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� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Η Βία είναι ο 

σκο%ός , το µέσο και το µήνυµα», 30.04.2014 

Στην Εθνική Αναφορά για τη ρατσιστική βία στην Ελλάδα καταγράφονται 

75 ε"ιθέσεις σε έναν χρόνο – «Το ζήτηµα δεν βρίσκεται "ίσω µας. Βρίσκεται 

µ"ροστά µας και τους τελευταίους µήνες υ"άρχει ξανά κινητικότητα», 

δηλώνει ο "ρόεδρός της ΕΕ∆Α, Κωστής Πα"αϊωάννου 

  Στη διάρκεια ενός έτους λειτουργίας του "ρογράµµατος «Enough!/Αρκετά!» 

καταγράφηκαν 75 "εριστατικά ρατσιστικής βίας α"ό τους Γιατρούς του 

Κόσµου και το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες. Στην "λειονότητά 

τους τα "εριστατικά αφορούσαν σωµατικές ε"ιθέσεις µε σοβαρούς 

τραυµατισµούς. 

 «Είµαστε αντιµέτω"οι µε ένα φαινόµενο βίας ό"ου η βία δεν είναι 

"αρά"λευρη α"ώλεια, ό"ως λένε στα δικαστήρια µε χαρακτηριστικό 

"αράδειγµα αυτό της δίκης Λουκµάν. Η βία είναι ο σκο"ός, το µέσο και το 

µήνυµα», ανέφερε χαρακτηριστικά στη χθεσινή "αρουσίαση της Εθνικής 

Αναφοράς για τη ρατσιστική βία ο Κωστής Πα"αϊωάννου, "ρόεδρος της 

Εθνικής Ε"ιτρο"ής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ"ου. 

«Η κορύφωση της βίας "έρσι µε τον θάνατο του Παύλου Φύσσα δεν "ρέ"ει 

σε καµία "ερί"τωση να µας ε"ιτρέψει να "ιστέψουµε ότι το ζήτηµα της 

ρατσιστικής βίας βρίσκεται "ίσω µας. Βρίσκεται µ"ροστά µας και τους 

τελευταίους µήνες υ"άρχει ξανά κινητικότητα»  

Μαρτυρίες-σοκ 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία "ου "αρουσίασε η "ρόεδρος του ∆.Σ. των ΓτΚ, 

Λιάνα Μαΐλλη, τα "ερισσότερα θύµατα "ροέρχονται α"ό το Αφγανιστάν, το 

Μ"ανγκλαντές και το Πακιστάν, ενώ τέσσερις "ερι"τώσεις αφορούσαν 

ανήλικους. Τα 58 α"ό τα 75 "εριστατικά συνέβησαν στο κέντρο της Αθήνας 

και τα θύµατα ανέφεραν τη χρήση ό"λων α"ό τους θύτες, ό"ως αλυσίδες και 

µαχαίρια, ενώ έχει γίνει αναφορά ακόµη και σε χρήση µεγαλόσωµων 

εξαγριωµένων σκύλων. 

Το γεγονός ότι τέσσερις ε"ιθέσεις έλαβαν χώρα εντός αστυνοµικών 

τµηµάτων ενισχύει την ά"οψη για «δοµικές αδυναµίες και αδυναµίες σε 

ε"ί"εδο "ροσώ"ων», ό"ως εί"ε ο κ. Πα"αϊωάννου, σε ό,τι αφορά την 

"ροσ"άθεια καταγραφής τέτοιων "εριστατικών α"ό τις υ"οδιευθύνσεις της 

Ασφάλειας. Οι µαρτυρίες "ου συµ"εριλαµβάνονται στην Εθνική Αναφορά 

είναι ανατριχιαστικές. Χαρακτηριστικά: 

● Ο 14χρονος Αφγανός Ι.Ε. υ"ήρξε θύµα βίαιης ρατσιστικής ε"ίθεσης τον 

Μάιο του 2013 έξω α"ό τον σταθµό του µετρό στην "λατεία Αττικής. Τρεις 

µεγαλόσωµοι άντρες τον "ροσέγγισαν και α"αίτησαν να ελέγξουν τα χαρτιά 



του. Οταν είδαν ότι είναι Αφγανός, τον έβρισαν, τον κλότσησαν στα "λευρά 

και τα "όδια και του έσ"ασαν ένα µ"ουκάλι µ"ίρας στο "ρόσω"ο. Τον 

εγκατέλειψαν αιµόφυρτο και αναίσθητο στον δρόµο. Ενας "εραστικός τον 

µετέφερε σε εφηµερεύον νοσοκοµείο, ό"ου υ"εβλήθη σε χειρουργική 

συρραφή στην "εριοχή της µύτης και του µετώ"ου. 

● Η 29χρονη I.S. α"ό το Μαρόκο κατήγγειλε ότι δέχτηκε ε"ίθεση α"ό δύο 

αστυνοµικούς εντός του Α.Τ. του Αγίου Παντελεήµονα όταν "ήγε να 

ε"ισκεφθεί τον σύζυγό της "ου κρατούνταν. Ο"ως υ"οστήριξε, οι 

αστυνοµικοί την "αρέσυραν µε τη βία στον ανελκυστήρα τραβώντας την α"ό 

τα µαλλιά και ο ένας άρχισε να την κλοτσάει και να τη φτύνει. Η γυναίκα 

αναγκάστηκε να ε"ισκεφθεί το ιατρείο των ΓτΚ µε κακώσεις στο δεξί της 

χέρι, την ωµο"λάτη και τα "λευρά της. 

Στο "λαίσιο του "ρογράµµατος διεξήχθη έρευνα σε τυχαίο δείγµα ατόµων 

στις δοµές των ΓτΚ και του ΕΣΠ ό"ου το 47% και το 60,1% αντίστοιχα 

α"άντησε "ως "εριορίζει τις δραστηριότητες και α"οφεύγει τις 

µετακινήσεις του, ενώ το 53% και το 81,3% αντιστοίχως έχει υ"οστεί 

ρατσιστική συµ"εριφορά κατά τις συναλλαγές του µε κά"οια δηµόσια 

υ"ηρεσία. Παράλληλα, διεξήχθη καµ"άνια ευαισθητο"οίησης σε 12 σχολεία 

της Αττικής ό"ου τα "αιδιά κλήθηκαν να γράψουν σε µικρά σηµειώµατα 

"ώς βλέ"ουν το φαινόµενο του ρατσισµού. 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Αντιρατσιστική µάχη η δίκη της 
Εργατικής Αλληλεγγύης», 30.04.2014 

 
Ξεκίνησε η εξ αναβολής δίκης της εφηµερίδας «Εργατική Αλληλεγγύη» 

(κατηγορούµενοι ήταν ο εκδότης Τάσος Αναστασιάδης, ο διευθυντής Πάνος 

Γκαργκάνας και η δηµοσιογράφος µέλος της ΕΣΠΗΤ Κατερίνα Θωίδου), κατά της 

ο"οίας στράφηκε ο δικηγόρος Ι. Ανδριό"ουλος έµµισθος συνεργάτης βουλευτή της 

Χρυσής Αυγής (στη συνέχεια ανεξαρτητο"οιήθηκε), ο ο"οίος και συµµετείχε σε 

αντιµεταναστευτικές κινητο"οιήσεις στο Άγιο Παντελεήµονα.  

Ο κ. Ανδριό"ουλος υ"οστηρίζει ότι κινήθηκε αυτοβούλως εναντίον του νόµου για 

την ιθαγένεια σε "αιδιά µεταναστών και ότι κακώς η εφηµερίδα του χρεώνει 

κίνηση κατό"ιν "ολιτικής συνεργασίας – υ"οκίνησης α"ό κύκλους της Ν∆ του 

ΛΑΟΣ και της Χρυσής Αυγής, α"οκαλώντας τον και φασίστα. Στο "αρελθόν ο κ. 

Ανδριό"ουλος, µαζί µε γνωστά στελέχη της Χρυσής Αυγής ό"ως ο Η. Παναγιώταρος 

και η "ροφυλακισµένη Θ. Σκορδέλλη, είχαν υ"οβάλλει µηνύσεις (ΑΒΜ ∆09/2519 

α"ό 8/5/2009) σε "ολιτικές οργανώσεις της αριστεράς και κατά "ανε"ιστηµιακών.  

Η µήνυση αυτή τέθηκε στο αρχείο, µε την α"ό 22/3/2013 Εισαγγελική 

διάταξη ως "ρος τους λοι"ούς κατηγορουµένους, κατά το δε µέρος της "ου 

εισήχθη στο ακροατήριο του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών, µε 

κατηγορουµένους τον "ρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου κ. Μουντζούρη 

και τον κ. Σάββα Μιχαήλ, µοναδικός µάρτυρας κατηγορίας εµφανίστηκε ο 

µηνυτής - εγκαλών και το δικαστήριο µε την υ"’αριθ 72977,73103/2013 

α"όφασή του, αθώωσε τους κατηγορουµένους. Ε"ίσης µηνύσεις έχουν 

υ"οβληθεί σε στελέχη της το"ικής αυτοδιοίκησης και σε αγωνιστές του 

αντιρατσιστικού κινήµατος. Στο "ρώτο µέρος της δίκης (συνεχίζεται στις 13 

Μαΐου, ό"ου λόγω των εκλογών θα οριστεί νέα ηµεροµηνία για να 



εξεταστούν και οι υ"όλοι"οι µάρτυρες), εξετάστηκαν οι µάρτυρες "ου είχαν 

δώσει και ένορκες καταθέσεις α"ό τον Ιούνιο του 2013. 

Στο "λευρό των τριών κατηγορουµένων της εργατικής αλληλεγγύης, 

κατέθεσαν ο Πέτρος Κωνσταντίνου δηµοτικός σύµβουλος Αθήνας και ο 

Νάσος Μ"ράτσος µέλος του γενικού συµβουλίου της ΠΟΕΣΥ, εστιάζοντας 

στις σχέσεις του µηνυτή µε το ΛΑΟΣ και τη Χρυσή Αυγή, αλλά και σε 

θέµατα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας. 

Για "αράδειγµα, υ"ήρξε διαδικτυακός διάλογος του νυν υ"ουργού Υγείας Α. 

Γεωργιάδη, την ε"οχή "ου ήταν στο ΛΑΟΣ, µε "ολίτη, στον ο"οίο 

α"αντούσε στις ε"ιδοκιµασίες του για τις κινήσεις του κ. Ανδριό"ουλου, ότι 

υ"άρχει συνεννόηση µε τον Θ. Πλεύρη (και αυτός τότε στο ΛΑΟΣ) για να 

τον βοηθήσουν, αφού ήταν κοµµατική α"όφαση του ΛΑΟΣ να µην κινηθεί 

σαν κόµµα, αλλά να υ"άρξουν "ρωτοβουλίες α"ό "ολίτες. 

Αν και ο µηνυτής αµφισβήτησε την ύ"αρξη και τη γνησιότητα του 

διαδικτυακού διαλόγου, "οτέ δεν υ"ήρξε καταγγελία (εκείνη την ε"οχή) 

α"ό τον κ. Γεωργιάδη ότι δεν έγινε, αλλιώς θα έ"ρε"ε να "ροσφύγει στη 

δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήµατος. «Με τον κ. Ανδριό"ουλο ήταν ο Θάνος σε 

ε"αφή α"ό την "ρώτη στιγµή. Κρίθηκε ότι είναι καλύτερο να µην είναι το 

κόµµα "αρόν στο δικαστήριο, για να µην φαίνεται ότι το δικαστήριο θα 

έ"ρε"ε να "άρει κοµµατική θέση, αλλά να µείνει ανε"ηρέαστο στην κρίση 

του. ………», ήταν το "ιο χαρακτηριστικό σηµείο. 

Ε"ίσης έγινε αναφορά σε δηλώσεις του "ροφυλακισµένου αρχηγού της 

Χρυσής Αυγής Ν. Μιχαλολιάκου στις ο"οίες αναφέρεται εγκωµιαστικά "ρος 

το µηνυτή και στις σχέσεις "ου έχει η οργάνωσή του µαζί του. 

Μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε στέλεχος του ΛΑΟΣ "ου εί"ε ότι δεν 

γνώριζε το ε"ίµαχο δηµοσίευµα, αλλά είχε ενηµερωθεί α"ό το µηνυτή ότι η 

εφηµερίδα τον συκοφαντούσε.∆εν έλλειψαν και οι αναφορές σε 

"αραδείγµατα ό"ως η α"όδοση ελληνικής ιθαγένειας στον αθλητή 

Αντετοκούµ"ο, γεγονός "ου δείχνει τις ε"ιλογές της κυβέρνησης, όταν 

ε"ιθυµεί να καρ"ωθεί οφέλη α"ό την α"οδοχή ενεργειών της α"ό την κοινή 

γνώµη, σε αντίθεση µε τη γενικότερη µεταναστευτική της "ολιτική, "ου 

κινείται στον αντί"οδα.Παρόντες στο δικαστήριο και οι υ"όλοι"οι µάρτυρες 

υ"εράσ"ισης "ου θα καταθέσουν στη συνέχεια της δίκης, ό"ως ο Γιώργος 

Σαββίδης "ρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, ο ∆ηµήτρης Τρίµης µέλος του ∆Σ της 

ΕΣΗΕΑ, ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης "ρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ, ο 

δηµοσιογράφος ∆ηµήτρης Ψαρράς, ο "ανε"ιστηµιακός Πρoκό"ης 

Πα"αστράτης, ο "εριφερειακός σύµβουλος Αττικής Άγγελος Χάγιος, ο 

συνδικαλιστής της ∆ΕΗ και της ΓΣΕΕ Νίκος Φωτό"ουλος και άλλοι.Την 

υ"εράσ"ιση των κατηγορουµένων έχουν αναλάβει οι δικηγόροι ∆ηµήτρης 

Ζώτος, Θανάσης Καµ"αγιάννης και Κώστας Πα"αδάκης.Παράλληλα µε τη 

δίκη εξελίσσονταν και συγκέντρωση συµ"αράστασης έξω α"ό τα δικαστήρια. 

Πλήθος σωµατείων τόσο του χώρου των ΜΜΕ, όσο και ευρύτερα µε 

ψηφίσµατά τους στέκονται στο "λευρό της εφηµερίδας, ενώ η καµ"άνια 

υ"έρ της έχει "άρει και διεθνείς διαστάσεις. 

 

 

 



� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Έκανε το λάθος να 

καταθέσει κατά Κασιδιάρη», 02.05.2014 

 

Κατήγγειλε όσα είδε, ο βουλευτής της Χ.Α. αθωώθηκε και τη ∆ευτέρα η ίδια 

θα βρεθεί στο εδώλιο, έ"ειτα α"ό µήνυση για ψευδορκία και συκοφαντία. Η 

καθηγήτρια του Πανε"ιστηµίου Αθηνών Μαίρη Βαβαγιάννη-Μαυρή µιλά 

για τον «εξευτελισµό» "ου ζει α"ό τη µέρα "ου εµφανίστηκε στο δικαστήριο 

ως µάρτυρας κατηγορίας στην υ"όθεση του µαχαιρώµατος ∆ιαλυνά τον 

Οκτώβριο του 2007 

 «Όσα µου συµβαίνουν είναι εντελώς "αράλογα. Σίγουρα α"οτελώ 

"αράδειγµα "ρος α"οφυγή. ∆εν µ"ορώ να φανταστώ "οιος λογικός άνθρω"ος 

στο µέλλον, γνωρίζοντας τι µου έχει συµβεί, θα α"οφασίσει να κάνει ότι 

έκανα εγώ. ∆ηλαδή να δει µια εγκληµατική ενέργεια, στην ο"οία "ιθανόν 

εµ"λέκονται και ο"αδοί ή µέλη της Χρυσής Αυγής, και να τολµήσει να την 

καταγγείλει» 

   Η καθηγήτρια του Πανε"ιστηµίου Αθηνών, Μαίρη Βαβαγιάννη-Μαυρή, 

έκανε το αυτονόητο. Κατήγγειλε το χρυσαυγίτικο µαχαίρωµα, στο ο"οίο 

ήταν αυτό"της µάρτυρας. Μάλιστα, η µαρτυρία της κατάφερε να οδηγήσει 

στο εδώλιο τον Ηλία Κασιδιάρη. Το δικαστήριο, όµως, τον αθώωσε λόγω 

αµφιβολιών και τώρα δικάζεται εκείνη, έ"ειτα α"ό µήνυση του Κασιδιάρη 

για ψευδορκία και συκοφαντία. Η µήνυση στηρίζεται στο γεγονός ότι η κ. 

Βαβαγιάννη δεν κατέθεσε την "ρώτη φορά στην αστυνοµία ότι κατά τη 

διάρκεια του χρυσαυγίτικου χτυ"ήµατος ήταν "αρών και ο σύζυγός της. Η 

δίκη διεξάγεται τη ∆ευτέρα στις 9.00 ".µ., στο κτίριο 12 της Ευελ"ίδων. 

Το χρονικό 

Αλλά ας "άρουµε τα "ράγµατα α"ό την αρχή. Τον Οκτώβριο του 2007, ο 

υ"οψήφιος διδάκτορας Κώστας ∆ιαλυνάς έβγαινε α"ό το Τµήµα Φυσικής 

στην Πανε"ιστηµιού"ολη Ζωγράφου. Πέντε χρυσαυγίτες "ου κρατούσαν 

ρό"αλα και τουλάχιστον ένα µαχαίρι, τον "λησίασαν και του ε"ιτέθηκαν, 

α"λά και µόνο ε"ειδή είχε µακριά µαλλιά. Άρχισαν να τον χτυ"ούν και 

α"αίτησαν να τους δώσει την ταυτότητά του. Εκείνος αρνήθηκε και τότε τον 

µαχαίρωσαν στο "όδι. Στη συνέχεια, οι χρυσαυγίτες "ήραν την ταυτότητα 

και ε"ιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, µε το ο"οίο και 

εξαφανίστηκαν α"ό τον τό"ο του εγκλήµατος. 

 Εκείνη την ώρα, η καθηγήτρια Μαίρη Βαβαγιάννη και ο σύζυγός της, 

ε"ίσης καθηγητής του Πανε"ιστηµίου, έφευγαν µε το αυτοκίνητό τους α"ό 

τον χώρο της δουλειάς τους. «Είδαµε µ"ροστά στο Τµήµα Φυσικής να 

σταµατάει ένα αυτοκίνητο, α"’ ό"ου βγήκαν 4-5 άτοµα µε κλοµ" και 

χτύ"ησαν κά"οιον. Τότε κρατήσαµε το νούµερο της "ινακίδας του 

αυτοκινήτου», λέει η κ. Βαβαγιάννη στην «Εφ.Συν.», η ο"οία την ίδια µέρα 

τηλεφώνησε στον "ρόεδρο του Τµήµατος, την ε"οµένη ενηµέρωσε και τη 

σύγκλητο του Πανε"ιστηµίου, ενώ λίγες µέρες µετά κατέθεσε στην 

αστυνοµία. 

 «Στην "ρώτη αυτή κατάθεση δεν ρωτήθηκα και δεν εί"α α"ό µόνη µου για 

την "αρουσία του συζύγου µου, καθώς µόλις είχαµε "ληροφορηθεί ότι 

"άσχει α"ό σοβαρή ασθένεια, α"ό την ο"οία και α"εβίωσε το 2009 και είχε 

υ"οστεί ήδη την "ρώτη ε"έµβαση. Τον "ροστάτευσα, δηλαδή, α"ό την 



ταλαι"ωρία. Ήξερα ε"ίσης ότι εκείνη την ε"οχή θα ήταν "ολύ δύσκολο να 

"άει να καταθέσει, γιατί ε"ρόκειτο να ξαναχειρουργηθεί», µας λέει. 

 Εν τω µεταξύ, η αστυνοµία δια"ίστωσε ότι η συγκεκριµένη "ινακίδα ανήκε 

στο εταιρικό όχηµα του σηµερινού εκ"ροσώ"ου της Χρυσής Αυγής, στον 

ο"οίο α"αγγέλθηκε η κατηγορία της α"λής συνέργειας σε ε"ικίνδυνη 

σωµατική βλάβη και σε ληστεία (για την ταυτότητα). Η υ"όθεση χρόνισε 

στην ανάκριση κι έ"ειτα µεσολάβησε µια διακο"ή, µια αναβολή και µια 

αναστολή ε"’ αόριστον, αφού είχε γίνει "λέον βουλευτής. 

 Κατά την "ροεκλογική "ερίοδο του Ιουνίου του 2012, µάλιστα, α"ολαύσαµε 

την "ερίφηµη εκ"οµ"ή του Γ. Πα"αδάκη, ό"ου η Ρένα ∆ούρου αναφέρεται 

στη συγκεκριµένη υ"όθεση και ο Ηλ. Κασιδιάρης τής "ετάει νερό και στη 

συνέχεια χαστουκίζει τη Λιάνα Κανέλλη, στρέφοντας έτσι τα φώτα της 

δηµοσιότητας και αφήνοντας σε δεύτερο "λάνο την κατηγορία "ου 

αντιµετω"ίζει. 

 Μια διακο"ή ακόµη και η δίκη θα διεξαχθεί τελικά στις 7 Μαρτίου του 

2013, µέσα σε κλίµα χρυσαυγίτικης τροµοκρατίας. Ήδη α"ό τις 7 το "ρωί τα 

µέλη της ναζιστικής οργάνωσης κατέκλυζαν τις εισόδους, το "ροαύλιο και 

τα µ"αλκόνια του Εφετείου, καθώς και την ίδια τη δικαστική αίθουσα. Η 

αστυνοµία, µάλιστα, α"αγόρευσε την είσοδο στην αίθουσα σε όσους "ολίτες 

ήθελαν να "αρακολουθήσουν τη δίκη, αλλά και στους δηµοσιογράφους "ου 

έτυχε να µην έχουν µαζί τους ταυτότητα, µε το ε"ιχείρηµα ότι είναι 

γεµάτη. 

 Μάταια, οι συνήγοροι της "ολιτικής αγωγής ζήτησαν αλλαγή αίθουσας. Το 

αίτηµά τους δεν έγινε δεκτό και έτσι η δίκη διεξήχθη µ"ροστά σε αµιγώς 

χρυσαυγίτικο κοινό και σε συνθήκες ασφυξίας. «Ο Ηλίας Κασιδιάρης 

φερόταν ως ο α"όλυτος άρχων και ήλεγχε την κατάσταση µε συστάσεις "ρος 

τους δικούς του να µην κάνουν φασαρία, την ώρα "ου αυτοί φώναζαν, 

γελούσαν και χλεύαζαν τους µάρτυρες, ενώ ορισµένα άτοµα µας 

φωτογράφιζαν», αναφέρει η κ. Βαβαγιάννη.  

Αθώωση… 

Ο κατηγορούµενος αθωώθηκε, "αρόλο "ου η βασική θέση της υ"εράσ"ισης -

ότι το αυτοκίνητο του Ηλ. Κασιδιάρη βρισκόταν σε "άρκινγκ την ώρα της 

ε"ίθεσης στον ∆ιαλυνά- δεν α"εδείχθη "οτέ. Το δικαστήριο αρκέστηκε στην 

κατάθεση γιατρού "ου υ"οστήριξε ότι ο Κασιδιάρης τον ε"ισκέφτηκε εκείνη 

τη µέρα, στην κατάθεση οικογενειακού φίλου "ου εί"ε ότι τον είδε µε το 

αυτοκίνητό του, το ο"οίο το γνώριζε καλά, αν και ο κατηγορούµενος το είχε 

µόλις ένα µήνα, και στην κατάθεση της αστυνοµικής συντάκτριας, 

Κωνσταντίνας Αλεξίου, η ο"οία υ"οστήριξε ότι ο αριθµός της "ινακίδας 

είχε βγει στο indymedia και η µάρτυς θα µ"ορούσε να τον είχε δει εκεί. 

 «Ποτέ στη ζωή µου δεν έχω νιώσει τέτοιον εξευτελισµό και "ροσβολή της 

"ροσω"ικότητάς µου. Οταν µου ζητήθηκε α"ό τον διδακτορικό φοιτητή του 

Πανε"ιστηµίου µας, κ. ∆ιαλυνά, να καταθέσω, το θεώρησα καθήκον µου και 

το έκανα», µας λέει η κ. Βαβαγιάννη. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σχέση Ελλήνων µε Ελβετούς νεοναζί, 

04.05.2014 

 



Είναι το τυφλό σηµείο στη διαδροµή "ρος τις εκλογές. Ο αστερίσκος στις 

σχετικές συζητήσεις "ου δίνουν και "αίρνουν στις "αρέες: «Τι θα γίνει µε 

τη Χρυσή Αυγή;». Αυτό "ου "ολλοί φοβούνται ακόµα και να οµολογήσουν 

είναι ότι το "οσοστό του κόµµατος "ου εµφανίζουν οι δηµοσκο"ήσεις είναι 

"λασµατικό. Οτι εξαιτίας των δικαστικών εξελίξεων στις ο"οίες έχουν 

εµ"λακεί "ολλά µέλη της οργάνωσης, οι ψηφοφόροι διστάζουν να δηλώσουν 

στις εταιρείες ότι θα τους «σταυρώσουν», φουσκώνοντας τα "οσοστά του «∆εν 

ξέρω/δεν α"αντώ». Αδιευκρίνιστη, α"ειλητική ψήφος... 

Οι «δηµοσκο"ήσεις» στους δρόµους "άντως δίνουν τα δικά τους -

ανησυχητικά- µηνύµατα. «Πολλοί "ου µ"αίνουν εδώ µέσα θα ψηφίσουν 

Χρυσή Αυγή. Σε σας µ"ορεί να µην το λένε, σε µας το λένε όµως», έλεγε 

στην «Κ» οδηγός ταξί. «∆εν τους ενδιαφέρει ότι είναι φασιστικό κόµµα, δεν 

ακούνε τί"οτα». «Είναι "ολλοί στη δουλειά µου "ου θα ψηφίσουν Χ.Α., 

αλλά δεν το λένε ανοιχτά» ανέφερε η Ζ.Ζ., εφοριακός. 

Κοινή είναι η εκτίµηση ότι "αρά τις συγκλονιστικές εξελίξεις, την άρση της 

ασυλίας της "λειοψηφίας των βουλευτών της, το γεγονός ότι οι υ"οψήφιοί 

της είναι υ"όδικοι, "ροφυλακισµένοι ή ελεύθεροι µε "εριοριστικούς όρους 

για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, η διείσδυση της οργάνωσης στην 

κοινωνία δεν "εριορίστηκε όσο αναµενόταν. Περιορίστηκαν οι κραυγές. Τα 

σχετικά γκρου" στο Facebook α"ενεργο"οιήθηκαν, οι «φίλοι» "ου 

εκδήλωναν συµ"άθεια "ρος την οργάνωση λούφαξαν. Ο"ως αναφέρει στην 

«Κ» θαµώνας γυµναστηρίου ό"ου σύχναζαν και µέλη της Χρυσής Αυγής, 

«σήµερα δεν εµφανίζονται, τουλάχιστον µε τον τσαµ"ουκά "ου έρχονταν 

"αλιότερα». Ο"ως λέει, οι χρυσαυγίτες α"οφεύγουν τη γνωστή µαύρη 

"εριβολή και τα διακριτικά, µιλούν και "ροκαλούν λιγότερο. «Αυτό έγινε 

µετά την εµ"λοκή της δικαιοσύνης, αλλά και το χτύ"ηµα έξω α"ό τα 

γραφεία τους µε τους δύο νεκρούς», εκτιµά. 

Ωστόσο, το κλίµα µετέβαλε η υ"όθεση Μ"αλτάκου. «Ποια είναι η 

εγκληµατική οργάνωση τώρα, ρε γατάκια; Γιατί δεν βγαίνετε α"ό τα γεµάτα 

λάσ"η λαγούµια σας, να αντιµετω"ίσετε την αλήθεια κατάµατα και να 

"αραδεχθείτε "ως "λανηθήκατε ως "ρόβατα α"ολωλότα», έγραφε σχετικά 

χρήστης στο Facebook. «Πάρτε το χαµ"άρι, ο εθνικισµός στην Ελλάδα είναι 

σαν τη Λερναία Υδρα! “Κόψτε” όσα κεφάλια µ"ορείτε, στο τέλος θα “"έσει” 

το δικό σας!» σχολίαζε άλλος. 

Νέα στοιχεία 

Στο µεταξύ, ενώ µε α"όφαση της Βουλής έχει κο"εί η κρατική 

χρηµατοδότηση "ρος τη Χρυσή Αυγή, νέα στοιχεία α"οκαλύ"τουν άλλες 

"ηγές εσόδων της οργάνωσης. Πρόσφατα, η γερµανική εφηµερίδα Die Zeit 

αναφερόταν στη σχέση της Χ.Α. µε Ελβετούς νεοναζί, υ"οστηρίζοντας ότι το 

ελληνικό ακροδεξιό κόµµα χρηµατοδοτείται α"ό τους Βορειοευρω"αίους 

«συναγωνιστές» του. Στις 18 Ιανουαρίου, µάλιστα, µέλη της οργάνωσης 

Morgenstern, οργάνωσαν στην Ελβετία συναυλία αλληλεγγύης "ρος τη 

Χ.Α., "αραδίνοντας τα έσοδα σε στελέχη του ελληνικού κόµµατος. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ∆ικηγορική άσκηση για %τυχιούχους ΑΕΙ 

της Ε.Ε., 28.04.2014 



 

∆ικαίωµα στη δικηγορική άσκηση, χωρίς να "ροηγηθεί αναγνώριση του 

τίτλου σ"ουδών τους έχουν όσοι είναι κάτοχοι "ανε"ιστηµιακών "τυχίων 

α"ό χώρες της Ευρω"αϊκής Ενωσης. 

Στο "λαίσιο εναρµόνισης µε την κοινοτική νοµοθεσία, ψηφίστηκε στη 

Βουλή τρο"ολογία σύµφωνα µε την ο"οία δικαίωµα άσκησης στην Ελλάδα 

έχουν όσοι είναι κάτοχοι "τυχίων Νοµικής, "ανε"ιστηµιακών ιδρυµάτων 

χωρών της Ευρω"αϊκής Ενωσης ή αλλου συµβαλλόµενου κράτους της 

Συµφωνίας για τον Ευρω"αϊκό Οικονοµικό Χώρο. 

Βάσει του Κώδικα των ∆ικηγόρων "ου είχε ψηφιστεί τον Σε"τέµβριο του 

2013 στη Βουλή, «"τυχιούχοι ανωτάτων εκ"αιδευτικών ιδρυµάτων της 

αλλοδα"ής µ"ορούν να "ραγµατο"οιήσουν άσκηση στην Ελλάδα, εφόσον 

είναι "ολίτες κράτους-µέλους της Ε.Ε. και κάτοχοι "τυχίου Νοµικής 

Σχολής αναγνωρισµένου ανωτάτου εκ"αιδευτικού ιδρύµατος των ανωτέρω 

κρατών και το "τυχίο τους έχει αναγνωριστεί α"ό τον ∆ΟΑΤΑΠ ως ισότιµο 

και αντίστοιχο µε το α"ονεµόµενο α"ό τις Νοµικές Σχολές των ηµεδα"ών 

ανωτάτων εκ"αιδευτικών ιδρυµάτων Νοµικής Σχολής». 

Ωστόσο, µε τρο"ολογία "ου "εριελήφθη στο "ολυνοµοσχέδιο του 

υ"ουργείου Οικονοµικών το ο"οίο ψηφίστηκε στη Βουλή τον "ερασµένο 

Μάρτιο, δεν χρειάζεται αναγνώριση "τυχίου Νοµικής εφόσον αυτό 

"ροέρχεται α"ό "ανε"ιστήµιο κράτους-µέλους της Ε.Ε. 

Κατό"ιν αυτών, οι κάτοχοι "τυχίων α"ό "ανε"ιστήµια της Ε.Ε. θα µ"ορούν 

να ξεκινούν κατευθείαν τη 18µηνη α"ασχόλησή τους ως ασκούµενοι 

δικηγόροι. Μετά την ολοκλήρωσή της, ό"ως άλλωστε και οι κάτοχοι "τυχίου 

α"ό ελληνικό "ανε"ιστήµιο, θα δίνουν εξετάσεις στους οικείους 

∆ικηγορικούς Συλλόγους "ροκειµένου να λάβουν άδεια άσκησης του 

ε"αγγέλµατος και να συµ"εριληφθούν στα µητρώα τους. Οι συγκεκριµένες 

εξετάσεις θα είναι αυστηρότερες α"ό τις ισχύουσες. 

Οι εξετάσεις θα είναι στο «"νεύµα» των Πανελλαδικών, θα διεξάγονται δύο 

φορές τον χρόνο και θα είναι α"οκλειστικά γρα"τές, καθώς το "ροφορικό 

σκέλος "ου ίσχυε µέχρι "ρότινος καταργείται. Οι ε"ιτυχόντες θα 

εγγράφονται στα µητρώα των ∆ικηγορικών Συλλόγων και θα µ"ορούν να 

ξεκινήσουν την άσκηση του δικηγορικού ε"αγγέλµατος. Οσοι α"οτυγχάνουν 

θα "ρέ"ει να ε"ιστρέψουν στην "ρότερα κατάσταση του ασκουµένου µέχρι 

να ξαναδώσουν εξετάσεις. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Στα θρανία της αλληλεγγύης, 01.05.2014 

 

Τάξεις δύο έως δώδεκα µαθητών, ό"ου η διδασκαλία γίνεται µε συγκέντρωση 

και κέφι, διδάσκοντες "ου µ"αίνουν στην αίθουσα µε χαµόγελο και έφηβοι 

"ου τους υ"οδέχονται µε ευχαρίστηση: δεν "ρόκειται για κά"οιο "ρότυ"ο 

σχολείο του εξωτερικού, αλλά για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του ∆ήµου 

Κηφισιάς. 

Ξεκίνησε να λειτουργεί το 2012 και φέτος στις αίθουσες του 2ου 

Γυµνασίου-Λυκείου Κηφισιάς, ό"ου φιλοξενείται, "αρακολουθούν το 

"ρόγραµµα 120 µαθητές γυµνασίου και λυκείου α"ό την Κηφισιά, την 

Ερυθραία και την Εκάλη. Υ"άρχουν ε"ίσης "αιδιά "ου έρχονται α"ό το 

Περιστέρι, το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, την Αγία Παρασκευή. 



Λειτουργεί καθηµερινά α"ό τις 4 το α"όγευµα ως τις 8 το βράδυ, ανάλογα 

όµως µε τις ανάγκες των µαθητών και τη σχολική συγκυρία (".χ. σε 

"εριόδους εξετάσεων) οι 30 εθελοντές καθηγητές "ραγµατο"οιούν µαθήµατα 

και τα σαββατοκύριακα. 

Το "ρόγραµµα "εριλαµβάνει αρχαία ελληνικά και νεοελληνική γραµµατεία, 

µαθηµατικά -γεωµετρία και άλγεβρα-, ιστορία, έκθεση, φυσική, χηµεία και 

όλα τα µαθήµατα κατευθύνσεων, καθώς µεταξύ των µαθητών 

"εριλαµβάνονται και υ"οψήφιοι των "ανελλαδικών εξετάσεων. 

Η Αρτεµις ήρθε φέτος για "ρώτη φορά και είναι ενθουσιασµένη: «Το 

φροντιστήριο µε έχει βοηθήσει "ολύ, έρχοµαι ε"τά ώρες την εβδοµάδα και 

έχω σηµειώσει µεγάλη "ρόοδο στα µαθήµατα». Για τη Νίκη είναι η δεύτερη 

χρονιά και εκτιµά ιδιαίτερα την "ροσφορά των καθηγητών: «Είµαι "ολύ 

ευχαριστηµένη, κάνουν ουσιαστική δουλειά, µας βοηθούν, είναι άψογοι». 

Ο κύριος Γιώργος Σκορδίλης, µαθηµατικός στο 3ο Λύκειο Ιλίου, είναι 

υ"εύθυνος για τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου Κηφισιάς. 

«Είµαστε µια "ολύ καλή οµάδα εκ"αιδευτικών, "ου συνδυάζει εµ"ειρία και 

νεανική ορµή, α"οτελούµενη α"ό συνταξιούχους συναδέλφους "ου έχουν 

διάθεση "ροσφοράς, εν ενεργεία εκ"αιδευτικούς "ου καταθέτουν τον λίγο 

ελεύθερο χρόνο τους, αλλά και αδιόριστους "τυχιούχους "ου µας 

συνδράµουν και α"οκτούν "ολύτιµη εµ"ειρία», µας εί"ε. 

Στην τελευταία κατηγορία ανήκει η νεότατη Αγγελική Αδάµου, φιλόλογος, 

"ου εργάζεται σε ιδιωτικό φροντιστήριο, αλλά την έχει ενθουσιάσει η 

αφιλοκερδής της α"ασχόληση στο κοινωνικό φροντιστήριο. ∆ήλωσε 

συµµετοχή γιατί χρειαζόταν ε"αγγελµατική εµ"ειρία, αλλά «ήταν το µόνο 

τµήµα ό"ου οι µαθητές µε υ"οδέχονταν µε τόση χαρά και ενθουσιασµό, 

είχαν "άντα µελετήσει τα µαθήµατά τους και ήταν τόσο καλά "αιδιά, "ου 

συγκινήθηκα. Οσο υ"άρχει ανάγκη θα "ροσφέρω εδώ τις υ"ηρεσίες µου». 

Προκαλεί ωστόσο έκ"ληξη το γεγονός ότι στην Κηφισιά υ"άρχουν 

οικογένειες "ου αδυνατούν να καταβάλουν τα δίδακτρα ώστε να φοιτήσουν 

τα "αιδιά τους σε κά"οιο ιδιωτικό φροντιστήριο. 

Η κυρία Μαρία Κεφαλά-Σαλµατάνη, "ρόεδρος της Κοινωνικής Μέριµνας 

του δήµου, δίνει την α"άντηση: «Η Κηφισιά είναι µια "εριοχή µε "ολλές 

διαστρωµατώσεις "ληθυσµού, δεν αντα"οκρίνονται όλοι οι κάτοικοι στην 

εικόνα "ου "ροβάλλεται στα µίντια, υ"άρχουν "εριοχές ό"ως τα Αλώνια, η 

Ανω Κηφισιά, οι Αδάµες, η "εριοχή των εργατικών κατοικιών, η Κάτω 

Κηφισιά ό"ου κατοικούν οικογένειες της µεσαίας τάξης, η ο"οία έχει 

συνθλιβεί α"ό την οικονοµική κρίση». Για αυτούς ακριβώς τους λόγους ο 

δήµος φρόντισε ώστε να λειτουργεί ε"ίσης Κοινωνικό Φροντιστήριο για τα 

"αιδιά του δηµοτικού, αλλά και Αναγνωστήριο, Παντο"ωλείο, Πολυϊατρείο 

και συσσίτιο. 

Τα κριτήρια για να γίνει κά"οιο "αιδί δεκτό στο κοινωνικό φροντιστήριο 

είναι οικονοµικά, κοινωνικά και οικογενειακά και αυτό, εξηγεί ο κύριος 

Σκορδίλης, γιατί «δεν θέλουµε να λειτουργήσουµε ανταγωνιστικά στις 

ιδιωτικές δοµές, αλλά να εξασφαλίσουµε ίσες ευκαιρίες στην εκ"αίδευση για 

όλα τα "αιδιά». Οι συµµετέχοντες στο εγχείρηµα µ"ορούν να 

υ"ερηφανεύονται ότι όλοι οι µαθητές "ου κάθισαν στα θρανία του 

κοινωνικού φροντιστηρίου τη σχολική χρονιά 2012-2013 "έρασαν την τάξη, 

ενώ ε"τά "αιδιά "ου "αρακολούθησαν µαθήµατα τις τελευταίες εβδοµάδες 



"ριν α"ό τις "ανελλαδικές εξετάσεις "έρασαν σε "ανε"ιστηµιακή σχολή. Ο 

"ιο µακρο"ρόθεσµος στόχος της κυρίας Σαλµατάνη όµως είναι ότι «αυτά τα 

"αιδιά "ου διδάσκονται την "ροσφορά θα είναι οι µελλοντικοί εθελοντές». 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

� TVXS, Στους εννέα µήνες η µέση διάρκεια ανεργίας στην 
Ελλάδα, 28.04.2014 

 

Στους εννέα µήνες αυξήθηκε η µέση διάρκεια ανεργίας στην Ελλάδα. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στην Ελλάδα 

ακόµη και µε µέσους ρυθµούς ανά"τυξης µεγέθους 3,5% η ανεργία θα είναι 

κοντά στο 22% έως και το 2019. 

Για τις εκτιµήσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International 

Labour Organization - ILO) για τις "ροο"τικές της αγοράς εργασίας στην 

Ελλάδα αναµένεται να ενηµερώσει αύριο, Τρίτη την Βουλή ο Γενικός 

∆ιευθυντής της ILO Γκάι Ράιντερ. 

 Η  ∆ιαρκής Ε"ιτρο"ή Κοινωνικών Υ"οθέσεων της Βουλής και η Ειδική 

∆ιαρκής Ε"ιτρο"ή Ευρω"αϊκών Υ"οθέσεων θα συνέλθουν αύριο σε κοινή 

συνεδρίαση θέµα «Κοινωνικός ∆ιάλογος στην Ελλάδα της Κρίσης». 

 Στην ετήσια έκθεση «Παγκόσµιες Τάσεις στην Αγορά Εργασίας» (Global 

Employment Trends 2014) του ILO σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα η µέση 

διάρκεια ανεργίας έχει "λέον αυξηθεί στους 9 µήνες, όταν στην Ισ"ανία 

ανέρχεται σε 8 µήνες. Ε"ι"λέον θεωρεί "ως ακόµη και µε µέσους ρυθµούς 

ανά"τυξης κοντά στο 3,5% το "οσοστό ανεργίας στην Ελλάδα θα είναι κοντά 

στο 22% µέχρι το 2019. 

 Ο διεθνής οργανισµός έχει ήδη α"ευθύνει "ροειδο"οιήσεις αφενός για τον 

κίνδυνο να αυξηθεί "εραιτέρω η µαύρη εργασία στην Ελλάδα, αφετέρου για 

την βλα"τική ε"ί"τωση της µετανάστευσης εργατικού δυναµικού εκτός 

Ελλάδας. Ε"ι"λέον η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει αναλάβει την 

εκ"όνηση µελέτης σχετικά µε τις αλλαγές στις οµαδικές α"ολύσεις. 

 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ε%άνοδος «εφέδρων» στο ∆ηµόσιο, βάσει 

ΣτΕ, 30.04.2014 

 

Στο ∆ηµόσιο, µετά α"όφαση κατανοµής "ου θα υ"ογράφει ο υ"ουργός 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, ε"ανέρχονται βάσει της α"όφασης της 

Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Ε"ικρατείας υ"άλληλοι "ου είχαν τεθεί σε 

καθεστώς "ροσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας. 

Η ολοµέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου έκρινε αντισυνταγµατικές τις 

διατάξεις του νόµου για την εφεδρεία, µε α"οτέλεσµα όσοι δηµόσιοι 

υ"άλληλοι είχαν τεθεί εκτός ∆ηµοσίου µε τη συγκεκριµένη διαδικασία 

µ"ορούν να διεκδικήσουν ε"ανασύσταση της θέσης τους "ου είχε 

καταργηθεί. 

Η α"όφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Ε"ικρατείας αφορά τους 

υ"αλλήλους "ου είχαν α"οχωρήσει α"ό την υ"ηρεσία λόγω αυτοδίκαιης 



α"όλυσης κατ’ εφαρµογή του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 "ου αφορά 

συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις, καθώς και αυτούς "ου τελούν σε καθεστώς 

"ροσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας. 

Υ"οβολή αιτήµατος 

Η «ε"άνοδος» εφόσον το ε"ιλέξουν οι ίδιοι, θα γίνει µε αίτηµα "ου µ"ορούν 

να υ"οβάλουν στις υ"ηρεσίες τους οι εν λόγω δηµόσιοι υ"άλληλοι. 

Α"αραίτητη "ροϋ"όθεση είναι να µη διαταραχθεί η αναλογία 1 "ρος 5 (σ.σ.: 

µία "ρόσληψη για κάθε "έντε α"οχωρήσεις) "ου "ροβλέ"εται α"ό το 

Μνηµόνιο καθώς και να υ"άρχει α"όφαση κατανοµής του υ"ουργού 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. 

Εξαιτίας της σωρείας υ"οβολής ερωτηµάτων α"ό υ"ηρεσίες "ου αφορούν 

στην ε"αναφορά της συγκεκριµένης κατηγορίας δηµοσίων υ"αλλήλων, ο 

υ"ουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, α"έστειλε 

έγγραφο "ρος όλες τις α"οκεντρωµένες διοικήσεις στο ο"οίο ε"ισηµαίνεται: 

«Προκειµένου να διασφαλιστεί η "ιστή εφαρµογή των διατάξεων του ν. 

3833/2010 "ου ορίζουν ότι ο αριθµός των ετησίων "ροσλήψεων και 

διορισµών του µόνιµου "ροσω"ικού και του "ροσω"ικού µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν µ"ορεί να είναι µεγαλύτερος 

συνολικά α"ό τον λόγο ένα "ρος "έντε και λαµβάνοντας υ"όψη ότι αφενός 

µεν οι οργανικές θέσεις των εν λόγω υ"αλλήλων καταργήθηκαν αυτοδικαίως 

και αφετέρου µε την ε"αναφορά τους στην υ"ηρεσία "ροκαλείται αύξηση 

του αριθµού των δηµοσίων υ"αλλήλων, α"αραίτητη "ροϋ"όθεση για την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών ε"αναφοράς είναι η έκδοση α"όφασης 

κατανοµής του υ"ουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης». 

Ο"ως ε"ισηµαίνει σε ανακοίνωσή του το υ"ουργείο "ρόκειται για την 

«"άγια διαδικασία "ου ακολουθείται για κάθε "ρόσληψη στο ∆ηµόσιο». 

 

 

ΙΣΟΤΗΤΑ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Στη δεύτερη χαµηλότερη θέση της Ε.Ε. 
η Ελλάδα στον Σύνθετο ∆είκτη Ισότητας», 29.04.2014 

 

Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη χαµηλότερη θέση στην Ε.Ε, µετά την 

Πορτογαλία, στην άνιση κατανοµή των ευθυνών φροντίδας του νοικοκυριού 

και της οικογένειας µεταξύ των δύο φύλων, ό"ως δείχνει ο Σύνθετος 

∆είκτης Ισότητας. Με την οικιακή φροντίδα ασχολείται συστηµατικά µόνο 

το 9% των ανδρών στη χώρα µας, έναντι "οσοστού 78% των γυναικών, 

σύµφωνα µε το Ευρω"αϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Στις 

χώρες της Ε.Ε, τα αντίστοιχα "οσοστά είναι 24% στους άνδρες και 77% στις 

γυναίκες.  

 Στην Ευρώ"η, οι εργαζόµενες γυναίκες "ου έχουν ταυτόχρονα τη φροντίδα 

των "αιδιών και την οικιακή εργασία είναι κατά µέσο όρο 30% "ερισσότερες 

α"ό τους εργαζόµενους άνδρες.  

 Στην Ε.Ε, κατά µέσο όρο, οι γυναίκες δα"ανούν 26 ώρες την εβδοµάδα για 

φροντίδα µελών της οικογένειας και οικιακή εργασία, ενώ οι άνδρες µόνο 

εννέα ώρες. Αντίστοιχα, τα "οσοστά και οι αριθµοί στην Ελλάδα δείχνουν 



"ολύ "ερισσότερες ώρες α"ασχόλησης για τις γυναίκες και ελάχιστες για 

τους άνδρες. 

 Η οικονοµική κρίση "λήττει κυρίως τις γυναίκες, αφού τις εξαναγκάζει να 

υ"οστούν κακής "οιότητας θέσεις εργασίας και τις ωθεί σε ηµι- 

α"ασχόληση, άτυ"ες µορφές εργασίας, µαύρη αγορά εργασία και στη µη 

αµειβόµενη, µη αναγνωρισµένη οικιακή εργασία- φροντίδα. Οι γυναίκες 

στην Ε.Ε. έχουν τετρα"λάσιες "ιθανότητες να εγκλωβιστούν στην ηµι- 

α"ασχόληση α"ό τους άνδρες.  

  «Εγκλωβισµένες οι γυναίκες στο ρόλο της σού"ερ γυναίκας, στη σηµερινή 

συγκυρία, αναζητούν, ακόµη "ιο δυναµικά α"ό τον άνδρα, "ρόσθετες "ηγές 

εισοδήµατος για να στηρίξουν το νοικοκυριό, διατηρώντας συγχρόνως εξ' 

ολοκλήρου την οικογενειακή και οικιακή φροντίδα. Ε"ωµίζονται "ολλά 

καθήκοντα, αλλά φαίνεται ότι τα καταφέρνουν καλύτερα στη συµφιλίωση 

εργασίας και οικογενειακής ζωής, σε σχέση µε τους άνδρες εργαζόµενους. 

Αντίθετα, οι άνδρες εµφανίζονται αµετακίνητοι ως "ρος τις εργασιακές τους 

συνήθειες και νοοτρο"ία» τόνισε η γ.γ. Ισότητας των Φύλων, Βάσω Κόλλια, 

στο συνέδριο της Συνοµοσ"ονδίας Οργανώσεων Οικογένειας στην ΕΕ 

(COFACE) και του Κέντρου Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), 

την Τρίτη. 

 «Βιονικές γυναίκες» αλλά και κόστος στην ευρω"αϊκή οικονοµία 

 Η ανισότητα των δύο φύλων, όσον αφορά στην οικογενειακή και οικιακή 

φροντίδα, δεν αναγάγει µόνο υ"οχρεωτικά τη γυναίκα σε «βιονική γυναίκα» 

ό"ως ε"ισήµανε η κ. Κόλλια. Στοιχίζει ακριβά και στην ίδια την ευρω"αϊκή 

οικονοµία, τους ρυθµούς µεγέθυνσης και ανά"τυξής της. Σύµφωνα µε 

στοιχεία του ΟΟΣΑ, το ήµισυ της αύξησης του ρυθµού α"ασχόλησης στην 

Ευρώ"η και το 1/4 της οικονοµικής ανά"τυξης οφείλονται στη µείωση του 

χάσµατος µεταξύ ανδρικής και γυναικείας α"ασχόλησης, "ου ε"ιτεύχθηκε 

µετά το 1995. 

 «Γυναίκες σε δεύτερους ρόλους, κοινωνίες σε στασιµότητα» 

 Μολονότι οι γυναίκες είναι "ιο µορφωµένες α"ό τους άνδρες, µε το 60% να 

είναι "τυχιούχοι ΑΕΙ, ελάχιστες φθάνουν στα υψηλότερα κλιµάκια των 

ακαδηµαϊκών θεσµών, της έρευνας και της ε"ιχειρηµατικότητας. 

Εξακολουθούν να υ"ο- αντι"ροσω"εύονται στα ευρω"αϊκά κέντρα λήψης 

"ολιτικών και οικονοµικών α"οφάσεων.  

Αν και αλλε"άλληλες έρευνες έχουν δείξει ότι οι εταιρείες µε γυναίκες 

ε"ικεφαλής έχουν καλύτερα α"οτελέσµατα κερδοφορίας, λιγότερο α"ό 3% 

των µεγαλύτερων εισηγµένων εταιρειών διευθύνονται α"ό γυναίκες.  

 «Εγκλωβίζοντας τις γυναίκες σε δεύτερους ρόλους, οι κοινωνίες 

καταδικάζονται σε στασιµότητα» τόνισε η γ.γ. Ισότητας των Φύλων και 

"ρόσθεσε: «Στερούνται "ολύτιµο ταλέντο, γνώση, ανα"τυξιακό δυναµικό και 

ζωτική ενέργεια». 

 Νέο «συµ"εριφορικό- "ολιτιστικό µοντέλο» 

 Η γ.γ. Πρόνοιας και "ρώην γ.γ. Ισότητας των Φύλων, Έφη Μ"έκου, α"ό το 

βήµα του ίδιου συνεδρίου, έκανε λόγο για νέο «συµ"εριφορικό - "ολιτιστικό 

µοντέλο» "ου ανα"τύχθηκε στην κρίση και α"εικονίζεται γλαφυρά στη νέα 

νοοτρο"ία "ου έχει ανα"τυχθεί στην Ελληνίδα, η ο"οία σήµερα δεν δηλώνει 

οικιακά όταν υ"οχρεωτικά έχει α"οσυρθεί α"ό την αγορά εργασίας, αλλά 

άνεργη. Σύµφωνα µε τη γ.γ. Πρόνοιας, αυτό σηµαίνει ότι, "λέον, η 



Ελληνίδα διεκδικεί το βασικό αγαθό της εργασίας. Γι' αυτό, στο "λαίσιο των 

νέων "ολιτικών "ου σχεδιάζονται για την ένταξη στην µετά κρίση αγορά 

εργασίας, καίριο ρόλο διαδραµατίζουν τα "ρογράµµατα εργασιακής 

ε"ανένταξης των γυναικών. 

 Όσον αφορά στο νέο ανα"τυξιακό µοντέλο, η κ. Μ"έκου τόνισε ότι δεν 

µ"ορούµε, "λέον, να "ροχωρήσουµε στην οικονοµική ανά"τυξη χωρίς να 

συµ"εριλάβουµε και το στοιχείο της κοινωνικής ανά"τυξης, "ου αφορά την 

κοινωνική ένταξη όλων των οµάδων "ληθυσµού και την κοινωνική συνοχή, 

"ου θα υ"ηρετηθούν µε υ"ηρεσίες συµφιλίωσης οικογενειακής ζωής- 

εργασιακού βίου για τα δύο φύλα και την κοινωνική ε"ιχειρηµατικότητα. 

Γι' αυτό στις νέες σχεδιαζόµενες "ολιτικές "ρέ"ει να αναδειχθούν τα 

ανα"τυξιακά στοιχεία της κοινωνικής "ολιτικής και να µ"ει στην άκρη η 

"αραδοσιακή, "ρονοιακή αντίληψη. 

 Ένα τρίτο στοιχείο, το ο"οίο, κατά τη γ.γ. Πρόνοιας, ολοκληρώνει τις νέες 

"ολιτικές είναι το δηµογραφικό. Ό"ως ε"ισήµανε, στο "λαίσιο αυτό 

εντάσσεται η αναθεώρηση των οικογενειακών "αροχών, µε "ολιτικές 

στήριξης α"ό το "ρώτο "αιδί και όχι µε "ολιτικές "ου ευνοούν 

α"οκλειστικά τις "ολύτεκνες οικογένειες. Η ίδια σηµείωσε ότι θα υ"άρξουν 

σύντοµα ανακοινώσεις για το ελάχιστο, εγγυηµένο εισόδηµα, στο "λαίσιο 

στοχευµένων "ολιτικών. 

 Μακρή: Η κρίση έχει εντείνει τη βία κατά των γυναικών  

 Η υφυ"ουργός Υγείας και "ρώην γ.γ. Ισότητας των Φύλων, Ζέτα Μακρή, 

αναφέρθηκε στις ε"ι"τώσεις της οικονοµικής κρίσης στους οικογενειακούς 

και εργασιακούς θεσµούς. Ό"ως εί"ε, η κρίση έχει εντείνει τη βία κατά των 

γυναικών, είτε "ρόκειται για εργασιακή "αρενόχληση, είτε για ενδο- 

οικογενειακή βία, είτε για εν γένει βίαιες συµ"εριφορές. Κι αυτό, διότι το 

άγχος οδηγεί τους άνδρες σε βίαιες και ανεξέλεγκτες ενέργειες. 

 Η κ. Μακρή ε"ισήµανε την ανάγκη υλο"οίησης "ρογραµµάτων για την 

κατα"ολέµηση των στερεότυ"ων λόγω φύλου και τη βελτίωση του 

καταµερισµού οικογενειακής- ε"αγγελµατικής ζωής. Σηµείωσε ότι η 

"ολιτεία "ρέ"ει να ενθαρρύνει την "ρόσβαση των γυναικών στην αγορά 

εργασίας µε "ρογράµµατα κατάρτισης, µέριµνας για τα "αιδιά και εφαρµογή 

των ισχυουσών ρυθµίσεων για τη µητρότητα και την "ατρότητα. 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

� ΤΟ ΕΘΝΟΣ, «Η Ελλάδα της φτώχειας», 03.05.2014 
 

Ατελείωτες ουρές σε συσσίτια και εκδηλώσεις δωρεάν διανοµής τροφίµων, 

"λήθος αστέγων, στρατιές µακροχρόνια ανέργων "ου δεν δικαιούνται "λέον 

ε"ίδοµα, κατεβασµένα ρολά σε εµ"ορικούς δρόµους, συρρίκνωση α"οδοχών 

και κατανάλωσης α"οτελούν την άλλη "λευρά του νοµίσµατος της 

τετραετούς δηµοσιονοµικής "ροσαρµογής και των υψηλών "λεονασµάτων. 



Οι εικόνες της καθηµερινότητας σοκάρουν. Τα στοιχεία για την έξαρση της 

φτώχειας στην Ελλάδα είναι α"οκαρδιωτικά. 

• Το "οσοστό του "ληθυσµού "ου βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας είτε 

σε κατάσταση κοινωνικού α"οκλεισµού σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα 

δεδοµένα (2012) ανέρχεται στο 34,6%, δηλαδή 3.795.100 άτοµα. Πρόκειται 

για ένα α"ό τα υψηλότερα "οσοστά στην ΕΕ καθώς "άνω α"ό την Ελλάδα 

βρίσκονται µόνο η Βουλγαρία (49,3%), η Ρουµανία (41,7%) και η Λετονία 

(36,6%). 

• Κάτω α"ό το όριο της φτώχειας (5.708 € ετησίως το άτοµο ή 11.986 € 

για 4µελή οικογένεια) ζουν 914.873 νοικοκυριά µε συνολικό αριθµό µελών 

2.535.700 άτοµα. Το "οσοστό έχει ανέβει στο 23,1% "ου είναι και το 

υψηλότερο στην Ε.Ε. 

• Το 50% των φτωχών ή 1.267.850 άτοµα έχουν εισόδηµα κάτω α"ό 

4.000 € ετησίως ανά άτοµο. 

• Η «α"όλυτη» φτώχεια (υ"ολογίζεται σε σύγκριση µε το εισοδηµατικό 

όριο φτώχειας του 2015) έχει σχεδόν δι"λασιαστεί µέσα στα δύο τελευταία 

χρόνια. Αυξήθηκε κατά 16 εκατοστιαίες µονάδες ή 98,2%. 

• Στους άνεργους άνδρες το "οσοστό φτώχειας έφθασε το 52,1% και στα 

µονογονεϊκά νοικοκυριά µε ένα "αιδί στο 66% α"ό 33,4% το 2010. 

Θα "ρέ"ει να σηµειωθεί ότι στην τελευταία σχετική µελέτη της Τρά"εζας 

της Ελλάδος τονίζεται "ως ο κύριος µηχανισµός διεύρυνσης της φτώχειας 

στην "ερίοδο της τρέχουσας κρίσης είναι η κατακόρυφη αύξηση των 

ανέργων ("λησιάζουν το 1,5 εκατ. άτοµα α"ό 335 χιλιάδες στο τέλος του 

2008) και η διάρκεια της ανεργίας (οι µακροχρόνια άνεργοι αυξήθηκαν α"ό 

185.000 κοντά στο 1 εκατ.). Εξάλλου στο «µισό» έχει µειωθεί το "ραγµατικό 

εισόδηµα µισθωτών και συνταξιούχων τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

Το «ψαλίδι» σε µισθούς και συντάξεις σε συνδυασµό µε τους φόρους και τις 

ειδικές εισφορές οδήγησαν στη συρρίκνωση των οικογενειακών 

"ροϋ"ολογισµών. Α"οκαλυ"τικά είναι τα στοιχεία του Ινστιτούτου 

Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ για τις ε"ι"τώσεις "ου έχει µια σειρά µέτρων στο 

"ραγµατικό εισόδηµα των µισθωτών. Ενδεικτικά αναφέρεται "ως η 

αγοραστική δύναµη όσων αµείβονται µε τον κατώτατο µισθό έχει "λέον 

ε"ιστρέψει στα ε"ί"εδα της δεκαετίας του 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Οι ανήλικοι έχουν δικαίωµα στις υ%ηρεσίες 

ψυχικής υγείας, 29.04.2014 

 

Παρά τις οχλήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη "ρος τους αρµοδίους του 

υ"ουργείου Παιδείας για το δικαίωµα του ανηλίκου να α"ευθύνεται σε 



υ"ηρεσίες ψυχικής υγείας, ακόµη και χωρίς τη συνοδεία ή και τη 

συναίνεση των κηδεµόνων του, στο κτίριο του Αµαρουσίου "ερί άλλα 

τυρβάζουν. 

Ό"ως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Αρχή 

α"έστειλε τον Ιούνιο του 2013 στα συναρµόδια υ"ουργεία Παιδείας, 

Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών, έγγραφο µε το ο"οίο 

τεκµηριώνεται το δικαίωµα του ανηλίκου να α"ευθύνεται σε υ"ηρεσίες 

ψυχικής υγείας και "ρόνοιας ακόµη και χωρίς τη συνοδεία ή και τη 

συναίνεση των κηδεµόνων του. Το έγγραφο εστάλη µετά α"ό αναφορές και 

ερωτήµατα "ου υ"οβλήθηκαν α"ό φορείς, σχολεία και εφήβους. 

Ειδικότερα, η Αρχή διευκρίνισε ότι µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία "ου 

α"ορρέει α"ό το Σύνταγµα, τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού και τους Ε"αγγελµατικούς Κώδικες ∆εοντολογίας, ο ανήλικος έχει 

το δικαίωµα να α"ευθυνθεί µε ο"οιονδή"οτε τρό"ο σε µία αρµόδια υ"ηρεσία 

ψυχικής υγείας ή κοινωνικής "ρόνοιας, να συναντήσει τον αρµόδιο 

ε"αγγελµατία, στον ο"οίο θα εξηγήσει το "ρόβληµα "ου τον α"ασχολεί και 

να ζητήσει "ληροφόρηση και, ενδεχοµένως, βοήθεια. Ο αντίστοιχος φορέας 

νοµιµο"οιείται και έχει υ"οχρέωση να ορίσει ειδικευµένο ε"αγγελµατία 

"ου θα συναντήσει τον ανήλικο, αν "ροσέρχεται κατευθείαν στην υ"ηρεσία, 

είτε να "ρογραµµατίσει συνάντηση µαζί του ύστερα α"ό τηλεφωνικό του 

αίτηµα, ακόµη και εφόσον δηλωθεί ότι οι γονείς - κηδεµόνες του δεν 

γνωρίζουν την ενέργειά του ή δεν συναινούν σε αυτήν. 

Σε συνέχεια, το υ"ουργείο Εσωτερικών "ροώθησε το έγγραφο του 

Συνηγόρου του Πολίτη σε όλους του ΟΤΑ της χώρας, µε α"οτέλεσµα να 

αξιο"οιείται ήδη α"ό τις αρµόδιες υ"ηρεσίες και να λειτουργεί ιδιαίτερα 

βοηθητικά για ε"αγγελµατίες ψυχικής υγείας και "ρόνοιας "ου υ"ηρετούν 

στους αντίστοιχους φορείς. 

Η Ειδική Ε"ιτρο"ή Ελέγχου Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Ατόµων µε 

Ψυχικές ∆ιαταραχές του υ"ουργείου Υγείας τάχθηκε υ"έρ της σύνταξης 

και υ"οστήριξης ενός "λαισίου υ"οδοχής και αξιολόγησης των αιτηµάτων 

ανηλίκων (ιδίως εφήβων), α"ό τις υ"ηρεσίες ψυχικής υγείας - "ρόνοιας, 

ό"ως "εριγράφεται στο έγγραφο του Συνηγόρου. 

Η ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας του ίδιου υ"ουργείου ζήτησε κατευθυντήριες 

οδηγίες α"ό την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος - Ένωση Ψυχιάτρων 

Παιδιών & Εφήβων. 

Ωστόσο, το υ"ουργείο Παιδείας δεν έχει µέχρι σήµερα αντιδράσει στο 

"αρα"άνω έγγραφο της Αρχής. 

 

� REAL, Μια Εθνική Στρατηγική για τα Παιδιά, 02.05.2014 

 

Άρθρο του Γιώργου Μόσχου, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα 

∆ικαιώµατα του Παιδιού. 

Οι σοβαρές ε"ι"τώσεις της οικονοµικής κρίσης στο "εδίο της "ροστασίας 

των δικαιωµάτων του "αιδιού έχουν αναδειχθεί ε"ανειληµµένα σε εθνικά 

και διεθνή κείµενα και µέσα α"ό "ολλά "εριστατικά "ου α"ασχολούν 

καθηµερινά την ε"ικαιρότητα.  



Η "αιδική φτώχεια στη χώρα µας, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat 

καλ"άζει, έχοντας ανέβει τα τελευταία χρόνια α"ό 23% του συνολικού 

"ληθυσµού των ανηλίκων το 2008 σε 30,4% το 2011.  

Tο "οσοστό των "αιδιών "ου αντιµετω"ίζουν σοβαρές υλικές ελλείψεις 

σκαρφάλωσε α"ό 18,7% το 2008 σε 29,2% το 2011, ενώ το "οσοστό των 

"αιδιών "ου ζουν σε νοικοκυριά ό"ου κανένας γονιός δεν εργάζεται 

ανέβηκε α"ό 3,6% σε 9,2%, ό"ως αναφέρεται στην "ρόσφατη (2014) έκθεση 

για την Ελλάδα, του Ευρω"αϊκού δικτύου ανεξαρτήτων εµ"ειρογνωµόνων, 

σχετικά µε την εφαρµογή της Ευρω"αϊκής Σύστασης «Ε"ενδύοντας στα 

Παιδιά: Σ"άζοντας τον Κύκλο της Μειονεξίας».  

Μιας Σύστασης "ου εκ"ονήθηκε α"ό την Ευρω"αϊκή Ε"ιτρο"ή τον 

Φεβρουάριο του 2013, καλώντας τα κράτη - µέλη να αντιµετω"ίσουν κατά 

"ροτεραιότητα τα ζητήµατα της "αιδικής φτώχειας και του κοινωνικού 

α"οκλεισµού, και να ανα"τύξουν ολοκληρωµένες στρατηγικές για την 

"ρόσβαση των "αιδιών και των οικογενειών τους σε ε"αρκείς "όρους και σε 

οικονοµικά "ροσιτές και "οιοτικές υ"ηρεσίες, µε ιδιαίτερη µέριµνα για τις 

ευάλωτες κοινωνικές οµάδες ("αιδιά µε ανα"ηρίες, Ροµά, "ρόσφυγες, κλ"), 

αξιο"οιώντας και τους Ευρω"αϊκούς διαρθρωτικούς "όρους.  

Τη στιγµή "ου ε"ιβάλλονται µέτρα "ου οδηγούν ένα µεγάλο µέρος του 

"ληθυσµού στη φτώχεια και την εξαθλίωση, τα κράτη - µέλη καλούνται να 

υιοθετήσουν σχέδια δράσης για την α"οτρο"ή αυτών των συνε"ειών.  

Πέρα α"ό την κριτική στον τρό"ο "ου ασκείται η Ευρω"αϊκή "ολιτική, 

είναι καθήκον των "ολιτών να αρθρώσουν ένα ισχυρό αίτηµα για την 

ανασύνταξη των "ροτεραιοτήτων και να α"αιτήσουν α"ό τις εθνικές 

κυβερνήσεις να "εριλάβουν σε "ρώτο "λάνο ουσιώδη µέτρα "ου α"οσκο"ούν 

στην "ροστασία της "αιδικής ηλικίας και στη διασφάλιση των δικαιωµάτων 

των "αιδιών, ό"ως άλλωστε είναι δεσµευµένες να κάνουν, βάσει των διεθνών 

συµβάσεων "ου έχουν "ροσυ"ογράψει, ιδίως της ∆ιεθνούς Σύµβασης του 

ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ενεργώντας στο "λαίσιο της α"οστολής του ως 

Συνηγόρου του Παιδιού, έχει ζητήσει εδώ και "ολλά χρόνια την υιοθέτηση 

ενός Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, µε 

συγκεκριµένους στόχους και χρονοδιάγραµµα.  

Πρόσφατα µάλιστα, το 2013 ε"ανέλαβε την "ρότασή του "ρος την "ολιτική 

ηγεσία για την σύσταση ενός µηχανισµού "ου θα εκ"ονήσει και θα 

"αρακολουθεί την υλο"οίηση ενός τέτοιου Σχεδίου, εµ"λέκοντας σε αυτό τη 

δηµόσια διοίκηση, την το"ική αυτοδιοίκηση και τους εκ"ροσώ"ους της 

κοινωνίας των "ολιτών. 

Η "αρα"άνω Ευρω"αϊκή Σύσταση, όσο και αν φαίνεται να µην έχει λάβει 

"ρωτεύοντα χώρο στον δηµόσιο λόγο, µ"ορεί να α"οτελέσει αφορµή για να 

ενισχυθεί η δηµόσια διεκδίκηση µιας Εθνικής Στρατηγικής για τα Παιδιά.  

Με αυτό τον σκο"ό, στις 9 Μάη 2014 ο Συνήγορος διοργανώνει σε 

συνεργασία µε την Ευρω"αϊκή Ε"ιτρο"ή και το Ευρω"αϊκό ∆ίκτυο 

Eurochild µια διεθνή «Συνάντηση ∆ιαβούλευσης»* σχετικά µε την εφαρµογή 

της Σύστασης σε Ευρω"αϊκό και εθνικό ε"ί"εδο, ευελ"ιστώντας ότι θα 

αναδειχθεί δηµόσια η αναγκαιότητα για την ανά"τυξη µιας συλλογικής 

"ρωτοβουλίας στη χώρα µας για την υλο"οίηση της Σύστασης, σε συνδυασµό 

µε τις δια"ιστωµένες κοινωνικές ανάγκες. 



Ό"ως αναφέρει, άλλωστε, χαρακτηριστικά η Έκθεση των ανεξαρτήτων 

εµ"ειρογνωµόνων, «υ"άρχει ανάγκη για την εκ"όνηση ενός συγκεκριµένου 

σχεδίου ε"ένδυσης στα "αιδιά, στο ο"οίο, µε τη συνδροµή των "όρων της 

Ευρω"αϊκής Ένωσης, θα τεθούν ως "ροτεραιότητες: η "ρόσβαση όλων των 

"αιδιών στην "ροσχολική φροντίδα και στις υ"ηρεσίες υγείας και ιδίως 

ψυχικής υγείας, η βελτίωση του εκ"αιδευτικού συστήµατος, η "αροχή 

στοχευµένης ε"αρκούς υ"οστήριξης στα φτωχά "αιδιά µε άνεργους γονείς 

και σε "αιδιά ευάλωτων κοινωνικών οµάδων ("εριλαµβάνοντας τα "αιδιά 

"ου ζουν σε ιδρύµατα) και η βελτίωση της "ρόσβασης των γονέων µε "αιδιά 

στην αγορά εργασίας». 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Έντονες αντιδράσεις κατά του ν/σ για 

αιγιαλό, 03.05.2014 

 

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις ενάντια στο σχέδιο νόµου του υ"ουργείου 

Οικονοµικών για τον αιγιαλό και την "αραλία, η διαβούλευση για το ο"οίο 

ολοκληρώθηκε χθες. Περιβαλλοντικές οργανώσεις σηµειώνουν ότι οι 

συντάκτες του νοµοσχεδίου έχουν αγνοήσει την "εριβαλλοντική διάσταση 

της "αράκτιας ζώνης, ενώ µεµονωµένοι "ολίτες υ"ερασ"ίζονται την 

"ροστασία της ως κοινόχρηστο αγαθό και "όρο για τις ε"όµενες γενεές. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οµάδα "ου δηµιουργήθηκε στο Facebook µε στόχο 

την α"όσυρση του νοµοσχεδίου συγκέντρωσε µόλις µέσα σε τρεις ηµέρες 

"ερισσότερα α"ό 4.000 µέλη. Ενώ ήδη µία βουλευτής της κυβέρνησης 

δήλωσε χθες δηµόσια ότι θα καταψηφίσει το νοµοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς 

το «τέρας». 

Το σχέδιο νόµου για τον αιγιαλό και την "αραλία δόθηκε σε δηµόσια 

διαβούλευση τη Μεγάλη Πέµ"τη. Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του 

υ"ουργείου Οικονοµικών, στόχος του είναι «εκτός α"ό τη συνολική 

οριοθέτηση του αιγιαλού, "ου α"λουστεύει α"ό µόνη της τις διαδικασίες 

αξιο"οίησης, η "εραιτέρω α"λούστευση των διαδικασιών διαχείρισης και 

αξιο"οίησης των "αράκτιων, "αραλίµνιων και "αρα"οτάµιων κοινοχρήστων 

εκτάσεων, της έκδοσης των αδειών "αραχώρησης της χρήσης για την 

οικονοµική αξιο"οίηση των κοινοχρήστων "ραγµάτων, καθώς και της 

εκτέλεσης των αναγκαίων έργων για την εθνική οικονοµία, µε σεβασµό στο 

ευαίσθητο "εριβάλλον της "αράκτιας ζώνης και µε διασφάλιση στον 

α"αραίτητο βαθµό της κοινής χρήσης». 

Οµως, "εριβαλλοντικές οργανώσεις (ό"ως οι WWF, Ορνιθολογική Εταιρεία, 

ΑΡΧΕΛΩΝ) και ερευνητικοί φορείς (ό"ως το ΕΛΚΕΘΕ), "ου συµµετείχαν 

στη δηµόσια διαβούλευση, εκτιµούν ότι η εντατική οικονοµική 

εκµετάλλευση της "αράκτιας ζώνης, η νοµιµο"οίηση "αρανοµιών και η 

διευκόλυνση της κατασκευής µόνιµων έργων θα "ροκαλέσει ανε"ανόρθωτη 

καταστροφή σε ένα α"ό τα σηµαντικότερα αγαθά της χώρας. «Το νοµοσχέδιο 

θα ε"ιφέρει την υ"οβάθµιση και σε ορισµένες τουλάχιστον "ερι"τώσεις την 

καταστροφή των ακτών και των οχθών της χώρας», αναφέρει ο Γιώργος 

Χασιώτης, νοµικός σύµβουλος της WWF. «Για "ρώτη φορά στη 

Μετα"ολίτευση, µε έναν ακόµα αντισυνταγµατικό νόµο, ε"ιχειρείται η 



νοµιµο"οίηση των αυθαιρέτων στον αιγιαλό και την "αραλία. Αγνοείται η 

οικολογική σηµασία της "αρόχθιας και της "αράκτιας ζώνης και 

υιοθετούνται οι "λέον ξε"ερασµένες αντιλήψεις για τη διαχείρισή τους. 

Ακόµα και οι καθαρά εισ"ρακτικοί του στόχοι είναι καταδικασµένοι σε 

α"οτυχία: σε µια ε"οχή "αγκόσµιας κρίσης, τα εκατοµµύρια των 

ε"ισκε"τών της χώρας δεν έρχονται να δουν ούτε κατειληµµένες "αραλίες 

ούτε ε"ιχωµατωµένους θαλάσσιους χώρους ή κακότεχνες κατασκευές σε 

α"οκλεισµένες "αραλίες. Ο"ως ε"ανειληµµένα τονίζει η οργάνωσή µας, 

έρχονται για τη φύση µας, και αυτή θα έ"ρε"ε να είναι η βασική µέριµνα 

των συντακτών του». «Το νοµοσχέδιο είναι άστοχο. Ο αιγιαλός δεν είναι 

ιδιωτική "εριουσία του υ"ουργείου Οικονοµικών. Οι ακτές είναι "εριουσία 

όλων», σχολιάζει ένας "ολίτης. «Τι θα "είτε στα "αιδιά µας όταν κάθε 

µικρός ή µεγάλος, α"οµονωµένος ή µη θαλάσσιος "αράδεισος θα έχει 

α"οκλειστεί α"ό ξενοδοχεία, οµ"ρέλες, µεγάλα κτιριακά συγκροτήµατα;», 

αναφέρει άλλο σχόλιο. 

Και εκτός διαβούλευσης 

Αντιδράσεις, "άντως, υ"ήρξαν και εκτός διαβούλευσης. Χθες η βουλευτής 

της Νέας ∆ηµοκρατίας Φωτεινή Πι"ιλή, µιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθµό 

(ΒΗΜΑ fm), χαρακτήρισε το σχέδιο νόµου «τέρας», υ"οστήριξε ότι 

ε"ιβραβεύει τους "αρανοµούντες και ανοίγει τον δρόµο για την καταστροφή 

των "αραλιών, δηλώνοντας ότι θα το καταψηφίσει. 

Η σελίδα «ΣΤΟΠ στην καταστροφή των ελληνικών αιγιαλών» στο Facebook 

"ου δηµιουργήθηκε "ριν α"ό λίγες ηµέρες συγκεντρώνει ήδη "ερισσότερα 

α"ό 4.000 µέλη, ενώ αρκετές είναι και οι σελίδες συλλογής υ"ογραφών 

ενάντια στο σχέδιο νόµου. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ο Ασω%ός βρίσκεται ακόµη σε κίνδυνο, 

02.05.2014 

 

Προβληµατική "αραµένει η κατάσταση στον Ασω"ό, "αρά τις "ροσ"άθειες 

των α"οδυναµωµένων ελεγκτικών µηχανισµών. Σύµφωνα µε "ρόσφατες 

µετρήσεις, η ρύ"ανση "αραµένει σε υψηλά ε"ί"εδα, ενώ οι Αρχές δείχνουν 

αδυναµία να την αντιµετω"ίσουν, ό"ως αναφέρθηκε "ροχθές στη Βουλή, 

ό"ου καταγγέλθηκε ότι µεγάλο µέρος της ρύ"ανσης έχει α"οδοθεί σε 

συγκεκριµένη βιοµηχανία, χωρίς όµως να έχουν κινηθεί διαδικασίες 

εναντίον της. 

Η κατάσταση στον Ασω"ό α"ασχόλησε για δεύτερη φορά την Ε"ιτρο"ή 

Περιβάλλοντος της Βουλής. Αυτή τη φορά τον λόγο "ήραν οι εκ"ρόσω"οι 

των ελεγκτικών µηχανισµών και οι το"ικοί φορείς. Ο"ως ανέφερε ο 

δήµαρχος Τανάγρας, Βαγγέλης Γεωργίου, α"ό "ρόσφατες µετρήσεις του 

ΕΜΠ στην "εριοχή, οι τιµές του ολικού χρωµίου κυµαίνονται α"ό 2.500 

µg/l έως και 5.000 µg/l σε συγκεκριµένα σηµεία (όταν το όριο είναι 50 µg/l). 

Μάλιστα η µεγαλύτερη ρύ"ανση, σηµείωσε, εντο"ίζεται σε µια 

συγκεκριµένη "εριοχή. «Το ρυ"αντικό φορτίο σε κά"οιο σηµείο 

καταδεικνύει αυτό "ου φοβόµασταν, ότι υ"άρχουν θαµµένοι "ολλοί τόνοι 

α"ό ε"ικίνδυνα στερεά α"όβλητα», συµ"λήρωσε η "ρώην ειδική γραµµατέας 

Ε"ιθεωρητών Περιβάλλοντος (και "ρόεδρος του Παρατηρητηρίου Πολιτών 

για την Αειφόρο Ανά"τυξη) Μαργαρίτα Καραβασίλη. «Αυτό είναι ένα 



κρίσιµο θέµα, "ρέ"ει να αρχίσουµε να βγάζουµε τις "οσότητες αυτές, γιατί 

όσο υ"άρχουν θαµµένα αυτά κάτω α"ό τη γη, θα συνεχίζεται και η 

ρύ"ανση». 

«Εµ"λέκεται µια τεράστια βιοµηχανία, "ου "ιθανόν να ευθύνεται και για το 

50% της ρύ"ανσης στην "εριοχή», ανέφερε ο "ατέρας Ιωάννης Οικονοµίδης, 

"ου "ρωτοστατεί ε"ί χρόνια στον αγώνα για τον Ασω"ό. «Α"ό τον Οκτώβριο 

"ου έχει γίνει αυτή η α"οκάλυψη δεν έχει γίνει α"ολύτως τί"οτα και 

αναρωτιέµαι τι είναι αυτό "ου δίνει τη δυνατότητα στον υ"ουργό να µην 

εφαρµόζει τον νόµο. Κατά την ά"οψή µας, "ροστατεύεται ο ρυ"αίνων». 

Στη συνεδρίαση ακούστηκαν σηµαντικά στοιχεία για την εξέλιξη της 

υ"όθεσης: 

• Α"ό τις "ερί"ου 50 βιοµηχανίες "ου διαθέτουν ε"εξεργασµένα λύµατα 

στον Ασω"ό, "ολλές δεν διαθέτουν αναθεωρηµένους "εριβαλλοντικούς 

όρους «και συνε"ώς λειτουργούν χωρίς "εριβαλλοντική αδειοδότηση και ως 

εκ τούτου χωρίς άδεια λειτουργίας». Ε"ίσης, «"αρόλη την "ροσ"άθεια "ου 

γίνεται, οι έλεγχοι είναι α"οσ"ασµατικοί, δεν έχουν συνέχεια και δεν 

ιεραρχούνται σε σχέση µε τα α"όβλητα των βιοµηχανιών. Α"οσ"ασµατικές 

και χωρίς κλιµάκωση είναι οι ε"ιβαλλόµενες κυρώσεις». (Αγγελική 

Μ"οσδογιάννη, ειδική ε"ιστήµονας, Συνήγορος του Πολίτη). 

• Αν δεν "ροχωρήσει η εκταφή α"οβλήτων, δεν µ"ορεί να "ροχωρήσει η 

εξυγίανση του υδροφόρου ορίζοντα (Γεωργία Κοτίνη, ε"ιθεωρητής 

Περιβάλλοντος). 

• Η σύµβαση ανάµεσα στον ∆ήµο Τανάγρας, την ΕΥ∆ΑΠ και το ΥΠΕΚΑ 

υ"εγράφη στο τέλος του 2013 και έχει «κολλήσει» στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Αντιστοίχως δεν έχουν "ροχωρήσει οι διαγωνισµοί για την ύδρευση µέσω 

ΕΥ∆ΑΠ νέων "εριοχών στη Βοιωτία. Ενώ οι βιοµηχανίες της "εριοχής δεν 

έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την κατασκευή βιολογικού καθαρισµού 

ε"ικίνδυνων α"οβλήτων ως οφείλουν. (Γιώργος Χαβάκης, γενικός 

διευθυντής ΕΥ∆ΑΠ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Χωρίς γιατρούς και 

φάρµακα η Αµυγδαλέζα», 30.04.2014 

Την τραγική α"ουσία οργάνωσης και τις τεράστιες ελλείψεις της 

ιατροφαρµακευτικής "ερίθαλψης στα κέντρα κράτησης µεταναστών και 

"ροσφύγων αναδεικνύει ε"ιστολή της οργάνωσης Ιατρική Παρέµβαση, "ου 

είχε µέχρι "ρότινος την ιατροφαρµακευτική "ερίθαλψη στην Αµυγδαλέζα 



και σε άλλα κέντρα κράτησης, "ρος το Εθνικό Κέντρο Ε"ιχειρήσεων Υγείας 

(ΕΚΕΠΥ). 

Η ε"ιστολή "ου έχει στη διάθεσή της η «Εφ.Συν.» φέρει ηµεροµηνία 28 

Α"ριλίου και α"ευθύνεται στον διοικητή του ΕΚΕΠΥ, Πάνο Ευσταθίου, 

τον άνθρω"ο "ου υ"έγραψε και υλο"οίησε "έρσι τη µυστική ε"ιχείρηση 

«Θέτις», "ου "εριλάµβανε τη µεταφορά τοξικοεξαρτηµένων α"ό το κέντρο 

της Αθήνας στην Αµυγδαλέζα, "ροκειµένου να τους καταγράψει. Φαίνεται 

ότι γι’ αυτές του τις υ"ηρεσίες, "ου καταδικάστηκαν α"ό το σύνολο σχεδόν 

του ιατρικού κόσµου ως α"αράδεκτες α"ό ιατρικής "λευράς και φασιστικής 

νοοτρο"ίας, ο κ. Ευσταθίου ανταµείφθηκε "ριν α"ό µερικούς µήνες µε 

"ρόγραµµα ιατροφαρµακευτικής "ερίθαλψης κέντρων κράτησης, έ"ειτα α"ό 

συµφωνία του υ"ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης µε το υ"ουργείο Υγείας. 

 Εµµεσες καταγγελίες 

 Ο"ως "ροκύ"τει α"ό την ε"ιστολή, το ΕΚΕΠΥ υ"έγραψε τον Νοέµβριο 

σύµβαση έργου µε την Ιατρική Παρέµβαση για την "αροχή ιατρικών 

υ"ηρεσιών στην Αµυγδαλέζα, σύµβαση "ου έληξε στις 28 Φεβρουαρίου. Η 

οργάνωση σηµειώνει "ως ακόµη δεν έχει γίνει καµία διαδικασία 

εκταµίευσης των οφειλόµενων "οσών και ε"ιφυλάσσεται για κάθε νόµιµο 

δικαίωµα, καθώς διεκδικούν τα χρήµατά τους εργαζόµενοι, "ροµηθευτές, 

ασφαλιστικά ταµεία και η Εφορία. 

Ωστόσο, το σηµαντικότερο είναι οι ελλείψεις σε φάρµακα και γιατρούς "ου 

ε"ισηµαίνει εµµέσως "λην σαφώς η ε"ιστολή. «Είµαστε υ"οχρεωµένοι να 

α"αντάµε σε τηλεφωνήµατα κρατουµένων, οι ο"οίοι ζητούν φαρµακευτικές 

αγωγές, καθώς µας ενηµερώνουν ότι οι γιατροί της υ"ηρεσίας σας, είτε δεν 

είναι διαθέσιµοι είτε δεν έχουν φάρµακα», γράφει. 

Πληροφορίες της «Εφ.Συν.» α"ό ανθρώ"ους "ου έχουν γνώση της 

κατάστασης στα κέντρα κράτησης αναφέρουν "ως τουλάχιστον τον Μάρτιο 

υ"ήρχε µεγάλη έλλειψη φαρµάκων, υλικών και γιατρών στα κέντρα, 

έλλειψη "ου ε"ιχειρήθηκε να καλυφθεί ό"ως ό"ως α"ό δωρεές. 

Χαρακτηριστική είναι η "ερί"τωση ε"ιλη"τικού "ου µεταφέρθηκε α"ό την 

Κόρινθο στην Αµυγδαλέζα, ό"ου καθυστέρησε σηµαντικά η χορήγηση της 

αγωγής του. Προβλήµατα έχουν σηµειωθεί και µε τα φάρµακα για τον 

σακχαρώδη διαβήτη, ενώ ασθενής κρατούµενος φέρεται να "ροµηθευόταν 

φάρµακα α"έξω, "ληρώνοντάς τα α"ό την ίδια του την τσέ"η. 

Η οργάνωση επισηµαίνει πως παρέτεινε την παραλαβή του εξοπλισµού της για δύο 

µήνες, προκειµένου να προµηθευτεί και να αναπτύξει τον δικό του εξοπλισµό το 

ΕΚΕΠΥ. «Κατά την παραλαβή, διαπιστώσαµε ότι δεν υπάρχει προετοιµασία 

εγκατάστασης του νέου εξοπλισµού και θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή σε 

τυχόν κενά στην οργάνωση των ιατρείων καθώς στην Αµυγδαλέζα φιλοξενείται 

ικανός αριθµός κρατουµένων µε σοβαρές παθήσεις που δεν είναι φρόνιµο να 

παραµείνουν χωρίς τη δυνατότητα βασικής ιατρικής φροντίδας», γράφει. 

 

� TVXS, Στο Πειραιά µετανάστες %ου διασώθηκαν σε 

Σαµοθράκη και Μάλτα, 04.05.2014 

 



Στο λιµάνι της Σαµοθράκης µεταφέρονται "ερί"ου εξήντα µετανάστες "ου 

εντο"ίστηκαν βόρεια του νησιού α"ό σκάφη του Λιµενικού. Παράλληλα, 

στον Πειραιά αναµένεται να φτάσουν 147 µετανάστες "ου εντο"ίστηκαν 

ανοιχτά της Μάλτας. 

Οι µετανάστες, "ου εντο"ίστηκαν βόρεια της Σαµοθράκης, ε"έβαιναν σε 

"λοιάριο και εξέ"εµψαν σήµα κίνδυνου καλώντας τον αριθµό 112. 

Στο σηµείο έφτασαν τρία "λωτά του Λιµενικού και αλιευτικά σκάφη, 

"ροκειµένου να ρυµουλκήσουν το "λοιάριο. 

Στο µεταξύ, στον Πειραιά αναµένεται να φτάσουν το µεσηµέρι της Κυριακής 

147 µετανάστες "ου εντο"ίστηκαν α"ό το Λιµενικό της Μάλτας, και 

εξέ"εµψαν σήµα κινδύνου στα χωρικά ύδατα της Μάλτας. 

Κρίθηκε σκό"ιµο να µεταφερθούν στον Πειραιά, ενώ αναµένεται να 

φιλοξενηθούν στη Σχολή Λιµενοφυλάκων. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Για ντρο%ιαστική α%έλαση %ροσφύγων και 

µεταναστών κατηγορεί την Ελλάδα η ∆ιεθνής Αµνηστία, 

29.04.2014 

 «Η Ευρω"αϊκή Ένωση (ΕΕ) "ρέ"ει να ε"ιβάλει κυρώσεις στην Ελλάδα για 

την "αράλειψή της να εξαλείψει την τακτική και διαδεδοµένη "ρακτική 

της α"ώθησης "ροσφύγων και µεταναστών "ου φτάνουν στα σύνορά της 

αναζητώντας "ροστασία, ασφάλεια και καλύτερο µέλλον στην Ευρώ"η» 

αναφέρει έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας "ου δόθηκε στη δηµοσιότητα. 

Η έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, µε τίτλο «Ελλάδα: Σύνορο ελ"ίδας και 

φόβου» "εριέχει νέα στοιχεία για τη µεταχείριση α"ό τις ελληνικές Αρχές 

ανθρώ"ων "ου διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να βρουν καταφύγιο στην 

Ευρώ"η. Αυτό, ό"ως αναφέρεται, "αραβιάζει ευθέως τις διεθνείς 

υ"οχρεώσεις της Ελλάδας για τα ανθρώ"ινα δικαιώµατα. Η έκθεση καλεί 

την ΕΕ να χρησιµο"οιήσει την εξουσία της για να κινήσει νοµικές 

διαδικασίες εναντίον της Ελλάδας ε"ειδή, ό"ως λέει, "αραλεί"ει να τηρήσει 

τις υ"οχρεώσεις της. 

Μεταξύ Σε"τεµβρίου 2012 και Α"ριλίου 2014, η ∆ιεθνής Αµνηστία -

αναφέρει στην έκθεση- µίλησε µε 148 µετανάστες και "ρόσφυγες για τις 

εµ"ειρίες τους στην "ροσ"άθεια να εισέλθουν στην Ελλάδα. Σχεδόν οι µισοί 

εί"αν ότι είχαν α"ωθηθεί α"ό την Ελλάδα στην Τουρκία, κά"οιοι "άνω α"ό 

µία φορά. 

Ό"ως αναφέρει η έκθεση «οι τρέχουσες "ολιτικές στις Βρυξέλλες, την 

"ρωτεύουσα της ΕΕ, κλίνουν έντονα "ρος την α"οτρο"ή και την "ρόληψη 

της "αράτυ"ης µετανάστευσης αντί για την "αροχή "ροστασίας σε όσους τη 

χρειάζονται». 

Σύµφωνα µε την έκθεση, η Ε"ιτρο"ή της ΕΕ διέθεσε 227.576.503 ευρώ α"ό 

το 2011 µέχρι το τέλος του 2013 για να κρατήσει η Ελλάδα έξω τους 

"ρόσφυγες και τους µετανάστες, αλλά µόνο 19.950.000 ευρώ για να 

βοηθήσει την υ"οδοχή τους κατά το ίδιο διάστηµα. 

«Καθώς η Ευρώ"η χτίζει ψηλότερα τείχη, οι "ρόσφυγες και οι µετανάστες 

"αίρνουν ολοένα "ιο ε"ικίνδυνες διαδροµές. Στο Αιγαίο και µόνο, 

τουλάχιστον 188 άνθρω"οι, µεταξύ των ο"οίων "αιδιά και βρέφη, "νίγηκαν 

ή αγνοούνται µεταξύ Αυγούστου 2012 και Μαρτίου 2104» αναφέρεται στην 

έκθεση. 



Μετά τα "ορίσµατα της "ρώτης της έκθεσης, «Ελλάδα: Φρούριο Ευρώ"η: 

Κατα"ατήσεις ανθρω"ίνων δικαιωµάτων στα σύνορα της Ελλάδας µε την 

Τουρκία, Ιούλιος 2013» η ∆ιεθνής Αµνηστία συνέλεξε σχεδόν 95.000 

υ"ογραφές α"ό ολόκληρη την Ευρώ"η και το Ισραήλ "ου "αροτρύνουν τις 

ελληνικές Αρχές να δώσουν άµεσο τέλος στις α"ωθήσεις. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Κάµερες µε joystick για εντο%ισµό τροµοκρατών, 

02.05.2014 

 

Η ΕΛ.ΑΣ. θα χειρίζεται "λέον... joystick για να εντο"ίζει τροµοκράτες. 

Αστυνοµικοί σε σκο"ιές αλλά και µέσα σε οχήµατα, ό"ως και αξιωµατικοί σε 

ε"ιχειρησιακό κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, θα έχουν στη 

διάθεσή τους α"ό την ερχόµενη εβδοµάδα δεκάδες ειδικές "εριστρεφόµενες 

κάµερες µε µοχλούς «καθοδήγησης». Σκο"ός των «ο"ερατέρ» της ΕΛ.ΑΣ. 

είναι να εντο"ίζουν ύ"ο"τες κινήσεις γύρω α"ό κρατικά κτίρια, "ρεσβείες 

και κατοικίες "ολιτικών "ροσώ"ων, δικαστικών λειτουργών κ.ά. Θα έχουν 

µάλιστα τη δυνατότητα να κάνουν «ζουµ» σε "ρόσω"α, οχήµατα ή 

αντικείµενα για τα ο"οία υ"άρχουν υ"όνοιες ότι σχετίζονται µε την 

"ροεργασία ένο"λων ε"ιθέσεων. Στην "ροσ"άθεια εγκατάστασης αυτών των 

αστυνοµικών καµερών "άντως υ"ήρξαν αντιδράσεις α"ό υ"ευθύνους 

δι"λωµατικών αντι"ροσω"ειών, οι ο"οίοι ζήτησαν "εραιτέρω ενηµέρωση 

σχετικά µε τα όρια της «ε"ο"τείας» των χώρων τους α"ό την ΕΛ.ΑΣ. 

Η αξία του νέου αυτού συστήµατος κυµαίνεται στις 600.000 ευρώ και η 

α"όκτησή του α"οφασίστηκε τους τελευταίους µήνες µετά την 

ε"ανεµφάνιση του Νίκου Μαζιώτη αλλά και τη µεγάλη «φυγή» του "ρώην 

µέλους της 17Ν Χριστόδουλου Ξηρού. Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, θα 

το"οθετηθούν 25 τηλεχειριζόµενες κάµερες σε σκο"ιές και σε άλλους 

χώρους έξω α"ό κτίρια τα ο"οία εκτιµάται ότι είναι υ"οψήφιοι στόχοι του 

εγχώριου αντάρτικου "όλης. Οι κάµερες το"οθετούνται σε κτίρια "ου 

θεωρείται ότι έχουν σχετικό έλλειµµα ασφαλείας και όχι σε άλλα, ό"ως η 

Βουλή, η "ρεσβεία των ΗΠΑ κτλ., τα ο"οία διαθέτουν "λήρες δίκτυο 

κατό"τευσης και οργανωµένο σύστηµα ασφαλείας.    

Κάµερες θα το"οθετηθούν µάλιστα και µέσα στις σκο"ιές, µε τις ο"οίες θα 

υ"οβοηθηθεί το ε"ιχειρησιακό κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. να δια"ιστώνει σε "οια 

κατάσταση βρίσκεται ο αστυνοµικός φρουρός σε κτίριο "ου δέχθηκε 

ε"ίθεση, ό"ως συνέβη "ρο τριµήνου µε τους "υροβολισµούς εναντίον της 

κατοικίας του γερµανού "ρεσβευτή στην Αθήνα. Υστερα α"ό αντιδράσεις 

συνδικαλιστών, οι αστυνοµικοί ε"εσήµαναν ότι «αυτή η κάµερα δεν έχει 

στόχο να... κατασκο"εύει και να εκθέτει τους φρουρούς µέσα στις σκο"ιές 

και θα ενεργο"οιείται µόνο α"ό τον φρουρό µε ένα ειδικό κουµ"ί 

συναγερµού -"ανικού "ου θα το"οθετηθεί σε αυτές». 

Αλλες 20 κάµερες θα το"οθετηθούν σε ισάριθµα αυτοκίνητα της ΕΛ.ΑΣ. µε 

συµβατικές "ινακίδες. Αυτές µοιάζουν µε τους «φάρους» των "ερι"ολικών 

και µ"ορούν να "εριστρέφονται "ρος όλες τις κατευθύνσεις µέσω ενός 

joystick το ο"οίο θα έχουν οι αστυνοµικοί στα "ερι"ολικά ή και µε σχετικό 

χειρισµό α"ό το κέντρο της Αστυνοµίας. Τα οχήµατα αυτά θα "ερι"ολούν 



στην Αττική ή θα σταθµεύουν έξω α"ό κτίρια "ου δεν έχουν σκο"ιές ώστε 

να ανα"ληρώνουν το «κενό» στην ασφάλειά τους. Σύµφωνα µε τον 

σχεδιασµό, αυτές οι κάµερες "ου θα βρίσκονται σε 45 συνολικά κτίρια και 

οχήµατα θα δίνουν εικόνα σε ένα συµ"ληρωµατικό ε"ιχειρησιακό κέντρο 

της ΕΛ.ΑΣ. το ο"οίο θα έχει έδρα στον 2ο όροφο του κτιρίου της Γενικής 

Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής (ΓΑ∆Α) και θα είναι συνδεδεµένο µε το - 

"ροβληµατικό "άντως - δίκτυο των καµερών στους δρόµους. 

Ο"ως λένε στο «Βήµα» αξιωµατικοί της ΕΛ.ΑΣ., «τα "λεονεκτήµατα αυτού 

του συστήµατος είναι "ολλά. Πρώτον, θα µ"ορεί σε "ερί"τωση 

ο"οιασδή"οτε ε"ίθεσης να έχουµε αµέσως εικόνα του "εριστατικού, του 

τρό"ου δράσης των ενό"λων και της ε"ιχείρησης διαφυγής. Θα έχουµε τη 

δυνατότητα να στρέφουµε τις κάµερες εκεί ακριβώς ό"ου θέλουµε να 

εστιάσουµε, να δούµε τι συµβαίνει µε τυχόν τραυµατισµούς ή άλλες 

συνέ"ειες της ε"ίθεσης κτλ. Ετσι δεν θα χάνεται "ολύτιµος χρόνος ώσ"ου οι 

αστυνοµικοί να φθάσουν στο σηµείο και να ζητήσουν τις καταγραφές 

ιδιωτικών καµερών ή τις ασαφείς καταθέσεις αυτο"τών µαρτύρων. Είναι 

σαφές εξάλλου ότι σε µια "ερί"τωση ε"ίθεσης µ"ορούµε να ανατρέξουµε σε 

υλικό α"ό τις καταγραφές των ίδιων καµερών α"ό "ροηγούµενες ηµέρες 

κτλ., α"ό ύ"ο"τες κινήσεις "ου είχαµε εντο"ίσει αλλά και α"ό "εραιτέρω 

αναλύσεις». 

Τελικά, ό"ως αναφέρεται, ύστερα α"ό ενστάσεις "ου διατυ"ώθηκαν α"ό 

τους υ"ευθύνους κά"οιων "ρεσβειών ή άλλων κτιρίων στα ο"οία 

το"οθετούνται, α"οφασίστηκε αυτές οι "εριστρεφόµενες κάµερες να έχουν 

ένα φράγµα κίνησης ώστε να µη βιντεοσκο"ούν τον εσωτερικό χώρο των 

δι"λωµατικών αντι"ροσω"ειών και υ"άρξουν «"αρεξηγήσεις»... 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ταυτότητες µέσα σε λίγα λε%τά, 02.05.2014 

 

To "ρώτο βήµα για την κατάργηση της χρήσης "ιστο"οιητικών στο 

εσωτερικό της δηµόσιας διοίκησης "ραγµατο"οιεί το υ"ουργείο ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Με το βήµα αυτό, το 

∆ηµόσιο ε"ιδιώκει "αράλληλα να αυξήσει την ασφάλεια και να ε"ιταχύνει 

τη διαδικασία έκδοσης των αστυνοµικών δελτίων ταυτότητας. 

Η νέα υ"ηρεσία έχει ανα"τυχθεί µε "ρωτοβουλία του υ"ουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Αφορά την ηλεκτρονική ε"ικοινωνία του 

"ληροφοριακού συστήµατος «Police Online» της ΕΛ.ΑΣ. µε το 

«Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εθνικού ∆ηµοτολογίου (ΟΠΣΕ∆)» 

του υ"ουργείου Εσωτερικών. Σήµερα η έκδοση ταυτότητας α"αιτεί 3 έως 5 

µέρες α"ό την υ"οβολή των δικαιολογητικών α"ό τον "ολίτη ("ιστο"οιητικό 

γέννησης και φωτογραφίες). Η καθυστέρηση στην έκδοσή της οφείλεται 

στην αυτε"άγγελτη αναζήτηση α"ό τις αστυνοµικές αρχές των στοιχείων 

"ου υ"οβάλλει ο ενδιαφερόµενος. Η αναζήτηση αυτή ε"ιβλήθηκε καθώς οι 

αστυνοµικές αρχές βρέθηκαν αντιµέτω"ες µε "ληθώρα "λαστών 

"ιστο"οιητικών "ου δηµιούργησαν µεγάλο αριθµό γνήσιων ταυτοτήτων, οι 

ο"οίες όµως βασίζονταν σε εικονικά στοιχεία. 

Α"ό την ερχόµενη εβδοµάδα, αρχικά σε ε"ιλεγµένα αστυνοµικά τµήµατα 

και στη συνέχεια στο σύνολό τους, ο "ολίτης θα "ροσέρχεται στην αρµόδια 

αστυνοµική υ"ηρεσία, ό"ου θα δηλώνει "ροφορικά τα στοιχεία του. Αυτά θα 



καταχωρίζονται σε "ρότυ"ο αίτησης στη σχετική εφαρµογή και µετά την 

άντληση των α"αραίτητων "ληροφοριών α"ό το Εθνικό ∆ηµοτολόγιο. Η 

αίτηση, "ου θα ε"έχει θέση υ"εύθυνης δήλωσης, θα τυ"ώνεται και ο 

"ολίτης α"λά θα την υ"ογράφει. Στη συνέχεια, µέσω του "ληροφοριακού 

συστήµατος θα εκτυ"ώνεται η ταυτότητα και θα "αραδίδεται στον 

ενδιαφερόµενο µε ασφάλεια, χωρίς λάθη και µέσα λίγα λε"τά της ώρας. 

Η ε"ιτάχυνση, ωστόσο, της διαδικασίας δεν θα γίνει σε βάρος της ασφάλειας. 

Η νέα διαδικασία θα "εριλάβει ειδικό έλεγχο ταυτο"ροσω"ίας του 

ενδιαφεροµένου, "ρωτότυ"ο για τα ελληνικά δεδοµένα. Ο έλεγχος θα 

βασιστεί στην «εξέταση» του ενδιαφεροµένου σε τρεις τυχαίες ερωτήσεις µε 

δηµοτολογικά στοιχεία ".χ. σχετικά µε τον αριθµό των τέκνων του, το όνοµα 

του αδελφού του κ.λ". Αν µια α"άντηση είναι λάθος, οι αστυνοµικές αρχές 

θα κρίνουν αν θα "ρέ"ει να "ροχωρήσει η έκδοση του δελτίου. 

Σύµφωνα µε τα στελέχη του υ"ουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, η νέα 

διαδικασία θα "ροσφέρει "ολλα"λά οφέλη στο ∆ηµόσιο και την κοινωνία. 

Θα εξοικονοµήσει 200.000 εργατοώρες ετησίως σε δηµοτικούς υ"αλλήλους 

και αστυνοµικούς "ου ασχολούνται σήµερα στην έκδοση νέων ταυτοτήτων. 

Ακόµη "ερισσότερες εργατοώρες θα εξοικονοµήσουν οι "ολίτες. Πολύ 

σηµαντικό είναι το ότι για "ρώτη φορά δύο κρατικές υ"ηρεσίες α"οφάσισαν 

να «µιλήσουν» µεταξύ τους για το καλό του ∆ηµοσίου και των "ολιτών. 

Πολλοί δε εκτιµούν ότι αυτή η "ρώτη G2G, δηλαδή Government-to-

Government ηλεκτρονική εφαρµογή, θα α"οτελέσει µόνον την αρχή και ότι 

θα ακολουθήσουν και άλλες. Ηδη δροµολογείται η "εραιτέρω α"λο"οίηση 

της διαδικασίας έκδοσης διαβατηρίων. 

 

 

ΡΟΜΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ,  ΚΑΣ: «Ναι» στην µετεγκατάσταση των Ροµά στο 

όρος Πατέρα, 02.05.2014 

 

Το «"ράσινο φως» για τη µετεγκατάσταση του καταυλισµού των Ροµά α"ό 

την "εριοχή του Νοµισµατοκο"είου του ∆ήµου Χαλανδρίου στη θέση της 

Παλαιάς Αµερικάνικης Βάσης στην κορυφή «Κανδύλι» του όρους Πατέρας, 

έδωσε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο.  

Τα µέλη του ΚΑΣ δέχτηκαν κατά "λειοψηφία (µε µία ψήφο κατά) την 

εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων "ερί 

µη άµεσης και έµµεσης βλάβης αρχαίου οχυρού "ου εντο"ίστηκε κατά τη 

διάρκεια αυτοψίας "ερί"ου 100 µ. βορειοδυτικά της βάσης.  

Κυρίως όµως κατανόησαν την αναγκαιότητα της "ερίστασης, ό"ως 

αναφέρθηκε α"ό τους εκ"ροσώ"ους της Α"οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

"ου έκαναν και το σχετικό αίτηµα, καθώς υ"άρχει εισαγγελική "ροθεσµία 

ως τις 17 Ιουνίου η ο"οία αφορά δύο αλληλένδετα θέµατα: την κατεδάφιση 

των αυθαιρέτων στο Νοµισµατοκο"είο και την "ροσωρινή µετεγκατάσταση 

του καταυλισµού των Ροµά.  

Ο καταυλισµός χωροθετείται µέσα στον υφιστάµενο χώρο της "αλαιάς 

βάσης, εµβαδού 37 στρεµµάτων, ό"ου υ"άρχουν ήδη τσιµεντένιες βάσεις, 



ενώ θα δηµιουργηθούν κι άλλες, "άνω στις ο"οίες θα το"οθετηθούν 51 

οικίσκοι (25 τ.µ.) και άλλοι 9 οικίσκοι (45 τ.µ.).  

∆ύο υφιστάµενα κτίρια θα διατηρηθούν και θα µετατρα"ούν σε "λυντήρια 

και στεγνωτήρια, ενώ θα δηµιουργηθεί ένα ακόµα κτίριο, 300 τ.µ., ως χώρος 

για εκδηλώσεις. ∆ύο γή"εδα, ένα για µ"άσκετ κι ένα για "οδόσφαιρο, θα 

κατασκευαστούν σε εγκαταστάσεις "ου ήδη υ"άρχουν, ενώ θα διαµορφωθούν 

και δύο δεξαµενές, "έρα της υφιστάµενης.  

Ο καταυλισµός έχει τον χαρακτήρα του "ροσωρινού, οι δε εργασίες, "ου θα 

είναι µικρής έκτασης, θα γίνουν υ"ό την ε"ο"τεία των αρµόδιων Εφορειών 

Αρχαιοτήτων.  

Τα κατάλοι"α του οχυρωµατικού "εριβόλου, µαζί µε εκείνα δύο "ύργων, 

"ου βρίσκονται σε στρατηγική θέση "άνω στο όρος Πατέρα, ανήκουν στο 

δίκτυο των αρχαίων οχυρών, "ου ήταν γνωστοί στην "εριοχή της 

Μεγαρίδας. Ο αρχαίος "ερίβολος είναι "ιθανότατα του 3ου αι. ". Χ. και 

είναι αντίστοιχος µε εκείνους, "ου χτίστηκαν για τις άµεσες ανάγκες του 

Χρεµωνίδειου Πολέµου. 

 

 

ΥΓΕΙΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Κοινή %ροµήθεια εµβολίων στην ΕΕ για 

εξοικονόµηση %όρων, 29.04.2014 

 

Σε κοινή "ροµήθεια εµβολίων, τόσο για την µεγαλύτερη ασφάλεια των 

"ολιτών όσο και τον "εριορισµό του κόστους, θα "ροβούν σύντοµα όσες 

χώρες της Ευρω"αϊκής Ένωσης το ε"ιθυµούν. Η ανακοίνωση αυτή έγινε το 

µεσηµέρι της Τρίτης µετά την ολοκλήρωση του άτυ"ου συµβουλίου 

υ"ουργών Υγείας της ΕΕ στο Ζά""ειο Μέγαρο. 

Ό"ως εί"ε ο ευρω"αίος ε"ίτρο"ος Υγείας Τόνιο Μ"οργκ, µέχρι το τέλος 

Ιουνίου αναµένεται να α"αντήσουν τα κράτη µέλη αν ε"ιθυµούν να 

ενταχθούν στο "ροαιρετικό "ρόγραµµα κοινής "αραγγελίας εµβολίων. 

«Υ"άρχουν χώρες "ου έχουν ακόµη κά"οιες ε"ιφυλάξεις για την κεντρική 

"ροµήθεια των εµβολίων και άλλες "ου ίσως χρειαστεί να το ""εράσουν" α"ό 

τα κοινοβούλια τους, αλλά εκτιµώ ότι τελικά οι "ερισσότερες θα 

συµφωνήσουν» ανέφερε ο κ. Μ"οργκ. 

Αναφερόµενος ο έλληνας υ"ουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης στην 

"ολιτική υγείας της Ευρω"αϊκής Ένωσης για τους µετανάστες εί"ε ότι δεν 

είναι ένα ζήτηµα "ου αφορά την κάθε χώρα ξεχωριστά, καθώς τα κονδύλια 

"ου α"αιτούνται εξαρτώνται α"ό "ολλούς "αράγοντες, ό"ως για "αράδειγµα 

η γεωγραφική της θέση. 

«Τα τελευταία χρόνια έχουν δα"ανηθεί στη χώρα µας 150 εκατοµµύρια ευρώ 

για την "ερίθαλψη των µεταναστών» εί"ε ο κ. Γεωργιάδης. 

Σε ό,τι αφορά τους ανασφάλιστους, ο κ. Γεωργιάδης ε"ανέλαβε ότι στόχος 

είναι να έχουν "ρόσβαση όχι µόνο στις υ"ηρεσίες Υγείας αλλά και στα 

φάρµακα "ου χρειάζονται. 

Ο υ"ουργός υ"εραµύνθηκε ε"ίσης των µεταρρυθµίσεων στο χώρο της 

Υγείας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο βρετανός οµόλογος µου µού εί"ε στο 

συµβούλιο κάτι "ου στη χώρα του θεωρείται αυτονόητο κι εδώ ακόµα 



διαφωνούµε για το αν είναι σωστό ή λάθος. Αφορά τη χρήση των γενόσηµων 

φαρµάκων. Στη Βρετανία είναι 83% και στη χώρα µας µόνο 20%, αυτό τα 

λέει όλα». 

 


