνας µέχρι θανάτου, στην Τουρκία, �ου του �ροκάλεσε το σύνδροµο 

Βέρνικε-Κόρσακοφ. Α�οφυλακίστηκε µε α�όφαση της ε�ιτρο�ής 

ιατροδικαστών. 

«Α�ό τις αρχές του 2013, έχει ξεκινήσει µια συστηµατική ε�ίθεση α�ό το 

ελληνικό κράτος ενάντια στους �ολιτικούς �ρόσφυγες α�ό την Τουρκία �ου 

ζουν στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα έχουµε: εφόδους της αστυνοµίας σε 

σ�ίτια, στέκια, χώρους εργασίας και �ολιτικά γραφεία, �αρακολουθήσεις 

αγωνιστών, συλλήψεις και δικαστικές διώξεις, ξυλοδαρµούς και 

βασανιστήρια στα ελληνικά κρατητήρια και στις φυλακές (ό�ως �ρόσφατα 

καταγγέλθηκε α�ό τους ίδιους τους Τούρκους αγωνιστές στις φυλακές 

Ναυ�λίου και Λάρισας ό�ου κρατούνται). 

«Υ�ονοµεύουν τον θεσµό» 

» Μάλιστα, ήδη έχουν �αρα�εµφθεί �ολιτικοί �ρόσφυγες κι αγωνιστές α�’ 

την Τουρκία στα ελληνικά δικαστήρια, µε στόχο την έκδοσή τους στο 

αυταρχικό καθεστώς της Τουρκίας, γεγονός �ου αν υλο�οιηθεί, τίθεται σε 

άµεσο κίνδυνο η ζωή των αγωνιστών, ενώ υ�ονοµεύεται ο θεσµός του 

�ολιτικού ασύλου στην Ελλάδα», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των 

αλληλέγγυων, �ου κάνουν λόγο για κατα�άτηση των ανθρω�ίνων 

δικαιωµάτων και ελευθεριών. 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

 

� ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ∆ηµοσιογράφος καταγγέλλει το Αθηναϊκό 

Πρακτορείο για «δηµόσιο διασυρµό», 16.04.2014 

     

Η αντα�οκρίτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη Γερµανία θεωρεί ότι υ�ονοµεύτηκε η 

δουλειά της µε διόρθωση κειµένου �ου αφορούσε σε δηλώσεις της Μέρκελ 

και χρεώνει ε�ιλεκτική χρήση λέξεων µετά α�ό την «δυσαρέσκεια κύκλων 

της κυβέρνησης» 

Για υ�ονόµευση της δουλειάς της κατηγορεί το Αθηναϊκό Πρακτορείο 

Ειδήσεων η αντα�οκρίτρια του στη Γερµανία, Φαίη Καραβίτη. Η 

δηµοσιογράφος καταγγέλλει ότι δέχθηκε τηλεφώνηµα α�ό τον 

αρχισυντάκτη του �ρακτορείου Ιωάννη Νάνο, ο ο�οίος της µετέφερε την 



«δυσαρέσκεια κύκλων της κυβέρνησης» για την α�όδοση ανακοίνωσης της 

Καγκελαρίας σε σχέση µε την ε�ίσκεψη της Άνγκελα Μέρκελ στην Αθήνα. 

Σε ε�ιστολή της αναφέρει ότι το ΑΠΕ-ΜΠΕ την �ίεσε για να αλλάξει τη 

µετάφραση αυτών �ου εί�ε η γερµανίδα καγκελάριος. Εκφράζει µάλιστα την 

α�ογοήτευσή της για την �αρέµβαση αυτή, αλλά και για την ε�ιλογή της 

∆ιεύθυνσης του Πρακτορείου «χωρίς καν να µε ενηµερώσει, να µε διασύρει 

δηµοσίως, α�οδίδοντάς µου την ευθύνη για την «ανάγκη» να εκδοθεί 

δεύτερο τηλεγράφηµα ως διόρθωση». 

Αιτία ήταν η α�όδοση του όρου «Sparmaßnahmen», ο ο�οίος αναφερόταν 

στην ανακοίνωση και σύµφωνα µε τους «κύκλους» έ�ρε�ε να α�οδοθεί ως 

«µέτρα εξυγίανσης» και όχι «λιτότητας», ό�ως το µετέφρασε η κ. Καραβίτη. 

Ε�ικαλείται µάλιστα το έγκυρο ηλεκτρονικό λεξικό «Linguee», το ο�οίο 

α�οδίδει όρους σε �λαίσιο �ραγµατικών κειµένων. Στα αγγλικά, ο όρος ήταν 

ξεκάθαρα «austerity measures», χωρίς αµφιβολία, δηλαδή, «µέτρα 

λιτότητας» και αναφερόταν µάλιστα σε κείµενα οικονοµικο�ολοτικά, µε 

θέµα την Ευρωζώνη και την κρίση στην Ελλάδα. 

Α�ό την �λευρά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ δικαιολογεί την κίνησή του να 

�ροχωρήσει σε διόρθωση του κειµένου και σε ε�ικοινωνία �ου είχε µε την 

�ρεσβεία της Οµοσ�ονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας στην Αθήνα, για 

την ακριβή µετάφραση της ε�ίµαχης �αραγράφου �ου �εριλαµβάνεται στη 

σχετική ε�ίσηµη ανακοίνωση της Καγκελαρίας. Σύµφωνα µε αυτήν, η 

ακριβής µετάφραση έχει ως εξής: «Ε�ι�λέον, η ε�ίσκεψή της α�οτελεί 

µήνυµα ότι η Οµοσ�ονδιακή Κυβέρνηση θα συνεχίσει να υ�οστηρίζει τα 

ε�ιτυχηµένα µέτρα της Ελλάδας στον τοµέα της δηµοσιονοµικής 

εξυγίανσης». 

 

� ΑΥΓΗ, ΠΟΕΣΥ: Όχι στις �αρεµβάσεις, όχι στη λογοκρισία, 
17.04.2014 

 

Στην ε�ιχείρηση «µονταζιέρα» �ου ε�έβαλε η κυβέρνηση στο ΑΠΕ, µε την 

εντολή να αλλάξει τη φράση της Καγκελαρίας «µέτρα λιτότητας», ό�ως τη 

µετέφρασε η αντα�οκρίτρια στο Βερολίνο, µε τη φράση «µέτρα εξυγίανσης», 

�αρεµβαίνει η Πανελλήνια Οµοσ�ονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), 

τονίζοντας την ανάγκη α�όλυτου σεβασµού στους κανόνες δηµοσιογραφικής 

δεοντολογίας α�ό όλους τους λειτουργούς της Ενηµέρωσης. 

Η ΠΟΕΣΥ, εκφράζοντας το σύνολο του δηµοσιογραφικού κόσµου, 

διακηρύσσει την α�όλυτη αντίθεσή της στην αλλαγή ή �αρα�οίηση 

ενυ�όγραφου δηµοσιογραφικού κειµένου, α�ό οιονδή�οτε, χωρίς συναίνεση 

του συντάκτη του, εφόσον µάλιστα διατηρείται η υ�ογραφή του. 

Α�οκρούει ο�οιαδή�οτε �αρέµβαση, α�ό κυβερνητικό, �ολιτικό ή 

εργοδοτικό �αράγοντα, στα δηµόσια και ιδιωτικά Μέσα και οργανισµούς 

ενηµέρωσης, για τον τρό�ο άσκησης και το �εριεχόµενο του έργου του 

δηµοσιογράφου. Η υ�εράσ�ιση της ελευθεροτυ�ίας, µε ακλόνητη και 

ασυµβίβαστη εναντίωση σε κάθε α�ό�ειρα ή ενέργεια λογοκρισίας, είναι το 

βασικό και ύψιστο καθήκον όλων των δηµοσιογράφων και των 

συνδικαλιστικών φορέων τους. 

 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Οικουµενικό Σχολείο µε online 

βιντεοµαθήµατα και υλικό για το δηµοτικό, 18.04.2014 

 

«Η µεγάλη α�ήχηση του �ρογράµµατος και οι αντιδράσεις των µαθητών 

καταδεικνύουν την αξία της τεχνολογίας στη µάθηση στο �λαίσιο του 

ε�ίσηµου σχολικού �ρογράµµατος» αναφέρει ο καθηγητής του ΕΜΠ 

Νικόλαος Ουζούνογλου, µιλώντας στην «Κ» για το Οικουµενικό Σχολείο 

Αθηνά. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό σχολείο στο ο�οίο �αρουσιάζονται 

δωρεάν 8.000 βιντεοµαθήµατα και εκ�αιδευτικό υλικό για όλες τις τάξεις 

του δηµοτικού σχολείου. Τα �αιδιά, εξοικειωµένα �λέον µε τα τεχνολογικά 

µέσα α�ό µικρή ηλικία, είναι �ολύ δεκτικά στη χρήση του ∆ιαδικτύου και 

της ταµ�λέτας-βιβλίου, µε α�οτέλεσµα η µάθηση να γίνεται και µέσα α�ό τη 

διαδικασία του �αιχνιδιού. 

Ειδικότερα, �ερισσότερες α�ό 500.000 ε�ισκέψεις έχουν δεχθεί τα 

µαθήµατα δηµοτικού σχολείου, �ου �ροσφέρονται εδώ και λίγους µήνες 

στην ιστοσελίδα www.arnos.gr. Αναλυτικότερα �αρέχονται, µεταξύ άλλων, 

δωρεάν διδασκαλία σε βίντεο µαθηµάτων, υ�οστήριξη στο εκ�αιδευτικό έργο 

του δασκάλου (ιδιαίτερη αξία έχει η βοήθεια σε δασκάλους σε ολιγοθέσια 

σχολεία α�οµακρυσµένων �εριοχών), σενάρια µαθήµατος για τον δάσκαλο 

της ε�όµενης µέρας, on line εκ�αιδευτικό υλικό µε νέες τεχνολογίες. 

Ο�ως ανέφερε στην «Κ» ο µαθηµατικός και �ολιτικός µηχανικός Ιωάννης 

Κρόκος του Κέντρου On Line Εκ�αίδευσης ΑΡΝΟΣ, η ύλη των σχολικών 

µαθηµάτων �αρουσιάζεται τµηµατικά σε βίντεο 5-7 λε�τών. 

Τα e-µαθήµατα 

Στο υλικό έχουν συµµετάσχει �άνω α�ό 10 δάσκαλοι - συνεργάτες του 

Κέντρου και έχει �αρατηρηθεί ότι σε µερικά µαθήµατα οι ηµερήσιες 

ε�ισκέψεις ξε�ερνούν τις 1.500 µε µέση διάρκεια 10 λε�τών. Τα 

βιντεοµαθήµατα �ου �ροσφέρονται είναι για τα Μαθηµατικά, Γλώσσα, 

Ιστορία, Φυσική και Γεωγραφία, και σύµφωνα µε τον κ. Κρόκο τις 

�ερισσότερες ε�ισκέψεις δέχονται µαθήµατα, τα σχολικά εγχειρίδια των 

ο�οίων θεωρούνται α�ό τους µαθητές «δύσκολα». 

Παράλληλα, η �λατφόρµα βοηθά ώστε η σχολική ύλη του δηµοτικού να 

είναι �ροσβάσιµη α�ό κάθε ελληνό�ουλο σε κάθε µεριά του �λανήτη -για 

τον λόγο αυτό και ο ε�ιθετικός �ροσδιορισµός του «οικουµενικού» στον 

τίτλο του σχολείου- οι γονείς του ο�οίου δεν θέλουν το �αιδί τους να 

α�οκο�εί α�ό την ελληνική γλώσσα και την εκµάθησή της. Αλλωστε, το 

Οικουµενικό Σχολείο Αθηνά δηµιουργήθηκε µε �ρωτοβουλία της 

Οικουµενικής Οµοσ�ονδίας Κωνσταντινου�ολιτών -�ρόεδρος της ο�οίας 

είναι ο κ. Ουζούνογλου- του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μικροκυµάτων και 

Ο�τικών Ινών του ΕΜΠ και του Κέντρου ΑΡΝΟΣ. Χαρακτηριστικά, ό�ως 

ε�ισηµαίνει ο κ. Ουζούνογλου, «τα υψηλά �οσοστά συµµετοχής µαθητών 

και γονέων στα µαθήµατα του Οικουµενικού Σχολείου δικαιώνουν όχι µόνο 

τη φιλόδοξη αυτή �ρωτοβουλία, αλλά και την ανάδειξη της �αιδείας ως το 

κύριου µέσου ε�ίτευξης των σκο�ών της Οµοσ�ονδίας». 

 

 



ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

� ΑΥΓΗ, Κυριάκος Μητσοτάκης: Μειώσεις µισθών για 

όσους αξιολογούνται χαµηλά στο ∆ηµόσιο, 16.04.2014 

 

Τα �ριµ για όσους θα διακρίνονται για την α�οδοτικότητά τους θα 

�ροκύψουν α�ό τις µειώσειςΑυτό �εριέγραψε χθες ο υ�ουργός ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ο�οίος, µιλώντας στο Star, 

�ροανήγγειλε για τον Σε�τέµβριο νέο µισθολόγιο, το ο�οίο θα �εριλαµβάνει 

τη χορήγηση �ριµ �αραγωγικότητας στους δηµοσίους υ�αλλήλους �ου 

διακρίνονται για την α�οδοτικότητά τους. Ό�ως ανέφερε, τα χρήµατα για το 

�ριµ �αραγωγικότητας δεν θα ε�ιβαρύνουν τον �ροϋ�ολογισµό, καθώς 

�ρόκειται για µέτρο «δηµοσιονοµικά ουδέτερο», �ου θα �ροκύψει α�ό τις 

µισθολογικές ανακατατάξεις. Ο υ�ουργός α�έφυγε να �ροσδιορίσει �οιες 

οµάδες υ�αλλήλων θα υ�οστούν νέες �ερικο�ές µισθού, �ροκειµένου να 

αντληθούν τα χρήµατα για τα �ριµ, ωστόσο είναι �ασιφανές �ως στο 

στόχαστρο θα βρεθεί το 15% των υ�αλλήλων �ου υ�οχρεωτικά θα 

αξιολογούνται χαµηλά, µε βάση το νέο σύστηµα Μητσοτάκη. Για τον λόγο 

αυτό, άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης ε�αναλαµβάνει ότι το 15% δεν κινδυνεύει 

µε α�όλυση ή διαθεσιµότητα, χωρίς όµως να δεσµεύεται για τη διασφάλιση 

των µισθών των εν λόγω υ�αλλήλων. Να θυµίσουµε, ότι, µε βάση τα 

τελευταία συµφωνηθέντα µε την τρόικα, το νέο µισθολόγιο θα είναι 

συνδεδεµένο µε την αξιολόγηση. 

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι µετά το Πάσχα θα 

τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση το νοµοσχέδιο για την αλλαγή του τρό�ου 

ε�ιλογής �ροϊσταµένων στο ∆ηµόσιο, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόµενο στο 

µέλλον να καταλαµβάνονται οι θέσεις ευθύνης και α�ό στελέχη του 

ιδιωτικού τοµέα. Τέλος, στο θέµα των α�ολύσεων, ο κ. Μητσοτάκης ε�έµεινε 

ότι δεν υ�άρχουν �οσοτικοί στόχοι, �αρ' ότι συνιστά δέσµευση η 

α�οµάκρυνση 2.000 υ�αλλήλων το α' τρίµηνο του 2015, ό�ως και η ένταξη 

σε διαθεσιµότητα/κινητικότα ακόµη 6.000 για το 2014. 

 

� REAL, Άδεια ανατροφής στους �ατέρες �ροβλέ�ει η 
νέα ΕΣΣΕ, 16.04.2014 

 

Η χορήγηση αδειών ανατροφής σε �ατέρες συζύγους αυτοα�ασχολούµενων 

γυναικών καθιερώνεται, βάσει της νέας Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης 

Εργασίας, ό�ως ε�ισηµαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη. 

Ό�ως αναφέρει η Aνεξάρτητη Αρχή, µε το άρθρο 2 της Νέας Εθνικής 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, �ου υ�εγράφη µεταξύ των κοινωνικών 

εταίρων στις 26/3/2014, χορηγήθηκε το δικαίωµα λήψης αδειών ανατροφής 

τέκνων στους �ατέρες µισθωτούς των ο�οίων οι σύζυγοι είναι 

αυτοα�ασχολούµενες και δεν έχουν οι ίδιες δικαίωµα αδείας ανατροφής. 

Οι άδειες αυτές χορηγούνται αρχικά µε τη µορφή του µειωµένου ωραρίου. 

Σηµειώνει δε, ότι ο Συνήγορος, ήδη α�ό το 2010 είχε δια�ιστώσει τη 

διάκριση λόγω φύλου, ιδίως σε σχέση µε την οικογενειακή κατάσταση, σε 

βάρος των �ατέρων µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα, αφού δικαιούνταν την 

άδεια ανατροφής µόνον όταν η µητέρα ήταν µισθωτή. 



Η Αρχή είχε α�ευθύνει σχετικά έγγραφα τόσο στο υ�ουργείο Εργασίας, όσο 

και στους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και σε οργανισµούς κι εργοδότες του 

ιδιωτικού τοµέα ε�ισηµαίνοντας, ότι η �αράλειψη αυτή συνιστά �αραβίαση 

του ευρω�αϊκού δικαίου �ερί ισότητας των φύλων και �αρα�έµ�οντας σε 

σχετική α�όφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρω�αϊκής Ένωσης. 

 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

 

� TVXS, Αλεξανδρού�ολη: Πέταξαν κεφάλι γουρουνιού 
σε τζαµί, 16.04.2014 

 

Άγνωστοι �έταξαν ένα κεφάλι γουρουνιού σε χώρο λατρείας των 

µουσουλµάνων στην �εριοχή Άβαντος στην Αλεξανδρού�ολη, �ροκαλώντας 

την έντονη αντίδραση της µουσουλµανικής κοινότητας και των �ολιτών �ου 

�ροσέρχονται καθηµερινά στο τζαµί για να �ροσευχηθούν. 

«Κανείς Χριστιανός δεν καταξιώνεται ευαγγελικά να �ροβαίνει σε ενέργειες 

�ου �ροσβάλλουν ο�οιαδή�οτε άλλη θρησκεία και τους �ιστούς της», 

δήλωσε ο Μητρο�ολίτης Αλεξανδρού�ολης Άνθιµος. «Πρέ�ει ο�ωσδή�οτε 

να α�οµονωθούν ακραία στοιχεία» και των δύο θρησκειών στη Θράκη. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Αρχισε η λειτουργία της Κοινωνικής 

Κατοικίας του ∆ήµου Αθηναίων, 16.04.2014 

 

Ξεκίνησε σήµερα, Μ.Τετάρτη, η λειτουργία της «Κοινωνικής Κατοικίας» 

του ∆ήµου Αθηναίων, µε την ξενάγηση στους χώρους της του δηµάρχου 

Αθηναίων και δηµοσιογράφων. 

Στον χώρο, �ου βρίσκεται σε �ολυκατοικία ε�ί της οδού Μ�ουµ�ουλίνας 36, 

ο ο�οίος δηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε τη µη κερδοσκο�ική αστική 

εταιρεία «Ανθρώ�ινοι Ανθρω�οι» υ�άρχουν 15 ε�ι�λωµένα διαµερίσµατα, 

στα ο�οία θα εγκατασταθούν 17 οικογένειες, �ου αντιµετω�ίζουν άµεσο 

κίνδυνο αστεγίας. Οι οικογένειες ε�ελέγησαν α�ό δια�αραταξιακή ε�ιτρο�ή 

του ∆ήµου Αθηναίων. 

«Σήµερα είναι µια µέρα σηµαντική για τον δήµο µας, αλλά και για την �όλη 

της Αθήνας συνολικά. Σε συνεργασία µε την οργάνωση 'Ανθρώ�ινοι 

Άνθρω�οι' θα φιλοξενήσουµε 17 οικογένειες και µε τις κοινωνικές 

υ�ηρεσίες του δήµου θα τους στηρίξουµε. Ανοίγει µια νέα ε�οχή. Η ε�οχή 

της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα» δήλωσε, µεταξύ άλλων, ο δήµαρχος 

Αθηναίων Γιώργος Καµίνης. 

Η Βέρα Μεσσίνη, �ρόεδρος της οργάνωσης «Ανθρώ�ινοι 'Ανθρω�οι» τόνισε 

�ως οι οικογένειες θα φιλοξενηθούν για έξι µήνες αρχικά, αλλά αυτό θα 

ανανεώνεται µέχρι να βρουν δουλειά και να µ�ορέσουν να 

ανεξαρτητο�οιηθούν. 

Η Πό�η Γιαννο�ούλου, αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, 

δήλωσε: «Στους χώρους του ξενώνα θα φιλοξενηθούν 52 άτοµα σε 15 

διαµερίσµατα, στους 6 ορόφους του κτιρίου. Πρόκειται για µια �ροσ�άθεια 

�ου ξεκίνησε εδώ και 14 µήνες, όταν η κ. Μεσσίνη α�ό την οργάνωση µάς 



µίλησε για το κτίριο �ου ε�ιθυµούσε να �ροσφέρει το Ίδρυµα Χατζηκώστα, 

έναντι συµβολικού αντιτίµου �ρος τον δήµο, ενώ όλα τα υ�όλοι�α έξοδα 

ανέλαβε ο δήµος». 

Αύριο, Μ.Πέµ�τη, θα ξεκινήσει και ε�ισήµως η φιλοξενία των 17 

οικογενειών. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Τρόφιµα σε 3.850 οικογένειες α�ό τον 

Κόµβο Αλληλεγγύης ∆ήµου Αθηναίων, 17.04.2014 

 

 Μία α�ό τις µεγαλύτερες δράσεις υ�οστήριξης αδύνατων κοινωνικών 

οµάδων ολοκληρώθηκε σήµερα, Μ. Πέµ�τη, α�ό τον Κόµβο Αλληλοβοήθειας 

Πολιτών του ∆ήµου Αθηναίων (ΚΥΑ∆Α), µε τη διανοµή �ασχαλινών 

�ακέτων µε τρόφιµα σε 3.850 οικογένειες. Η διανοµή τους διήρκεσε ε�τά 

ηµέρες, µε α�όλυτη διακριτικότητα και σεβασµό στην αξιο�ρέ�εια των 

�ολιτών. 

Τα εορταστικά �ακέτα, �ου �εριείχαν κρέας, είδη �ροσω�ικής υγιεινής, 

καθαριστικά, τρόφιµα, τσουρέκια, καθώς και τα α�αραίτητα �αραδοσιακά 

είδη για το �ασχαλινό τρα�έζι, ήταν �ροσφορά της µη κερδοσκο�ικής 

οργάνωσης «Η ∆ύναµη της Προσφοράς», µε τη στήριξη των εταιρειών SCA 

Hygiene Products, Πλαστικά Ελλάδος, Μαρινό�ουλος ΑΕ και 

Καραµολέγκος. 

«Ο Κόµβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών του ∆ήµου Αθηναίων στηρίζει 4.000 

οικογένειες, �ερί�ου 14.000 ανθρώ�ους σε όλη την �όλη» τόνισε ο 

δήµαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καµίνης, σηµειώνοντας ότι «η µεγάλη 

συµµετοχή ιδιωτών και φορέων α�οτελεί τεράστιο δείγµα εµ�ιστοσύνης για 

τη δουλειά �ου γίνεται αλλά και µεγάλη ευθύνη για το µέλλον». 

Περνάµε οριστικά α�ό τη φιλανθρω�ία στην οργανωµένη αλληλεγγύη, 

τόνισε ο δήµαρχος Αθηναίων για την ε�ιτυχία της εξαιρετικά σύνθετης 

δράσης, �ου έγινε µακριά α�ό τα φώτα της δηµοσιότητας. 

«Ηλικιωµένοι ή µητέρες �ου αδυνατούσαν να µεταβούν στον Κόµβο 

Αλληλοβοήθειας, στον σταθµό Λαρίσης, εξυ�ηρετήθηκαν α�ό φορτηγά του 

Κέντρου Υ�οδοχής και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Αθηναίων �ου �αρέδωσαν 

τα �ροϊόντα στα σ�ίτια των δικαιούχων, µε την αµέριστη συµ�αράσταση και 

των ΕΛΤΑ» δήλωσε ο �ρόεδρος του ΚΥΑ∆Α κ. Νίκος Κόκκινος. 

Η µη κερδοσκο�ική οργάνωση «Η ∆ύναµη Της Προσφοράς», σύµφωνα µε την 

ε�ικεφαλής της κυρία Έµη Λιβανίου, �ροχώρησε στη συγκεκριµένη 

�ρωτοβουλία «�ροκειµένου να βοηθηθούν οι συνάνθρω�οί µας �ου έχουν 

ανάγκη, ενώ στόχος της οργάνωσης είναι η συγκέντρωση ειδών �ρώτης 

ανάγκης, χρηµάτων και τροφίµων, µέσω εθελοντών, οργανισµών, ιδρυµάτων 

και εταιρειών �ου �ροσφέρουν κοινωφελές έργο, οι ο�οίοι �ροβάλλονται και 

στο αντίστοιχο ετήσιο λεύκωµα �ου εκδίδει η ίδια για τρίτη συνεχή χρονιά 

και τελεί υ�ό την αιγίδα του υ�ουργείου Παιδείας». 

Σε δηλώσεις της η κυρία Αγγελική Μοτσάκου, διευθύντρια Ε�ικοινωνίας 

και Εταιρικής Υ�ευθυνότητας της Μαρινό�ουλος ΑΕ �ου α�ό το 2007 

συµµετέχει στο Κοινωνικό Παντο�ωλείο του ∆ήµου Αθηναίων, ε�ισήµανε 

µεταξύ άλλων ότι «η �ροσ�άθειά µας αυτή, σε συνεργασία µε τον δήµο, 

�αραµένει διαρκής. Είναι αδιάκο�η. ∆εν είναι µόνο θέµα εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. Είναι και θέµα ανθρω�ιάς». 



ΡΟΜΑ 

 

� ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Υ�οστήριξη σε θέµατα 

υγείας για τους, 20.04.2014 

 

Συναντηθήκαµε µε τη Γιουζγιάν, τον ∆ηµήτρη, τη Μαρία, τον Λάµ�ρο και 

τον Νεκτάριο στην �λατεία Εξαρχείων για να µιλήσουµε για το �ιλοτικό 

�ρόγραµµα «Ροµά διαµεσολαβητές υγείας». Ο θεσµός είναι ανύ�αρκτος, 

µέχρι στιγµής, στην Ελλάδα. Στην υ�όλοι�η Ευρώ�η λειτουργεί εδώ και 

αρκετά χρόνια. 

«Ο διαµεσολαβητής είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ των κοινοτήτων Ροµά 

και των µη Ροµά, των µ�αλαµών. Είναι κά�οιος �ου θα µ�ορούν να 

εµ�ιστευτούν οι Τσιγγάνοι» µας λέει ο Νεκτάριος. Το γεγονός ότι σε �ολλές 

�ερι�τώσεις τα �αιδιά Ροµά δεν µ�ορούν να µετέχουν στο εκ�αιδευτικό 

σύστηµα καθώς δεν έχουν εµβολιαστεί καταλλήλως ή η �ερί�τωση 

φυλακισµένων Ροµά �ου στερούνται αδείας, γιατί δεν έχουν να δηλώσουν 

συγκεκριµένη οδό κατοικίας, µια και διαβιούν σε καταυλισµό, είναι δύο 

µόνο α�ό τα ζητήµατα �ου αντιµετω�ίζει ο �ληθυσµός των Ελλήνων Ροµά. 

Το �ιλοτικό �ρόγραµµα, «Ροµά διαµεσολαβητές υγείας», �ου υλο�οιεί η 

οργάνωση PRAKSIS σε συνεργασία µε το Πρόγραµµα Μετα�τυχιακών 

Σ�ουδών «∆ιεθνής ιατρική και διαχείριση κρίσεων υγείας» της ιατρικής 

σχολής του Εθνικού και Κα�οδιστριακού Πανε�ιστηµίου Αθηνών, ξεκίνησε 

στις 20 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 15 Α�ριλίου, µε την τελετή 

α�ονοµής �ιστο�οιητικών στην οµάδα των 17 νεαρών Ροµά �ου 

ολοκλήρωσαν ε�ιτυχώς το �ρόγραµµα κατάρτισης. 

Σε �ρώτη φάση οι συµµετέχοντες �έρασαν α�ό θεωρητική κατάρτιση, ό�ου 

�αρακολούθησαν διαλέξεις καθηγητών και γιατρών, στο δεύτερο στάδιο 

έκαναν την �ρακτική τους άσκηση ό�ου ε�ισκέφθηκαν δηµόσιες δοµές 

υγείας και κέντρα υγείας οργανισµών ό�ως ο ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ, ενώ 

στην τρίτη φάση �ραγµατο�οίησαν ενηµερωτικές ηµερίδες στους 

καταυλισµούς του Ασ�ρό�υργου, στο Ζεφύρι και τα Ανω Λιόσια, ό�ως µας 

ενηµέρωσε η Γιάννα Πετράκη, συντονίστρια της οµάδας. 

«Βγαίνουν �ρογράµµατα για εµάς, χωρίς εµάς» µας λέει η Μαρία, 

εκφράζοντας µε τον �ιο α�λό και συνάµα τον �λέον ξεκάθαρο τρό�ο την 

αναγκαιότητα θεσµοθέτησης του διαµεσολαβητή υγείας καθώς είναι αυτός ο 

ο�οίος γνωρίζει καλύτερα α�” όλους τους ιθύνοντες τα ζητήµατα �ου 

α�ασχολούν τις κοινότητες. Η Γιουζγιάν και ο ∆ηµήτρης έθιξαν το θέµα της 

χρηµατοδότησης αλλά και της διασύνδεσης των διαµεσολαβητών µε άλλους 

φορείς και οργανώσεις. Ο Λάµ�ρος µε τη σειρά του τονίζει ότι στην �αρούσα 

κατάσταση ο διαµεσολαβητής α�οτελεί α�αραίτητο εργαλείο και εύχεται 

κά�οια στιγµή να �άψει η ανάγκη ύ�αρξής του. 

Α�ό την �λευρά της οργάνωσης PRAKSIS, η Αλεξία Μ�αµ�λέκη µάς λέει 

ότι τα �ρώτα α�οτελέσµατα της δράσης είναι ήδη ορατά καθώς µετά τις 

ε�ισκέψεις της οµάδας στους καταυλισµούς υ�ήρξαν άµεσα αιτήµατα για 

βοήθεια, τα ο�οία συγκέντρωσαν οι συµµετέχοντες και τα �ροώθησαν στην 

PRAKSIS �ροκειµένου να υλο�οιηθούν το συντοµότερο. 

Σε ερώτησή µας, αν υ�άρχει κίνδυνος η κατάρτιση των νεαρών να �άει 

χαµένη, µας α�άντησε ότι ακόµη και να µην υ�άρξει �εραιτέρω 



χρηµατοδότηση, η PRAKSIS θα συνεχίσει �αρόµοιες δράσεις µε ιδίους 

�όρους. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

� REAL, Μηνυτήρια αναφορά για τα χηµικά της Συρίας, 

16.04.2014 

 

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβίβασε για τα �εραιτέρω στην 

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τη µηνυτήρια αναφορά της «Κίνησης 

Πολιτών Ενάντια στην Εξουδετέρωση των Χηµικών Ό�λων της Συρίας στη 

Θάλασσα της Μεσόγειου», µε την ο�οία υ�οστηρίζει ότι υ�άρχουν 

�αραβιάσεις του �εριβαλλοντικού διεθνούς και ελληνικού δικαίου α�ό την 

�λευρά της χώρας µας, καθώς �αραλεί�ει να ασκήσει τα δικαιώµατα τα 

ο�οία της �αρέχει η νοµοθεσία για την �εριβαλλοντική διακινδύνευση �ου 

�ροκαλεί το γνωστό φορτίο µε τα χηµικά στη Μεσόγειο. 

Σηµειώνεται ότι µεθοδεύεται -ό�ως υ�οστηρίζεται- η �ραγµατο�οίησης της 

καταστροφής 1.000 τόνων χηµικών α�ό το ο�λοστάσιο της Συρίας ανοιχτά 

της Μεσογείου. 

Ακόµη, στη µηνυτήρια αναφορά ε�ισηµαίνεται ότι υ�άρχουν ενδείξεις 

�οινικών ευθυνών α�ό �ράξεις και �αραλείψεις κρατικών οργάνων, 

αναφορικά µε την �εριβαλλοντική νοµοθεσία, αλλά και ευθύνες ενόψει του 

κινδύνου ζηµιάς ρύ�ων, κ.λ�. στο θαλάσσιο, αλλά και στο ανθρω�ογενές 

�εριβάλλον της Μεσογείου. 

Ε�ίσης, αναφέρεται ότι α�ό τον Νοέµβριο του 2013 δεν υ�άρχει καµία 

ε�ίσηµη κρατική �ληροφόρηση για το ε�ίµαχο θέµα των χηµικών. 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

� ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Πιο ανθρώ�ινη η νέα 

FRONTEX, 20.04.2014 

  

Α�όλυτη �ροτεραιότητα στην �ροστασία των µεταναστών και �ροσφύγων 

�ου ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες δίνει το Ευρω�αϊκό Κοινοβούλιο. Στις 

αρχές της εβδοµάδας ενέκρινε τον νέο κανονισµό της FRONTEX, της 

ευρω�αϊκής συνοροφυλακής στη Μεσόγειο, �ου �ροβλέ�ει αυστηρούς 

κανόνες εµ�λοκής µε σκο�ό να α�οφευχθούν νέοι �νιγµοί στα ευρω�αϊκά 

θαλάσσια ύδατα. 

Το νέο ε�ιχειρησιακό σχέδιο της FRONTEX α�αγορεύει ρητά την κράτηση 

ή την α�έλαση των µεταναστών �ου ε�ιχειρούν να εισέλθουν στον 

ευρω�αϊκό χώρο, �ριν γίνει η ταυτο�οίησή τους. Προβλέ�ει ε�ίσης 

συγκεκριµένες διαδικασίες, �ου εφαρµόζονται υ�οχρεωτικά, ώστε να 

εντο�ίζονται οι άνθρω�οι �ου χρειάζονται διεθνή �ροστασία ή ανήκουν σε 

ευάλωτες οµάδες, ό�ως τα θύµατα εµ�ορίας ανθρώ�ων και οι ασυνόδευτοι 

ανήλικοι. 

Τι �ροβλέ�εται 

«Οι νέοι κανόνες θα ε�ιτρέψουν στη FRONTEX να �ραγµατο�οιεί �ιο 

α�οτελεσµατικές ε�ιχειρήσεις και να α�οτρέ�ει θανάτους στη θάλασσα», 



δήλωσε ο Πορτογάλος εισηγητής της έκθεσης Κάρλος Κοέλιο. Το ψήφισµα 

ενέκρινε µε �λειοψηφία 588 ευρωβουλευτών (46 ψήφισαν κατά και 88 

α�είχαν) το σχέδιο �ου είχαν συµφωνήσει τον Φεβρουάριο η Ευρω�αϊκή 

Ε�ιτρο�ή και η αρµόδια ε�ιτρο�ή του Ευρωκοινοβουλίου, στο φως των 

αυξηµένων θανάτων µεταναστών και �ροσφύγων στη Μεσόγειο, µετά τη 

Λαµ�εντούζα και το Φαρµακονήσι. 

Το σχέδιο α�αγορεύει ρητά τις �ρακτικές ε�ανα�ροώθησης �ου εφαρµόζουν 

άτυ�α αλλά συστηµατικά τα κράτη-µέλη, µεταξύ των ο�οίων και η Ελλάδα, 

σύµφωνα µε εκθέσεις διεθνών οργανώσεων και οργανισµών. Αν εντο�ίζεται 

σκάφος �ου κατευθύνεται �ρος τα ευρω�αϊκά σύνορα χωρίς άδεια, 

ε�ιτρέ�εται στους συνοροφύλακες µόνο να α�ευθύνουν �ροειδο�οιητικά 

σήµατα και να το διατάζουν να µην �ροχωρήσει. Α�αγορεύεται ε�ίσης να 

µεταφέρονται σε τρίτη χώρα συλληφθέντες ή ε�ιζώντες α�ό ναυάγιο, αν δεν 

έχουν εφαρµοστεί συγκεκριµένες διαδικασίες ταυτο�οίησης. 

Ε�ι�λέον, η διάσωση ανθρώ�ων �ου βρίσκονται σε κίνδυνο και η µεταφορά 

τους σε ασφαλές µέρος δεν µ�ορεί να α�οτελεί λόγο δίωξης του �ληρώµατος. 

Σε �ερί�τωση µαζικής εισόδου µεταναστών, το ψήφισµα ζητάει α�ό τα 

κράτη-µέλη �ου δέχονται αυξηµένη µεταναστευτική �ίεση να ενεργο�οιούν 

κάθε µέσο, ώστε να �αρέχουν �ροστασία και ασφάλεια στους εισερχόµενους. 

Το σχέδιο �ρέ�ει να εγκριθεί α�ό το Συµβούλιο Υ�ουργών της Ε.Ε. Τα 

κράτη-µέλη υ�οχρεούνται να εφαρµόσουν τον νέο κανονισµό είκοσι µέρες 

µετά τη δηµοσίευσή του στην Ε�ίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. 

Αλλαγή τώρα στον Κανονισµό του ∆ουβλίνου 

«Α�άνθρω�η και ανα�οτελεσµατική» χαρακτήρισε στη χθεσινή συνεδρίαση 

της Ολοµέλειας του Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 

Νίκος Χουντής την �αράταση της κράτησης των µεταναστών και �ροσφύγων 

�έραν του 18µηνου. Την �ρακτική της ε�’ αόριστον κράτησης µέχρι να 

«συναινέσουν» οι µετανάστες και οι �ρόσφυγες στην «οικειοθελή» α�έλασή 

τους εφαρµόζει ήδη η ΕΛ.ΑΣ., ύστερα α�ό γνωµοδότηση του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους, την ο�οία έσ�ευσε να υιοθετήσει το υ�ουργείο 

∆ηµόσιας Τάξης, �αρά την οξεία αντίδραση οργανώσεων ανθρω�ίνων 

δικαιωµάτων �ου κάνουν λόγο για «νοµική εκτρο�ή». 

«Οι ε�ιλογές αυτές δεν αντιµετω�ίζουν το �ρόβληµα και �αραβιάζουν τόσο 

το κοινοτικό όσο και το ελληνικό δίκαιο. Συγκεκριµένα, έρχονται σε 

αντίθεση µε την ευρω�αϊκή οδηγία �ερί Ε�ιστροφών», εί�ε ο κ. Χουντής. 

Σηµείωσε ότι η Ε.Ε. δεν δείχνει έµ�ρακτη αλληλεγγύη στον ευρω�αϊκό 

Νότο, �ου δέχεται τον κύριο όγκο των �ροσφύγων, και ζήτησε να ακουστούν 

οι «φωνές �ου α�αιτούν αλλαγή του Κανονισµού του ∆ουβλίνου �ου 

εγκλωβίζει ανθρώ�ους κι έχει δηµιουργήσει α�οθήκες ψυχών στη Νότια 

Ευρώ�η». 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Λιµενικό: «Η σφαίρα εξοστρακίστηκε», 

16.04.2014 

 

Eνας 29χρονος Τούρκος υ�ήκοος έ�εσε χθες τα ξηµερώµατα νεκρός κατά τη 

διάρκεια καταδίωξής του α�ό �λήρωµα �λωτού του Λιµενικού, στη θαλάσσια 

�εριοχή ανοικτά της �εριοχής «Ψαλίδι», στην Κω. Λίγο �ριν εντο�ιστεί 



φέρεται να είχε α�οβιβάσει στην ακτή ε�τά Σύρους �ρόσφυγες, οι ο�οίοι 

συνελήφθησαν. Η σορός του 29χρονου µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο της Κω. 

Εκεί δια�ιστώθηκε ότι έφερε διαµ�ερές τραύµα στον λαιµό, καθώς µια 

σφαίρα α�ό τα ό�λα (�ολεµικά τυφέκια) των λιµενικών τον έ�ληξε στην 

αορτή. 

Σύµφωνα µε την ε�ίσηµη ενηµέρωση, τα µέλη του �ληρώµατος του 

�ερι�ολικού �υροβόλησαν δύο φορές τη µηχανή του ταχύ�λοου στο ο�οίο 

ε�έβαινε ο Τούρκος µε στόχο να το ακινητο�οιήσουν. Μία α�ό τις σφαίρες, 

ωστόσο, φέρεται �ως εξοστρακίστηκε τραυµατίζοντάς τον θανάσιµα στον 

λαιµό. 

Προειδο�οιητικές βολές 

Σύµφωνα µε καλά �ληροφορηµένη �ηγή της «Κ», ο 29χρονος φερόµενος ως 

διακινητής �αράνοµων µεταναστών εµβόλισε �έντε φορές µε το 

(�ολυεστερικό) ταχύ�λοό του το φουσκωτό του Λιµενικού στην �ροσ�άθειά 

του να διαφύγει. Σύµφωνα µε την ίδια �ηγή, οι τρεις άνδρες και η µία 

γυναίκα του Λιµενικού �ου ε�έβαιναν στο φουσκωτό �ριν α�ο�ειραθούν να 

θέσουν εκτός λειτουργίας τη µηχανή του ταχύ�λοου έριξαν ούτε λίγο ούτε 

�ολύ 150 �ροειδο�οιητικές βολές (�έντε γεµιστήρες) στον αέρα και τη 

θάλασσα, µε στόχο να υ�οχρεώσουν τον 29χρονο να �αραδοθεί. 

Σε ανακοίνωσή του το Λιµενικό αναφέρει: «Ερρίφθησαν �ροειδο�οιητικές 

βολές σε ασφαλή τοµέα και �ρος τη µηχανή του ταχύ�λοου σκάφους, 

α�οτέλεσµα των ο�οίων ήταν ο θανάσιµος τραυµατισµός του διακινητή α�ό 

�ιθανό εξοστρακισµό». 

Το �εριστατικό έλαβε χώρα εξ ολοκλήρου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η 

ε�ιχείρηση ξεκίνησε έ�ειτα α�ό ενηµέρωση του Λιµεναρχείου Κω σχετικά 

µε τις κινήσεις του �λωτού α�ό �αρατηρητήριο του Στρατού Ξηράς. 

Υ�ενθυµίζεται ότι αρχές Μαρτίου στη διάρκεια �αρόµοιας ε�ιχείρησης 

είχαν τραυµατιστεί α�ό τα �υρά λιµενικών τρεις Σύροι �ρόσφυγες, ανοικτά 

της Χίου. Τότε, άνδρας του Σώµατος, στην �ροσ�άθειά του να 

ακινητο�οιήσει δουλεµ�ορικό σκάφος, είχε ανοίξει �υρ τραυµατίζοντας 

τρεις �ρόσφυγες α�ό τη Συρία, µια 19χρονη κο�έλα και δύο άνδρες ηλικίας 

30 και 45 ετών. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 

 

� ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Η �αράταση της κράτησης 

�ρέ�ει να ε�ανεξεταστεί, 17.04.2014 

 

Να ε�ανεξετάσει την �ρόσφατη α�όφασή της για την �αράταση της 

διοικητικής κράτησης των αλλοδα�ών �έραν του 18µηνου ζητά α�ό την 

ελληνική κυβέρνηση η Υ�ατη Αρµοστία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Η 

α�όφαση της ΕΛ.ΑΣ. βασίζεται στη γνωστή γνωµοδότηση του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους, η ο�οία έχει υιοθετηθεί α�ό το υ�ουργείο 

∆ηµόσιας Τάξης, �αρόλο �ου έχει χαρακτηριστεί «νοµική εκτρο�ή» α�ό τις 

�ερισσότερες οργανώσεις ανθρω�ίνων δικαιωµάτων. 

Ο διεθνής οργανισµός σηµειώνει �ως α�οτελεί «έσχατο µέτρο» η κράτηση µε 

σκο�ό την α�οµάκρυνση και �ροτείνει να εκδίδονται α�οφάσεις «αναβολής 

α�οµάκρυνσης» για όσους κρατούµενους δεν έχει υλο�οιηθεί η 



α�οµάκρυνσή τους µέσα στο 18µηνο �ου �ροβλέ�εται. Ιδίως για όσους 

ζητούν άσυλο, ζητά να µην εφαρµοστεί η �αράταση της κράτησής τους, 

καθώς «θα ήταν αντίθετη µε την ελληνική νοµοθεσία». 

Στους χώρους κράτησης βρίσκονται, ό�ως ε�ισηµαίνει η Υ�ατη Αρµοστία, 

κρατούµενοι �ου ζητούν άσυλο, κά�οιοι α�ό τους ο�οίους αναγνωρίζονται 

ως �ρόσφυγες, και υ�ήκοοι χωρών στις ο�οίες δεν �ραγµατο�οιούνται 

ε�ιστροφές, ό�ως η Σοµαλία και η Ερυθραία. «Η κράτηση των �ροσώ�ων 

αυτών �ρος ε�ιστροφή, όταν η ε�ιστροφή είναι ανέφικτη, στερείται νόµιµης 

βάσης», σηµειώνει ο οργανισµός. 

 

� TVXS, Ελεύθεροι οι δυο τελευταίοι σωφρονιστικοί 

υ�άλληλοι για το θάνατο Καρέλι, 15.04.2014 

 

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο τελευταίοι σωφρονιστικοί υ�άλληλοι της 

Νιγρήτας, µετά την α�ολογία τους στην ανακρίτρια Σερρών Γεωργία 

Τουτοντζή, για τον θάνατο του Αλβανού βαρυ�οινίτη Ίλι Καρέλι. 

Ο ένας εξ αυτών αφέθηκε ελεύθερος χωρίς �εριοριστικούς όρους, ενώ στον 

δεύτερο ε�ιβλήθηκε �εριοριστικός όρος α�αγόρευσης εξόδου α�ό τη χώρα. 

 Υ�ενθυµίζεται ότι συνολικά για την �ολύκροτη υ�όθεση κατηγορούνται 15 

δεσµοφύλακες της Νιγρίτας, α�ό τους ο�οίους �ροφυλακίστηκαν έξι, ενώ 

ε�τά συνάδελφοί τους αφέθηκαν ελεύθεροι υ�ό όρους κι ένας ακόµη χωρίς. 

Το ε�όµενο διάστηµα θα α�οφασιστεί η �οινική µεταχείριση ενός ακόµη 

δεσµοφύλακα, του ο�οίου η α�ολογία εκκρεµεί, καθώς ισχυρίζεται ότι δεν 

βρισκόταν στο χώρο των φυλακών κατά την µεταγωγή του Ίλι Καρέλι στη 

Νιγρίτα. Ως εκ τούτου, η ανακρίτρια ζήτησε τα σχετικά α�οδεικτικά 

στοιχεία για την ε�ιβεβαίωση ή µη του �αρα�άνω ισχυρισµού. 

 Στο µεταξύ, ο τέως διευθυντής των φυλακών Νιγρίτας, ο ο�οίος 

κατηγορείται για το �ληµµέληµα της υ�όθαλψης εγκληµατία, αναµένεται 

να κληθεί σε α�ολογία αµέσως µετά το Πάσχα. 

 

� ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, Αιµατηρή συµ�λοκή µε έναν νεκρό Αλβανό 

στις φυλακές Πάτρας, 17.04.2014 

 

Πειθαρχική �ροκαταρκτική εξέταση α�ό αρµόδιο εισαγγελέα διέταξε ο 

γενικός γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής του υ�ουργείου 

∆ικαιοσύνης 

Νέο θανατηφόρο �εριστατικό σηµειώθηκε στις  φυλακές. Αυτή τη φορά 

είναι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, ό�ου µετά α�ό  συµ�λοκή 

Αλβανών µε αυτοσχέδιο µαχαίρι  βρήκε το θάνατο ένας εκ των δύο 

αλλοδ�αών. 

Ειδικότερα, �ειθαρχική �ροκαταρκτική εξέταση α�ό αρµόδιο εισαγγελέα 

διέταξε ο γενικός γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής του υ�ουργείου 

∆ικαιοσύνης  Μαρίνος Σκανδάµης µετά την αιµατηρή συµ�λοκή µεταξύ δύο 

αλλοδα�ών κρατουµένων  στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα 

�ου κατέληξε στο θάνατο του ενός. 

Οι δύο αλβανοί υ�ήκοοι  -σύµφωνα µα ανακοίνωση του υ�ουργείου 

∆ικαιοσύνης- για άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία συνε�λάκησαν σε 

κοινόχρηστο χώρο των φυλακών. 



Ο ένας εξ αυτών µε τη χρήση αυτοσχέδιου µαχαιριού κατάφερε χτυ�ήµατα 

στον συγκρατούµενό του, ο ο�οίος τελικά υ�έκυψε στα τραύµατα του. 

Το θύµα , 24 ετών, εξέτιε �οινή κάθειρξης 12 ετών για ληστεία, ενώ ο θύτης 

εξέτιε �οινή ισόβιας κάθειρξης για �αράβαση του νόµου �ερί ναρκωτικών 

και ο�λοκατοχή.  

Παράλληλα µε την �ειθαρχική �ροκαταρκτική εξέταση διενεργείται και 

�ροανάκριση α�ό τις αστυνοµικές αρχές. 

 

ΥΓΕΙΑ 

 

� TA NEA, Εισιτήριο 5 ευρώ στα κέντρα υγείας �ου θα 
ενο�οιηθούν µε το ΠΕ∆Υ, 18.04.2014 

 

 Αρχίζει η ενο�οίηση των κέντρων υγείας µε το Πρωτοβάθµιο Εθνικό 

∆ίκτυο Υγείας (ΠΕ∆Υ), τα ο�οία ανοίγουν τις �όρτες τους και στους 

ανασφάλιστους �ολίτες. Οµως, οι ασθενείς θα �ρέ�ει �ρώτα να �εράσουν 

α�ό το ταµείο καταβάλλοντας εισιτήριο �έντε ευρώ. Σε διευκρινιστική 

εγκύκλιο ο υφυ�ουργός Υγείας Αντώνης Μ�έζας σηµειώνει ότι «µέχρι 

ολοκληρώσεως της λειτουργικής ενο�οίησης της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας εξακολουθεί να καταβάλλεται εξέταστρο ό�ως αυτό ισχύει σήµερα µε 

τις υφιστάµενες εξαιρέσεις, οι ο�οίες θα ε�ικαιρο�οιηθούν και θα 

κωδικο�οιηθούν µε νεότερη Κοινή Υ�ουργική Α�όφαση». Υ�ενθυµίζεται 

ότι το εισιτήριο δεν ισχύει για τους ασθενείς �ου ε�ισκέ�ονται τα �ρώην 

�ολυϊατρεία του ΙΚΑ, τα ο�οία έχουν ενταχθεί στο ΠΕ∆Υ. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Ο ένας στους δέκα καρδιο�αθείς λόγω 

κόστους διέκοψε τη θερα�εία του. 16.04.2014 

 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι καρδιολόγοι: χιλιάδες καρδιο�αθείς 

αδυνατούν να �ροµηθευτούν τα φάρµακά τους διότι δεν µ�ορούν να 

�ληρώσουν ακόµη και το �οσόν της συµµετοχής τους. 

Τα �αρα�άνω ε�ισηµάνθηκαν την Τρίτη α�ό ειδικούς ε�ιστήµονες, µε 

αφορµή τη διοργάνωση του 29ου Συνεδρίου Κλινικής Καρδιολογίας (25 - 26 

Α�ριλίου) α�ό το Ελληνικό Ιδρυµα Καρδιολογίας και την Α' Καρδιολογική 

Κλινική του Πανε�ιστηµίου Αθηνών. 

Σύµφωνα µε τα α�οτελέσµατα έρευνας, η ο�οία �ραγµατο�οιήθηκε µε τη 

συµµετοχή 45.000 ατόµων, το 12,9% των ασθενών ανέφερε ότι αναγκάστηκε 

να διακόψει τη θερα�εία του για οικονοµικούς λόγους. Για το 45% των 

Ελλήνων το κόστος συµµετοχής στη φαρµακευτική θερα�εία είναι 

εξαιρετικά µεγάλο. 

Ο καθηγητής Καρδιολογίας κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης ανέφερε ότι το 

κά�νισµα α�οτελεί α�ό τους βασικότερους �αράγοντες καρδιαγγειακού 

κινδύνου. 

 

 

 

 

 



� TVXS, Εξιτήριο α�ό το ράντζο στο Αττικό, 17.04.2014 
 

Εφηµερία της Μεγάλης Τρίτης στο Αττικόν, τη «ναυαρχίδα» του ΕΣΥ, ό�ου 

οι εργαζόµενοι έχουν �ροχωρήσει σε κινητο�οιήσεις για τη διάλυση των 

νοσοκοµείων και τη διαθεσιµότητα. Οι φωτογραφίες α�αντούν στους 

ισχυρισµούς του Άδωνι Γεωργιάδη �ως τα ράντζα έχουν µειωθεί στο ΕΣΥ 

και ειδικά στο νοσοκοµείο Αττικό. 

«Αιτία για όλα αυτά είναι η α�αξιωτική, �ροκλητική, αυταρχική στάση της 

διοίκησης του νοσοκοµείου και των �ολιτικών �ροϊσταµένων τους, �ου 

διαλύουν νοσοκοµεία και βγάζουν σε διαθεσιµότητα συναδέλφους οδηγούς 

και φύλακες, �ου όχι µόνο α�αξιώνουν τη δουλειά µας, όχι µόνο ανέχονται 

το νοσοκοµείο µας να βουλιάζει, α�ό τα ράντζα, τις τραγικές ελλείψεις σε 

�ροσω�ικό (9.500 οφειλόµενα ρε�ό και Κανονικές Άδειες του 2013!), σε 

φάρµακα και υλικά, όχι µόνο µας κοροϊδεύουν και µας α�ειλούν 

καθηµερινά αλλά και µας αφήνουν α�λήρωτους �ασχαλιάτικα (5 µήνες 

εφηµερίες, νυχτερινά, αργίες, υ�ερωρίες και α�ογευµατινά)», ανέφεραν οι 

εργαζόµενοι στο Αττικόν σε ανακοίνωσή τους για την κινητο�οίησή τους.  

Ηµέρα εφηµερίας στο Αττικό και ε�ικρατεί χάος. Συνωστισµός στα 

ε�είγοντα, ράντζα σχεδόν σε όλες τις κλινικές, ασθενείς να �εριµένουν µε 

τις ώρες στα φορεία και οι συγγενείς σε α�όγνωση. Εικόνες �ου για τους 

ασθενείς είναι �ια οικείες αλλά για τον αρµόδιο υ�ουργό Υγείας α�λά δεν 

υ�άρχουν», αναφέρει στο ρε�ορτάζ της στο Ηealthreport.gr η Ελένη 

Μ�ρεγιάννη, σηµειώνοντας �ως «η έννοια του ε�είγοντος στο Νοσοκοµείο 

Αττικόν έχει καταστρατηγηθεί �ρο �ολλού». 

 Το νοσοκοµείο λειτουργεί σε ώρες εφηµερία µε µόλις δύο τραυµατιοφορείς, 

ενώ τα σοβαρά �εριστατικά το�οθετούν βιαστικά α�ό τους λιγοστούς 

εργαζόµενους �άνω σε φορεία µέχρι να έρθει η σειρά τους, µε τους γιατρούς 

να �ροσ�αθούν να εξυ�ηρετήσουν όσο το δυνατόν �ερισσότερους. Σύµφωνα 

µε το ίδιο ρε�ορτάζ, οι τραυµατιοφορείς σε �ρόσφατη καταγραφή για �όσα 

χιλιόµετρα διανύουν οι τραυµατιοφορείς σε µια εφηµερία, βρέθηκε ότι ο 

καθένας ξε�ερνά τα 15 χλµ ανά 8ωρο. 

 «Τα ε�είγοντα �εριστατικά είναι κόλαση σε κάθε εφηµερία»  λέει βιαστικά 

ένας εργαζόµενος �ου δεν έχει χρόνο ούτε για να ανασάνει. Ασθενείς µε 

σοβαρά �ροβλήµατα υγείας το�οθετούνται σε ράντζα µέχρι να βρεθεί κά�οιο 

άδειο δωµάτιο. Ορισµένοι �αραµένουν ακόµη και δύο εβδοµάδες στο 

διάδροµο. 

 ∆ιασωληνωµένοι ασθενής �ου δανείζονται οξυγόνο α�ό τα δωµάτια, µε το 

καλώδιο �αροχής να βγαίνει στους διαδρόµους. «Αν κατά λάθος �εράσει 

κανείς και α�οσυνδέσει το καλώδιο καταλαβαίνετε τι θα συµβεί στον ασθενή 

�ου είναι στο διάδροµο» λένε εκ�ρόσω�οι του σωµατείου των εργαζοµένων 

στο Ηealthreport.gr.  

 Όσο για το νοσηλευτικό �ροσω�ικό... Σύµφωνα µε το Σωµατείο των 

Εργαζοµένων σε �ερί�ου 50 ασθενείς �ου αντιστοιχούν σε κάθε κλινική (35 

σε δωµάτια και 15 στο διάδροµο) υ�άρχουν µόλις δύο νοσηλεύτριες ανά 

βάρδια. Οι ιατρικές εξετάσεις των ασθενών βρίσκονται στο διάδροµο χωρίς 

κανέναν έλεγχο στο έλεος κάθε �εραστικού. 

 Την εικόνα χάους συµ�ληρώνουν τα ολοκαίνουργια µηχανήµατα �ου 

�αραµένουν ανενεργά, �αραδοµένα στη σκόνη, χωρίς καµία συντήρηση. Οι 



ασθενείς αναγκάζονται να �ροσφεύγουν στα κοντινά ιδιωτικά κέντρα. «Α�ό 

τους τρεις αξονικούς λειτουργεί µόνο ο ένας εδώ και τρεις µήνες στο τµήµα 

των ε�ειγόντων �εριστατικών. Οι κλινικές δανείζονται το µηχάνηµα όταν 

είναι ελεύθερο αλλά κατά τα άλλα το ΕΣΥ κάνει τους ιδιώτες της γειτονιάς 

να θησαυρίζουν.  Αντίστοιχα και ο µαγνητικός �ου έ�αψε να λειτουργεί 

εδώ και λίγες εβδοµάδες δεδοµένου ότι δε συντηρήθηκε �οτέ», αναφέρεται 

στο ρε�ορτάζ. 

 

� ΑΥΓΗ, Αυξηµένες κατά... 70% οι κλήσεις στη γραµµή 
για την �ρόληψη των αυτοκτονιών!, 16.04.2014 

 

Μεταξύ των ετών 2008 και 2010Ιδιαιτέρως σηµαντικό, όµως, είναι ότι το 

75% των κατοίκων της χώρας, οι ο�οίοι εµφανίζουν κά�οιου είδους 

ψυχο�αθολογία, δεν λαµβάνουν θερα�εία για το �ρόβληµά τους, ενώ, �ρώτη 

φορά µετά τη µετα�ολίτευση, φαίνεται ότι καταρρέει το οικοδόµηµα της 

�ολύ�αθης ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στη χώρα µας. 

Σύµφωνα µε την κοινή �αρουσίαση του ∆ηµήτρη Αναγνωστό�ουλου, 

ανα�ληρωτή καθηγητή Παιδοψυχιατρικής του Πανε�ιστηµίου Αθηνών, και 

της Ευγενίας Σουµάκη, �αιδοψυχιάτρου - ψυχαναλύτριας και 

ε�ιστηµονικής διευθύντριας της ∆ιαγνωστικής και Θερα�ευτικής Μονάδας 

για το Παιδί "Σ�ύρος ∆οξιάδης", σε ε�ιστηµονικό συνέδριο µε θέµα "Η 

κατάσταση της ψυχιατρικής των �αιδιών και των εφήβων στην Ελλάδα της 

'κρίσης'", η �ιο �ρόσφατη εθνική ε�ιδηµιολογική έρευνα δείχνει υψηλή 

θετική συσχέτιση ανάµεσα στην εκδήλωση ε�ιθυµίας θανάτου και την 

ανεργία, αλλά και µεταξύ της εµφάνισης σοβαρής ψυχο�αθολογίας και της 

ανεργίας. 

Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, 1 στους 6 κατοίκους της Ελλάδας ηλικίας 18 - 

70 ετών έχει ανα�τύξει κλινικώς σηµαντική ψυχο�αθολογία και 1 στους 12 

(600.000) σοβαρή ψυχο�αθολογία. 

Ό�ως αναφέρουν µεταξύ άλλων στην κοινή �αρουσίασή τους οι δύο 

�αιδοψυχίατροι, "οι τοµείς της Παιδείας, της Υγείας και της Πρόνοιας 

υφίστανται κατά �ροτεραιότητα τις αρνητικές συνέ�ειες της σοβούσας 

κρίσης. Όλα αυτά συµβάλλουν στη σηµαντική αύξηση της ψυχιατρικής 

νοσηρότητας στο σύνολό της. Ιδιαίτερα έχει δειχθεί η σηµαντική αύξηση της 

κατάθλιψης, των α�ο�ειρών αυτοκτονίας και της αυτοκτονίας, αλλά και η 

συσχέτιση αυτών µε την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια. Ε�ίσης 

υ�άρχει άµεση συσχέτιση ανάµεσα στον �λούτο µιας χώρας και το ε�ί�εδο 

της ψυχικής υγείας του �ληθυσµού της". 

 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

 

� REAL, Φόβος για α�οφυλακίσεις �ριν αρχίσουν οι 
δίκες, 17.04.2014 

 

Τον κώδωνα του κινδύνου για ενδεχόµενες α�ρόβλε�τες εξελίξεις στην 

υ�όθεση της Χρυσής Αυγής κρούουν οι ανακριτικές αρχές. 

Σε έγγραφό τους �ρος τη Βουλή οι ειδικές ανακρίτριες Ι. Κλά�α και Μ. 

∆ηµητρο�ούλου �ου διερευνούν την υ�όθεση ε�ισηµαίνουν τον κίνδυνο 



ακόµη και α�οφυλακίσεων βουλευτών και στελεχών της ΧΑ µεσούσης της 

δίκης, λόγω �αρέλευσης του 18µήνου των �ροφυλακίσεων. 

Η αιτία, ό�ως διακριτικά αναφέρουν στην ε�ιστολή τους οι δύο ανακρίτριες, 

είναι η καθυστέρηση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών για την άρση της 

ασυλίας των υ�όλοι�ων εννέα βουλευτών της ΧΑ. 

Οι ανακρίτριες �ου έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υ�όθεσης 

ε�ισηµαίνουν ότι η Βουλή �ρέ�ει να ολοκληρώσει τις κοινοβουλευτικές 

διαδικασίες για την άρση της ασυλίας των βουλευτών της ΧΑ. 

Το σχετικό έγγραφο µε το ο�οίο ζητούσαν την άρση της ασυλίας εννέα 

βουλευτών έχει σταλεί στη Βουλή α�ό τις 20 Φεβρουαρίου, χωρίς να έχουν 

λάβει α�άντηση για τις �ροθέσεις της Βουλής. 

Ωστόσο, ο χρόνος τρέχει και οι διαδικασίες θα �ρέ�ει να ε�ιταχυνθούν διότι 

είναι ορατός ο κίνδυνος �άρα �ολλοί κρατούµενοι, µεταξύ των ο�οίων και 

βουλευτές �ου είναι εδώ και µήνες �ροφυλακισµένοι να α�οφυλακιστούν 

ενόσω δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι δίκες. 

Οι τελευταίοι βουλευτές για τους ο�οίους α�οφασίστηκε η άρση της ασυλίας 

είναι οι κ.κ. Αρβανίτης, Κασιδιάρης, Ζαρούλια, Κούζηλος και Κουκούτσης. 

Ήδη 29 βουλευτές και στελέχη της ΧΑ έχουν κριθεί �ροσωρινά κρατούµενοι 

γεγονός �ου σηµαίνει ότι µέσα σε 18 µήνες η δίκη τους �ρέ�ει να έχει 

τελειώσει. 

Τι α�αντάει το Κοινοβούλιο 

Η Βουλή α�ό τη δική της �λευρά α�άντησε χθες το µεσηµέρι στο έγγραφο 

των ανακριτριών, υ�οστηρίζοντας ότι για τους �έντε βουλευτές έχει ήδη 

αρθεί η ασυλία και είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης, καθώς, το έγγραφο 

α�εστάλη α�ό τη Βουλή. 

Τονίζει, ακόµη, ότι για τους υ�όλοι�ους µόλις αρθεί η ασυλία τους θα 

υ�άρξει άµεση ειδο�οίηση της δικαιοσύνης. 

Ωστόσο, οι καθυστερήσεις, ό�ως αναφέρουν οι �ληροφορίες, έχουν να 

κάνουν µε τον �ροβληµατισµό �ου συνεχίζει να υ�άρχει για το αν �ρέ�ει 

να έρθουν οι �ροφυλακισµένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής να µιλήσουν 

στη Βουλή ή όχι. 

Μια οµάδα νοµικών τονίζει ότι �ρέ�ει να µιλήσουν στη Βουλή ο Νίκος 

Μιχαλολιάκος και οι υ�όλοι�οι, αλλιώς υ�άρχει κίνδυνος να ακυρωθεί η 

διαδικασία, ωστόσο, µια άλλη οµάδα υ�οστηρίζει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέµα 

και δεν είναι α�αραίτητη η �αρουσία τους ενώ�ιον της Βουλής. 

 

� TVXS, Παραλήρηµα Παναγιώταρου για Χίτλερ και 
οµοφυλόφιλους, 15.04.2014 

 

Συνέντευξη του Ηλία Παναγιώταρου δηµοσιεύει το Channel 9 της 

Αυστραλίας και η εκ�οµ�ή 60 minutes στο �λαίσιο ενός ρε�ορτάζ του 

καναλιού για τους νεοναζί στην Ελλάδα και την οικονοµική κρίση. Ο 

βουλευτής της νεοναζιστικής οργάνωσης υµνεί τον Χίτλερ τον ο�οίο 

χαρακτηρίζει «µεγάλη �ροσω�ικότητα �ου έ�ρε�ε να κάνει τη βρώµικη 

δουλειά». 

Στο �αραλήρηµα του ο Παναγιώταρος ε�ιτίθεται και στους οµοφυλόφιλους 

όταν ρωτήθηκε για την ε�ίθεση στον σκηνοθέτη Λαέρτη Βασιλείου για το 

Corpus Christi. «Είναι µια αδελφή α�ό την Αλβανία» αναφέρει, ενώ 



υ�οστηρίζει �ως «η οµοφυλοφιλία είναι ασθένεια». «Το οµολογούσαν οι 

γιατροί έως το 1997 και �ιστεύω �ως είναι», αναφέρει. 

 Όταν ρωτήθηκε τι �ιστεύει για τον Χίτλερ α�άντησε �ως «ήταν µια µεγάλη 

�ροσω�ικότητα, ό�ως ήταν ο Στάλιν. Σε κάθε ιστορική �ερίοδο υ�άρχει 

κά�οιος �ου �ρέ�ει να κάνει τη βρώµικη δουλειά». 

 


