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ΑµεΑ 

 

• ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, Στα «συρτάρια των υ#ουργείων» 

εκατοντάδες θέσεις εργασίας για άτοµα µε ανα#ηρία, 

03.04.2014 

 

Η ΕΣΑµεΑ ζητά την τρο�ο�οίηση του νόµου 2643 /1998, «ώστε να 

λειτουργήσει α�οκλειστικά �ρος όφελος των ατόµων µε ανα�ηρία/χρόνια 

�άθηση και των οικογενειών τους» 

Με ε�ιστολή της στα υ�ουργεία ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Εργασίας, 

η ΕΣΑµεΑ ζητά την τρο�ο�οίηση του νόµου 2643 /1998, «ώστε να 

λειτουργήσει α�οκλειστικά �ρος όφελος των ατόµων µε ανα�ηρία/χρόνια 

�άθηση και των οικογενειών τους, καθώς και την άµεση έκδοση της 

�ροκήρυξης των  θέσεων του δηµοσίου τοµέα, καθώς και της �ροκήρυξης 

της �αρ. 8 του άρθρου 2 των θέσεων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. 

Η τελευταία �ροκήρυξη των θέσεων του δηµοσίου τοµέα εκδόθηκε το έτος 

2008. Αυτό σηµαίνει ότι το 5% των θέσεων των γενικών �ροκηρύξεων του 

ΑΣΕΠ του έτους 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 έως και 

σήµερα, �ου  αντιστοιχούν στο ν. 2643/98, και κρατούνται α�ό την αρµόδια 

υ�ηρεσία του Υ�ουργείου Εργασίας και του ΟΑΕ∆ για το σκο�ό αυτό, 

καθώς και  εκατοντάδες θέσεις �ροηγούµενων �ροκηρύξεων -µε εξαίρεση 

µόνο της τελευταίας �ροκήρυξης του Υ�ουργείου Οικονοµικών- �ου δεν 

έχουν �ληρωθεί και µένουν κενές, δεν έχουν ακόµη �ροκηρυχθεί! 

Όλα αυτά τα χρόνια εκατοντάδες θέσεις για τα άτοµα µε ανα�ηρία και 

χρόνιες �αθήσεις �ου �ροστατεύονται α�ό το ν. 2643/98 λιµνάζουν στα 

συρτάρια των υ�ουργείων. Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα µε ανα�ηρία 

στερούνται το αναφαίρετο δικαίωµα της εργασίας, µε ανυ�ολόγιστες 

οικονοµικές συνέ�ειες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους». 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

 

� ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Κράτος εν κράτει η 

ΕΛ.ΑΣ», 03.04.2014 

 

Με έκθεσή της, η ∆ιεθνής Αµνηστία καταρρί�τει τον µύθο των 

«µεµονωµένων �εριστατικών» αστυνοµικής βίας. ∆εν �ρέ�ει να υ�άρχει 

σοβαρή �αραβίαση νόµων, ανθρω�ίνων δικαιωµάτων και κανονισµών �ου 

δεν έχει δια�ράξει τον τελευταίο ενάµιση χρόνο η Ελληνική Αστυνοµία, 

ό�ως �ροκύ�τει α�ό την αναλυτική έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας �ου 

δηµοσιεύεται σήµερα. Και µόνο ο τίτλος �αρα�έµ�ει σε άλλες ε�οχές: 

«Κράτος εν κράτει: κουλτούρα κακοµεταχείρισης και ατιµωρησίας στην 

Ελληνική Αστυνοµία». 



Η έκθεση καλύ�τει την �ερίοδο α�ό τον Ιούλιο του 2012 µέχρι το �ρώτο 

δεκα�ενθήµερο του �ερασµένου Φεβρουαρίου και α�οτελεί συνέχεια 

�ροηγούµενης έκθεσης της οργάνωσης, �ου δια�ίστωνε κι εκείνη 

εκτεταµένες αστυνοµικές �αραβιάσεις ανθρω�ίνων δικαιωµάτων. «∆εκαοκτώ 

µήνες αργότερα, η εικόνα εξακολουθεί να εµφανίζεται ζοφερή», αναφέρει η 

οργάνωση. Οι 75 σελίδες της έκθεσης διαψεύδουν ευθέως τους ισχυρισµούς 

του αρχηγείου και της �ολιτικής ηγεσίας �ως α�οτελούν «µεµονωµένα 

�εριστατικά» τα φαινόµενα κακοµεταχείρισης, �αρανοµίας, βασανισµού, 

κατάχρησης εξουσίας και ρατσιστικής βίας. 

«Παγιωµένος ρατσισµός» 

«Οι θεσµικές α�οκρίσεις της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας και του 

υ�ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης αρνούνται �λήρως τους σοβαρούς ισχυρισµούς 

ή τους χαρακτηρίζουν «µεµονωµένα �εριστατικά». ∆εν είναι µεµονωµένα», 

αναφέρει η έκθεση. Σκληρή είναι και η δήλωση της Γετζέρκα Τιγκάνι 

(Jezerka Tigani), ανα�ληρώτριας διευθύντριας του �ρογράµµατος της ∆.Α. 

για την Ευρώ�η και την Κεντρική Ασία: «Η α�οτυχία της ΕΛ.ΑΣ. στην 

�ερί�τωση της Χρυσής Αυγής α�οτελεί µόνο την κορυφή του �αγόβουνου. Ο 

�αγιωµένος ρατσισµός, η χρήση υ�ερβολικής βίας και η βαθιά ριζωµένη 

κουλτούρα ατιµωρησίας α�οτελούν µάστιγα για την Ελληνική Αστυνοµία». 

Α�ό τα �ιο χαρακτηριστικά �αραδείγµατα αστυνοµικής αυθαιρεσίας είναι η 

συµ�εριφορά της Αστυνοµίας α�έναντι στους διαδηλωτές. Η οργάνωση 

�αραθέτει διεθνείς κανόνες συµ�εριφοράς της Αστυνοµίας στις διαδηλώσεις, 

ό�ως έχουν θεσ�ιστεί α�ό τον ΟΗΕ: 

«Οι αστυνοµικοί �ρέ�ει κατά το δυνατόν να εφαρµόζουν µη βίαια µέσα �ριν 

καταφύγουν στη χρήση βίας, την ο�οία ε�ιτρέ�εται να χρησιµο�οιήσουν 

στην ελάχιστη α�αραίτητη έκταση και µόνο εάν άλλα µέσα �αραµένουν 

ανα�οτελεσµατικά ή χωρίς καµία �ροο�τική ε�ίτευξης του σκο�ούµενου 

α�οτελέσµατος. Εάν η σύννοµη χρήση βίας είναι ανα�όφευκτη, οι 

αστυνοµικοί �ρέ�ει να είναι συγκρατηµένοι στη χρήση της και να ενεργούν 

σε αναλογία �ρος τον θεµιτό σκο�ό �ου ε�ιδιώκεται, να ελαχιστο�οιούν τις 

βλάβες και τους τραυµατισµούς και να διασφαλίζουν ότι �αρέχονται βοήθεια 

και ιατρική φροντίδα σε τυχόν τραυµατισµένα ή �ληγέντα άτοµα το 

συντοµότερο δυνατόν. [...] Σε �ερί�τωση �ου µια µικρή µειονότητα 

�ροσ�αθεί να µετατρέψει µια ειρηνική συνάθροιση σε βίαιη, τα µέλη των 

σωµάτων ασφαλείας �ρέ�ει να �ροστατεύουν τους ειρηνικούς διαδηλωτές 

και να µη χρησιµο�οιούν τις βίαιες �ράξεις των λίγων ως �ρόσχηµα για να 

�εριορίσουν ή να �αρακωλύσουν την άσκηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

της �λειονότητας». 

Θεωρία και �ράξη 

Η οργάνωση ε�ισηµαίνει ε�ι�λέον ότι σε ορισµένες �εριστάσεις «δεν �ρέ�ει 

�οτέ να χρησιµο�οιούνται» χηµικά: «Ως µέσο διάλυσης ειρηνικής 

συνάθροισης, εκεί ό�ου υ�άρχουν ηλικιωµένοι, �αιδιά ή άλλοι �ου 

ενδέχεται να δυσκολευτούν να α�οµακρυνθούν, για να α�οφύγουν τα 

χηµικά, ή σε κλειστούς χώρους, ό�ως κτίρια, οχήµατα και αθλητικά γή�εδα, 

ό�ου είναι �εριορισµένες οι έξοδοι και τα σηµεία εξαερισµού». 

Οι κανόνες αυτοί µοιάζουν µάλλον εξωτικοί αν τους συγκρίνουµε µε την 

�ραγµατικότητα, ό�ως την καταγράφει η έκθεση: υ�ερβολική χρήση βίας 

στις διαδηλώσεις, �ου έχει οδηγήσει σε ε�ικίνδυνους τραυµατισµούς, κακή 



χρήση λιγότερο θανατηφόρων ό�λων, χρήση υ�ερβολικών και ε�ικίνδυνων 

χηµικών, αυθαίρετες �ροσαγωγές διαδηλωτών. Αναφέρονται αναλυτικά οι 

αστυνοµικές �αραβιάσεις στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι 

µετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ό�ου νεαρός διαδηλωτής έχασε το 

δεξί του µάτι α�ό δακρυγόνο αστυνοµικού. 

Αναλυτική είναι η αναφορά και στην καταστολή των διαδηλώσεων στην 

Ιερισσό, ό�ου τραυµατίστηκε α�ό χτυ�ήµατα αστυνοµικού η διαδηλώτρια 

Ράνια Βερβερίδου. Υ�έβαλε µήνυση, αλλά δεν έχει σηµειωθεί ακόµα καµία 

�ρόοδος στην �ροκαταρκτική εξέταση, ούτε έχει ξεκινήσει άλλη έρευνα για 

τις �ολυάριθµες καταγγελίες για υ�ερβολική χρήση αστυνοµικής βίας 

εκείνη την ηµέρα. 

Ατιµώρητοι 

∆εν είναι φυσικά τα µόνα �εριστατικά ατιµωρησίας. ∆ύο χρόνια µετά τον 

τραυµατισµό στο τύµ�ανο του δηµοσιογράφου Μανώλη Κυ�ραίου σε 

διαδήλωση, οι δράστες αστυνοµικοί δεν έχουν εντο�ιστεί, �αρ” όλο �ου 

είναι διαθέσιµες φωτογραφίες τους. Καµία �ρόοδος δεν έχει σηµειωθεί και 

στην έρευνα για τον �αραλίγο µοιραίο τραυµατισµό του φωτορε�όρτερ 

Μάριου Λώλου α�ό χτύ�ηµα αστυνοµικού στο κεφάλι, �αρ” όλο �ου είναι 

γνωστή η µονάδα στην ο�οία ανήκει ο δράστης. 

Αλλωστε, η Αστυνοµία �αραβιάζει τους κανονισµούς �ου α�αιτούν να 

αναγράφονται σε εµφανές σηµείο του κράνους οι αναγνωριστικοί αριθµοί 

των αστυνοµικών των Υ�ηρεσιών Α�οκατάστασης Τάξης. Στην 

�ραγµατικότητα «αναγράφονται στο �ίσω µέρος του κράνους και… τα 

θύµατα δεν µ�ορούν γενικώς να τους δουν». 

Βασανιστήρια 

Στο κεφάλαιο �ου αφορά την �ρακτική των βασανιστηρίων, η έκθεση 

αναφέρει τα βασανιστήρια στη ΓΑ∆Α εναντίον των διαδηλωτών της 

αντιφασιστικής µοτο�ορίας τον Σε�τέµβριο του 2012, τα βασανιστήρια στους 

κατηγορούµενους για τη ληστεία στο Βελβεντό και την ε�έµβαση µε 

Photoshop στις φωτογραφίες τους. 

Πολυάριθµες είναι οι αναφορές στην αστυνοµική βία α�έναντι σε 

µετανάστες και �ρόσφυγες: αυθαίρετη στέρηση ελευθερίας κατά τις 

ε�ιχειρήσεις του Ξένιου ∆ία, κακοµεταχείριση στα κέντρα κράτησης, 

ευθείες ε�ιθέσεις κατά �ροσφύγων και µεταναστών στα σύνορα και 

�αράνοµες α�ωθήσεις στην Τουρκία. «Ο τρό�ος µε τον ο�οίο διεξάγονται 

τέτοιες ε�ιχειρήσεις α�ώθησης α�ό την ελληνική συνοροφυλακή θέτει ζωές 

σε κίνδυνο», αναφέρει η οργάνωση και �αραθέτει καταγγελίες για 

ξυλοδαρµό και αφαίρεση τιµαλφών. 

Στο στόχαστρο µ�αίνουν και οι αστυνοµικές ε�ιχειρήσεις στους οικισµούς 

Ροµά. Οι ε�ιχειρήσεις αυτές στοχο�οιούν άδικα τους Ροµά, καθώς, σύµφωνα 

µε τα στοιχεία της ίδιας της ΕΛ.ΑΣ., �ροκύ�τουν µόνο λίγα �οινικά 

αδικήµατα, ενώ �ολλές συλλήψεις αφορούν αδικήµατα �ου συνδέονται µε 

την �εριθωριο�οίησή τους. Α�ό τις 4.671 �αραβάσεις της νοµοθεσίας �ου 

δια�ιστώθηκαν α�ό Ροµά, οι 3.373 συνδέονται µε �αραβάσεις του ΚΟΚ 

Ανεξέλεγκτοι 

Η οργάνωση ε�αναλαµβάνει το αίτηµα �ου θέτουν ε�ιτακτικά διεθνείς 

οργανισµοί, να θεσ�ιστεί ανεξάρτητος µηχανισµός εξέτασης καταγγελιών 

κατά αστυνοµικών. «Με φόντο την οικονοµική κρίση, τις οξυνόµενες 



κοινωνικές εντάσεις και τις αυξηµένες µεταναστευτικές �ιέσεις, τα 

ελλείµµατα στις ελληνικές δοµές ε�ιβολής του νόµου α�οκαλύ�τονται τα 

τελευταία χρόνια ολοένα καταφανέστερα: στον τρό�ο µε τον ο�οίο 

αστυνοµεύονται οι διαδηλώσεις, ελέγχονται τα σύνορα και αντιµετω�ίζονται 

τα �ολλα�λασιαζόµενα εγκλήµατα µίσους. Εκτός α�ό τη µακρόχρονη 

κουλτούρα ατιµωρησίας, �ρόσφατα έχει γίνει εµφανές ένα ισχυρό ρεύµα 

�αγιωµένου ρατσισµού στην Ελληνική Αστυνοµία. Και τα δύο χρειάζεται να 

κατα�ολεµηθούν ε�ειγόντως, αν �ρόκειται να διατηρηθεί η εµ�ιστοσύνη 

του κοινού στις ελληνικές δοµές ε�ιβολής του νόµου», καταλήγει η έκθεση. 

 

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ 

 

� ΤΟ ΕΘΝΟΣ, «Κατα#έλτης το κατηγορητήριο για τους 

σωφρονιστικούς της Νιγρίτας», 06.04.2014 

 

«Κατα�έλτης» είναι το κατηγορητήριο �ου συνέταξε η ανακρίτρια Σερρών 

Γεωργία Τουτουντζή σε βάρος των σωφρονιστικών υ�αλλήλων της Νιγρίτας 

Σερρών, �ου φέρονται ότι «�ρωταγωνίστησαν» στα βασανιστήρια, κατά του 

Αλβανού βαρυ�οινίτη Ιλί Καρέλι, α�ό τα ο�οία ε�ήλθε τελικά ο θάνατός 

του. Σύµφωνα µε το κατηγορητήριο, οι σωφρονιστικοί υ�άλληλοι -15 τον 

αριθµό- �ου αναφέρονται ονοµαστικά ένας �ρος έναν- υ�έβαλαν για �άνω 

α�ό δύο ώρες τον 42χρονο κρατούµενο «συστηµατικά και αδιαλεί�τως σε 

βασανιστήρια», �ροκειµένου να τον τιµωρήσουν για τη δολοφονία του 

συναδέλφου τους, Γιώργο Τσιρώνη, στις φυλακές Μαλανδρίνου. Οι υ�όλογοι 

υ�άλληλοι -12 φύλακες, ένας αρχιφύλακας, ένας υ�αρχιφύλακας κι ένας 

υ�άλληλος εξωτερικής φρουράς-, ό�ως αναφέρεται, έριχναν ακόµη και νερό 

στον αλλοδα�ό κρατούµενο για να είναι �ιο ε�ώδυνα τα χτυ�ήµατά τους. 

«Ενεργώντας όλοι α�ό κοινού χτυ�ούσατε τον Ιλί Καρέλι µε γροθιές, 

λακτίσµατα και µε τη χρήση τµήµατος κλινοσκε�άσµατος, διαµορφωµένου 

σε αυτοσχέδιο κοχλιότυ�ο βούρδουλα, µήκους �ερί�ου 50 εκατοστών, σε 

διάφορα σηµεία του σώµατός του, στην �λάτη, στα �όδια, κυρίως στα 

�έλµατα των �οδιών (φάλαγγα) και τις γαστροκνηµίες (γάµ�ες), στους 

γλουτούς, το στήθος, την κοιλιακή χώρα και το κεφάλι, ρίχνοντάς του 

ταυτόχρονα νερό, ώστε τα χτυ�ήµατα να καθίστανται �ιο ε�ώδυνα» 

αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κατηγορητήριο. 

Οι δε �εριγραφόµενες �ράξεις βασανισµού τελέστηκαν, α�ό τις 3.57 µ.µ. 

µέχρι τις 6.38 µ.µ., στον χώρο αναµονής των φυλακών Νιγρίτας -γνωστός 

στη γλώσσα των σωφρονιστικών υ�αλλήλων ως "ψυγείο"- ό�ου οδηγήθηκε 

αρχικά ο Αλβανός βαρυ�οινίτης, µετά την άφιξή του στο κατάστηµα 

κράτησης, µέχρι να ολοκληρωθούν κά�οιες τεχνικές εργασίες στο κελί ό�ου 

ε�ρόκειτο να κρατηθεί. 

Α�οτελέσµατα των �ράξεων αυτών, κατά το κατηγορητήριο, ήταν να 

�ροκληθούν στον �αθόντα εκτεταµένες θλαστικές εκχυµωτικές κακώσεις, 

ορισµένες εκ των ο�οίων ήταν δηλωτικές του θλόντος-µέσου οργάνου, το 

ο�οίο αφήνει σ�ειροειδή ευρήµατα ε�ί των µαλακών µορίων του σώµατος, 

καθώς και κάταγµα του σώµατος του στέρνου µε την �έριξ αυτού 

αιµορραγική διήθηση των µαλακών µορίων, το ο�οίο �ιέζει την καρδιά κατά 

τις ανα�νευστικές κινήσεις ή τις κινήσεις του σώµατος. 



Στη συνέχεια, οι φερόµενοι ως δράστες, �ερί τις 6.38 µ.µ. οδήγησαν τον Ιλί 

Καρέλι, υ�οβασταζόµενο στο διαµορφωµένο κελί -ό�ου �αρέµεινε µόνος 

του- βρεγµένο και εµφανέστατο ταλαι�ωρηµένο, χωρίς να µεριµνήσουν να 

εξετασθεί α�ό γιατρό. Κατά το κατηγορητήριο, το κάταγµα του στέρνου, σε 

συνδυασµό µε τις �ράξεις βασανισµού, «ήταν ικανό να ε�ιφέρει, και τελικά 

ε�έφερε, τον αρρυθµιογόνο θάνατο του Ιλί Καρέλι λίγες ώρες αργότερα, ήτοι 

µεταξύ του χρονικού διαστήµατος α�ό 6.38 µ.µ. µέχρι τις 11.15 ο�ότε και 

δια�ιστώθηκε ότι αυτός δεν ανέ�νεε και ειδο�οιήθηκε το ΕΚΑΒ �ου τον 

µετέφερε στο νοσοκοµείο Σερρών, ό�ου δια�ιστώθηκε ο θάνατός του». 

Ήδη για την υ�όθεση κλήθηκαν σε α�ολογία οκτώ σωφρονιστικοί 

υ�άλληλοι, οι ο�οίοι ζήτησαν και �ήραν �ροθεσµία �ροκειµένου να 

λογοδοτήσουν την ερχόµενη Τρίτη στην ανακρίτρια Σερρών. Οι υ�όλοι�οι 

ε�τά, α�ό τους 15 �ου αναφέρονται στο κατηγορητήριο, αναµένεται, 

σύµφωνα µε �ηγές της εισαγγελίας Σερρών, να λάβουν τα ε�όµενα 24ωρα 

κλήσεις �ροκειµένου κι αυτοί µε τη σειρά τους να α�ολογηθούν στην ίδια 

ανακρίτρια. 

 

 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

 

� ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Έξωση σε τρανς», 

02.04.2014 

 

«Εµείς δεν έχουµε �ρόβληµα µε τους µετανάστες, τις ‘‘τραβεστί’’ όµως δεν 

τις θέλουµε»! Αυτό ακούστηκε στη συνέλευση της �ολυκατοικίας ό�ου 

βρίσκονται τα νέα γραφεία του Σωµατείου Υ�οστήριξης ∆ιεµφυλικών α�ό 

την �λευρά των ιδιοκτητών διαµερισµάτων �ου ζητούν να ακυρωθεί η 

µίσθωση των γραφείων στο Σωµατείο. Ε�ικαλούνται τον κανονισµό της 

�ολυκατοικίας, �ου δεν ε�ιτρέ�ει τη λειτουργία ε�αγγελµατικής στέγης, 

ό�ως λένε. 

Το Σωµατείο ε�ιµένει �ως �ρόκειται για �ρόσχηµα και �ως εφαρµόζεται 

ε�ιλεκτικά σε βάρος του ο ό�οιος κανονισµός, καθώς ήδη λειτουργούν στην 

�ολυκατοικία άλλοι ε�αγγελµατικοί χώροι: ένα οδοντιατρείο, ένα µ�αρ στο 

ισόγειο, µια εµ�ορική αντι�ροσω�εία, �αλιότερα ένα γραφείο 

ευρωβουλευτή. Αλλωστε, µιλάει µόνη της η φράση «τις “τραβεστί” όµως δεν 

τις θέλουµε», ό�ως και το γεγονός �ως η �λευρά των ιδιοκτητών 

α�ευθυνόταν στην εκ�ρόσω�ο του Σωµατείου, �ου ζήτησε να έχει λόγο στη 

συνέλευση, µια στο θηλυκό και µια στο αρσενικό. «Εσείς έχετε �ρόβληµα µε 

το φύλο σας, όχι εµείς», της εί�αν. 

Οι δικηγόροι Ηλέκτρα Λήδα Κούτρα και Σ�υρίδων Αδάµ α�ό την Ελληνική 

∆ράση για τα Ανθρώ�ινα ∆ικαιώµατα ανέλαβαν την υ�οστήριξη του 

Σωµατείου και ετοιµάζονται να ασκήσουν όλα τα ένδικα µέσα �ροκειµένου 

να µην υ�οστεί άλλη µια ακύρωση µίσθωσης το Σωµατείο λόγω τρανσφοβίας. 

Λίγους µήνες �ριν, ο �ροηγούµενος ιδιοκτήτης ε�ικαλέστηκε �ιέσεις άλλων 

ιδιοκτητών και ζήτησε αναιτιολόγητα α�ό το Σωµατείο να φύγει, 

�αρακρατώντας µάλιστα σακούλες µε τρόφιµα �ου �ροορίζονταν για το 

συσσίτιο των ά�ορων τρανς, ό�ως λέει η Μαρίνα Γαλανού, �ρόεδρος του 



Σωµατείου. Μηνύσεις και αγωγές ετοιµάζονται και για εκείνη την ακύρωση 

µίσθωσης. 

«Ό�οιος και ό�οια νοµίζει ότι µ�ορεί να λέει: τις “τραβεστί” δεν τις 

θέλουµε”, θα �ληρώνει. Το δικαίωµα των τρανς στη στέγη είναι 

αδια�ραγµάτευτο», δηλώνει η κ. Γαλανού. 

 

• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Στο «κόκκινο» οι ρατσιστικές ε#ιθέσεις το 

2013, 3.4.2014 

 

Βαριά είναι η συγκοµιδή των �εριστατικών ρατσιστικής βίας, �ου 

καταγράφηκαν το έτος 2013. Πρόκειται για 166 �εριστατικά µε τουλάχιστον 

320 θύµατα, σύµφωνα µε τα στοιχεία �ου συγκέντρωσε µε �ροσω�ικές 

συνεντεύξεις το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας 

(α�οτελείται α�ό ΜΚΟ). Το �ιο �ολυ�ληθές �εριστατικό υ�ήρξε στη Νέα 

Μανωλάδα της Ηλείας «ό�ου καταγράφηκαν 155 θύµατα εργασιακής 

εκµετάλλευσης µε ρατσιστικό κίνητρο, κατά των ο�οίων �υροβόλησαν οι 

ε�ιστάτες και τραυµάτισαν 35 α�ό αυτά», ό�ως εί�ε η κ. Ελένη Τάκου, 

βοηθός συντονίστρια του ∆ικτύου. 

Με τόσες ε�ιθέσεις �ώς να σταθούν οι θεωρίες για «µεµονωµένα 

�εριστατικά», �ου ανα�αράγονταν �αλιότερα α�ό ε�ίσηµα χείλη, 

αναρωτήθηκε ο κ. Κωστής Πα�αϊωάννου, �ρόεδρος της Εθνικής Ε�ιτρο�ής 

για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου. Ο κ. Πα�αϊωάννου σηµείωσε �ως ο 

Σε�τέµβριος 2013 α�οτέλεσε σηµείο καµ�ής, καθώς µέχρι τότε οι 

ρατσιστικές ε�ιθέσεις κλιµακώνονταν, ενώ µετά ακολούθησε κατακόρυφη 

µείωση: 18 �εριστατικά το τελευταίο τρίµηνο του 2013. «Εσ�ασε η σιγουριά 

των ρατσιστών για ατιµωρησία. Αυτή η θετική εξέλιξη �ροκαλεί το ερώτηµα 

γιατί έ�ρε�ε να καθυστερήσει η �ολιτεία τόσο �ολύ», αναρωτήθηκε ο κ. 

Πα�αϊωάννου. ∆εν έλειψε η ανησυχία για ορισµένη αναζω�ύρωση της 

κινητικότητας ρατσιστικών κύκλων α�ό τον Φεβρουάριο φέτος, αλλά κυρίως 

για κυβερνητικές ε�ιλογές �ου αρνούνται τη νοµική �ροστασία στα θύµατα 

ρατσιστικής βίας. 

Καταγγελίες 

«Μόνο 33 α�ό τα 166 �εριστατικά έχουν καταγγελθεί στην Αστυνοµία και 

έχει κινηθεί �οινική διαδικασία. Οι �ερισσότεροι µετανάστες µάς λένε “δεν 

�άµε στην Αστυνοµία γιατί δεν έχουµε χαρτιά”, ενώ �άρα �ολλοί είναι 

εκείνοι �ου �ιστεύουν �ως δεν θα γίνει τί�οτα», σηµείωσε η κ. ∆άφνη 

Κα�ετανάκη, α�ό την Υ�ατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

Ό�ως ανέφερε χαρακτηριστικά, για να κάνει κά�οιος καταγγελία στην 

Αθήνα, �ρέ�ει να �άει στον 7ο όροφο στη ΓΑ∆Α και να φέρει µαζί του και... 

διερµηνέα! Ε�ισηµάνθηκε η ανησυχητική αύξηση των �εριστατικών ό�ου η 

αστυνοµική συνδέεται µε τη ρατσιστική βία. Το 2013 καταγράφηκαν α�ό το 

∆ίκτυο 44 �εριστατικά βίας α�ό ενστόλους, τα 23 σε χώρους κράτησης. 

Την εκτίµηση ότι τα �ραγµατικά �εριστατικά ρατσιστικής βίας είναι �ολύ 

�ερισσότερα, αλλά δεν δηλώνονται, έκανε ο �ρόεδρος του Ελληνικού 

Φόρουµ Προσφύγων, Γιονούς Μοχαµαντί. «Παρόλο �ου έχουν �έσει οι 

αριθµοί των ε�ιθέσεων, οι µετανάστες ζουν µέσα στον φόβο», τόνισε 



χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε σε θύµατα ε�ιθέσεων �ου δεν µ�όρεσαν να 

το ξε�εράσουν. 

Η �ρόεδρος του Σωµατείου Υ�οστήριξης ∆ιεµφυλικών, Μαρίνα Γαλανού, 

αναφέρθηκε ειδικά στη ρατσιστική συµ�εριφορά α�ό κρατικούς 

λειτουργούς. 

 

 

• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Μελέτη για την ε#ιρροή του ακροδεξιού 

εξτρεµισµού, 4.4.2014 

 

    Οι κίνδυνοι α�ό το φαινόµενο της ανόδου της άκρας δεξιάς 

ε�ισηµάνθηκαν σε εκδήλωση την �ερασµένη Τρίτη στις Βρυξέλλες, κατά 

την ο�οία �αρουσιάστηκε µελέτη του καθηγητή του Παντείου και 

αντι�ροέδρου της ∆ιεθνούς Οµοσ�ονδίας ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου, ∆ηµ. 

Χριστό�ουλου. Αντικείµενο της έρευνας �ου έγινε υ�ό την αιγίδα του 

Ιδρύµατος «Ρόζα Λούξεµ�ουργκ» ήταν ο ακροδεξιός εξτρεµισµός και η 

ξενοφοβία σε θεσµούς ό�ως η ∆ικαιοσύνη, η Αστυνοµία, η Εκκλησία και ο 

Στρατός. 

Ό�ως ανέφερε στη διάρκεια συνέντευξης Τύ�ου ο κ. Χριστό�ουλος, α�ό την 

έρευνα �ροκύ�τει ότι «το ελληνικό στράτευµα (λόγω νω�ού �αρελθόντος 

�ολιτειακών εκτρο�ών) α�ό τη Μετα�ολίτευση και ύστερα �αρουσιάζει 

συµ�εριφορά υ�οδειγµατική σε ό,τι αφορά την αφοσίωσή του στο 

�ολίτευµα». Ο �ερισσότερο εκτεθειµένος στον ακροδεξιό εξτρεµισµό τοµέας, 

κατά την έρευνα, είναι η Ελληνική Αστυνοµία. «∆εν υ�άρχει άνθρω�ος �ου 

να χρηµάτισε υ�ουργός ∆ηµόσιας Τάξης την τελευταία τριετία �ου να µην 

έχει ρητά �αραδεχθεί ότι όντως υ�άρχει µείζον ζήτηµα» αναφέρει το 

εισαγωγικό σηµείωµα της έρευνας. Α�ευθυνόµενος σε Ολλανδούς, Γάλλους 

και Ελληνες ευρωβουλευτές, ο κ. Χριστό�ουλος υ�ογράµµισε ωστόσο ότι 

«εάν υ�άρξει �ολιτική βούληση για την αντιµετώ�ιση του φαινοµένου, οι 

�ερισσότεροι αστυνοµικοί θα �ειθαρχήσουν µη ρισκάροντας να α�οταχθούν 

α�ό το Σώµα». 

Στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης, η έρευνα �αρατηρεί ότι ολοένα και συχνότερα 

δικαστές «διολισθαίνουν σε ρατσιστικές κρίσεις, οικείες στην ιστορία του 

ελληνικού φυλετισµού». Ο κ. Χριστό�ουλος διευκρίνισε ότι «οι Έλληνες 

δικαστές δεν έχουν δεσµούς µε τη Χρυσή Αυγή, ωστόσο, ολοένα και 

συχνότερα καταλήγουν σε αυταρχικές δικαστικές α�οφάσεις». Για την 

Εκκλησία, αντίστοιχα, οι ερευνητές δια�ιστώνουν ότι «ανώτατοι 

εκκλησιαστικοί αξιωµατούχοι δεν διέ�ονται α�ό την �αραµικρή συστολή σε 

ό,τι αφορά την εκφορά α�όψεων �ου σε άλλες ευρω�αϊκές χώρες θα 

τελούσαν υ�ό διωγµό». 

Στο �εριθώριο της συνέντευξης Τύ�ου, η Γερµανίδα ευρωβουλευτής και 

µέλος της Ευρω�αϊκής Αριστεράς (GUE) ε�εσήµανε ότι «η άνοδος της άκρας 

δεξιάς δεν α�οτελεί ελληνικό φαινόµενο, γεγονός �ου θα α�οτυ�ωθεί στα 

α�οτελέσµατα των ευρωεκλογών του Μαΐου». Στο ίδιο µήκος κύµατος 

κινήθηκε και η Γαλλίδα ευρωβουλευτής και µέλος, ε�ίσης, της Ευρω�αϊκής 

Ενωτικής Αριστεράς, Marie Christine Vergiat, η ο�οία υ�ογράµµισε, 

µεταξύ άλλων, το ενδεχόµενο µεγαλύτερης εκ�ροσώ�ησης του Front 

National στο Ευρωκοινοβούλιο. 



 

 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

 

� TVXS, Αντισυνταγµατικός ο νέος τρό#ος διορισµού 

εκ#αιδευτικών , 01. 04. 2014 

 

Τη Συνταγµατικότητα ή όχι της κατανοµής των �ροσλήψεων των 

εκ�αιδευτικών �ου έγινε µε τον Νόµο 3848/2010 καλείται να κρίνει η 

Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Ε�ικρατείας (ΣτΕ). Το Γ’ Τµήµα του ΣτΕ, το 

ο�οίο �αρέ�εµψε την υ�όθεση στην Ολοµέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού 

∆ικαστηρίου, α�οφάνθηκε ότι η νοµοθετική ρύθµιση είναι 

αντισυνταγµατική. 

Συγκεκριµένα, έκρινε ότι ο αναλογικός διορισµός (60%-40%) των 

εκ�αιδευτικών �ου �ροβλέ�ει το άρθρο 9 του νόµου 3848/2010 είναι 

αντίθετος στις Συνταγµατικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, ό�ως 

ορίζουν τα άρθρα 4 και 103 του Συντάγµατος. 

Το ∆ιοικητικό Εφετείο µε τη διαδικασία της �ρότυ�ης δίκης, έστειλε στο 

ΣτΕ �ροδικαστικά ερωτήµατα σχετικά  µε τη Συνταγµατικότητα ή µη του 

νοµοθετικού �λαισίου �ου διαµορφώθηκε το 2010 για τους διορισµούς των 

εκ�αιδευτικών. 

Στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια είχαν �ροσφύγει 85 εκ�αιδευτικοί διαφόρων 

ειδικοτήτων υ�οστηρίζοντας  ότι  θα έ�ρε�ε να διοριστούν τη σχολική 

�ερίοδο 2010-2011, αλλά κατ’  εφαρµογή των νόµων 3833/2010 και 

3848/2010, δεν διορίστηκαν, τονίζοντας την αντισυνταγµατικότητα του νέου 

τρό�ου διορισµού των εκ�αιδευτικών. 

Κατά την εκδίκαση της υ�όθεσης ενώ�ιον του ΣΤΕ, άλλοι 54 εκ�αιδευτικοί  

τάχθηκαν υ�έρ των θέσεων και α�όψεων των 85 συναδέλφων τους �ου είχαν 

�ροσφύγει ήδη στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. 

Με τους εν λόγω νόµους καθορίστηκε, µεταξύ των άλλων,  ότι οι διορισµοί 

των µονίµων εκ�αιδευτικών στην �ρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκ�αίδευση θα γίνουν κατά 60% α�ό τους �ίνακες διοριστέων 

εκ�αιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε �οσοστό 40% α�ό τους �ίνακες 

�ροσωρινών ανα�ληρωτών εκ�αιδευτικών µε �ραγµατική υ�ηρεσία. 

Ό�ως έκριναν, οι Σύµβουλοι της Ε�ικρατείας, και οι υ�ουργικές α�οφάσεις 

�ου καθορίζουν τον αριθµό διορισµού ως µονίµων, ανα�ληρωτών ή 

ωροµισθίων εκ�αιδευτικών  µε 30 ή 24 µήνες �ροϋ�ηρεσία �ροσκρούουν 

στο Σύνταγµα, καθώς δεν αναφέρουν συγκεκριµένα κριτήρια βάσει των 

ο�οίων καθορίζεται ο αριθµός των διοριστέων εκ�αιδευτικών µε 30µήνη ή 

24µήνη �ροϋ�ηρεσία. 

 

 

 

 

 



� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Πιέσεις ΟΠΑ για δηµιουργία 

#ανε#ιστηµιακής ασφάλειας, 5.4.2014 

 

Το αίτηµα για �ανε�ιστηµιακή ασφάλεια ε�αναδιατυ�ώνεται για µία ακόµη 

φορά α�ό το Οικονοµικό Πανε�ιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ, �ρώην ΑΣΟΕΕ) 

λόγω των νέων βίαιων ε�εισοδίων έξω α�ό το ΑΕΙ. Το αίτηµα ενισχύεται και 

α�ό το σοκ �ου �ροκάλεσαν οι αιµατοβαµµένες εικόνες ύστερα α�ό τα 

�ρόσφατα βίαια ε�εισόδια στο Πανε�ιστήµιο Μακεδονίας, όταν 25 

κουκουλοφόροι µε λοστούς ε�ιτέθηκαν σε φοιτητές, τραυµάτισαν δύο και 

�ροκάλεσαν εκτεταµένες ζηµιές. Μάλιστα, η ηγεσία του ΟΠΑ α�ειλεί µε 

�αραίτηση, µε στόχο να �ιέσει το υ�ουργείο Παιδείας να αντα�οκριθεί στο 

αίτηµά της. Με �αραίτηση α�ειλεί και η ηγεσία του Γεω�ονικού 

Πανε�ιστηµίου Αθηνών ζητώντας α�ό το υ�ουργείο να µειώσει τον αριθµό 

εισακτέων για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015. 

Ειδικότερα, µε αφορµή �ρόσφατα ε�εισόδια (στο �λαίσιο αστυνοµικής 

ε�ιχείρησης για τη δίωξη του �αρεµ�ορίου) ε�ί της οδού Πατησίων και ενώ 

υ�ήρχε �λήθος κόσµου στο ίδρυµα για τελετή ορκωµοσίας τελειοφοίτων, η 

Σύγκλητος του ΟΠΑ ανέφερε ότι «η νόµιµη ε�ιδίωξη της αντιµετώ�ισης του 

�αρεµ�ορίου δεν µ�ορεί να �ραγµατο�οιείται στον �εριβάλλοντα χώρο του 

�ανε�ιστηµίου µε “�ολεµικού” τύ�ου ε�ιχειρήσεις, και µάλιστα εν ώρα 

ορκωµοσιών, οι ο�οίες θέτουν σε κίνδυνο ανθρώ�ινες ζωές. Οι ε�ιχειρήσεις 

αυτές �αραλύουν τις λειτουργίες του �ανε�ιστηµίου και �ροκαλούν ζηµία 

στο ίδρυµα. Οι ε�ιχειρήσεις δυσφηµούν το ίδρυµα, �ροκαλώντας του κόστος 

�ου δεν του αναλογεί». 

Έτσι, η Σύγκλητος α�οφάσισε να ενηµερώσει την Εισαγγελία Αθηνών και 

καλεί τον υ�ουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτό�ουλο να θεσµοθετήσει 

�λαίσιο για οργάνωση �ανε�ιστηµιακής ασφάλειας. Μάλιστα, η Σύγκλητος 

ανέφερε �ως «οι �αραιτήσεις των µελών της είναι στη διάθεση του 

υ�ουργού». Βέβαια, υ�άρχει θεσµικό �λαίσιο για σύσταση �ανε�ιστηµιακής 

ασφάλειας, αφού το άρθρο 6 του νόµου 4009/2011 δίνει τη δυνατότητα σε 

κάθε ΑΕΙ να µεριµνήσει για τα θέµατα φύλαξης του ιδρύµατος και της 

�εριουσίας του. 

Στο Γεω�ονικό Πανε�ιστήµιο, το Συµβούλιο και η Σύγκλητος 

διαµαρτύρονται για τον µεγάλο αριθµό εισακτέων �ου όρισε το υ�. Παιδείας 

για το 2014-2015. «Ο αριθµός ανέρχεται σε 800 εισακτέους, αυξηµένος κατά 

34,5% σε σχέση µε το 2013-2014 και κατά 90,5% σε σχέση µε το 2012-2013. 

Για ορισµένα δε Τµήµατα η αύξηση φτάνει στο 150%», λένε τα δύο όργανα 

του ΑΕΙ και �ροσθέτουν: «Η α�όφαση του υ�ουργείου αγνόησε για άλλη µια 

χρονιά την �ρόταση του ΑΕΙ για τον αριθµό των εισακτέων (συνολικά 460). 

Η �ρόταση στηριζόταν στις �ραγµατικές δυνατότητες του Γεω�ονικού, βάσει 

των εκ�αιδευτικών υ�οδοµών �ου διαθέτει, του αριθµού των µελών ∆ΕΠ 

(182) και του λοι�ού �ροσω�ικού, καθώς και του δραστικά µειωµένου 

�ροϋ�ολογισµού του (�ερί�ου 60% σε σχέση µε το 2009) έτσι ώστε να 

συνεχίζει να �ροσφέρει υψηλού ε�ι�έδου εκ�αίδευση σε �ερισσότερους α�ό 

4.000 ενεργούς φοιτητές». Το Συµβούλιο και η Σύγκλητος αναφέρουν ότι 

εάν το υ�. Παιδείας δεν αλλάξει τον αριθµό εισακτέων, θα θέσουν την 

�αραίτησή τους στη διάθεση των αρµόδιων οργάνων (του �ρύτανη η 

Σύγκλητος, του υ�ουργού Παιδείας το Συµβούλιο). 



ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

� REAL, Στην κορυφή της ανεργίας η Ελλάδα, 01. 04. 2014 

 

Σε υψηλά ε�ί�εδα �αραµένει το �οσοστό των ανέργων στην Ελλάδα, ενώ 

στις γυναίκες και τους νέους εµφανίζει σταθερά τα υψηλότερα �οσοστά στην 

ΕΕ. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, τον ∆εκέµβριο του 2013, η συνολική 

ανεργία ανήλθε στην Ελλάδα στο 27,5% (1,349 εκατ. άτοµα) α�ό 27,6% τον 

Νοέµβριο. 

Το �οσοστό αυτό είναι το υψηλότερο στην ΕΕ. Στις ε�ιµέρους κατηγορίες το 

�οσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 24,5%, στις γυναίκες 31,6% και στους 

νέους κάτω των 25 ετών 58,3% (169.000 άτοµα). 

Στη συνολική ανεργία, την Ελλάδα ακολουθεί η Ισ�ανία (25,6% µε βάση 

στοιχεία του Φεβρουαρίου), ενώ τα χαµηλότερα �οσοστά �αρατηρήθηκαν 

στην Αυστρία (4,8%), στη Γερµανία (5,1%) και το Λουξεµβούργο (6,1%). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τρεις χώρες της Ευρωζώνης στις ο�οίες 

καταγράφηκε η µεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε ένα έτος ήταν η Κύ�ρος 

(α�ό 14,7% σε 16,7%), η Ελλάδα (α�ό 26,3% σε 27,5%) και η Ιταλία (α�ό 

11,8% σε 13,0%). Η χώρα µε τη µεγαλύτερη υ�οχώρηση της ανεργίας ήταν η 

Ουγγαρία (α�ό 11,2% σε 8,3%). 

Σε ετήσια βάση η ανεργία αυξήθηκε σε 11 κράτη- µέλη, µειώθηκε σε 15 και 

�αρέµεινε σταθερή στη Ρουµανία και τη Σουηδία. 

Στην ευρωζώνη, ό�ου τα στοιχεία αφορούν τον Φεβρουάριο, η ανεργία 

�αρέµεινε αµετάβλητη στο 11,9%, ενώ κατέγραψε µικρή µείωση στο σύνολο 

της ΕΕ α�ό 10,7% τον Ιανουάριο σε 10,6% τον Φεβρουάριο. 

Τον Φεβρουάριο η ΕΕ είχε 25,920 εκατ. άνεργους, εκ των ο�οίων 18,965 

εκατ. αφορούσαν την Ευρωζώνη. Σε ένα έτος η ανεργία µειώθηκε κατά 

166.000 άτοµα στην Ευρωζώνη και κατά 619.000 στην ΕΕ. 

Τα υψηλότερα �οσοστά ανεργίας στους νέους κατέγραψαν η Ελλάδα (58,3%) 

και η Ισ�ανία (53,6%), ενώ τα χαµηλότερα η Γερµανία (7,7%) και η Αυστρία 

(9,4%). 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Υ#ογραφές για µια «#ολιτική ένωση της 

Ευρωζώνης», 1.4.2014 

 

 

Η �ρωτοβουλία ξεκίνησε στις 17 Οκτωβρίου 2013 α�ό την εφηµερίδα Die 

Zeit και κάτω α�ό το κείµενο υ�έγραφαν 11 Γερµανοί διανοούµενοι, 

εκφράζοντας την ανησυχία τους για την κρίση χρέους �ου διαιωνίζεται, 

α�ειλώντας την Ευρώ�η και τον κόσµο. Ακολούθησε, στις 16 Φεβρουαρίου 

2014, µ’ ένα κείµενο �ου δηµοσιεύτηκε στη Le Monde και το υ�έγραφαν 15 

φιλόσοφοι, �ολιτειολόγοι, νοµικοί, οικονοµολόγοι, ιστορικοί, συγγραφείς 

κ.ά. Στο site του �εριοδικού Athens Review of Books υ�άρχει 

µεταφρασµένο το κείµενο των Γάλλων και των Γερµανών, �ου έχουν 



υ�ογράψει χιλιάδες άτοµα, το ο�οίο �ροσυ�έγραψαν και οι Ελληνες 

διανοούµενοι: «Η �ολιτική ένωση της Ευρωζώνης µ�ορεί να θεσ�ίσει 

α�οτελεσµατικούς κανόνες κοινής δηµοσιονοµικής και οικονοµικής 

�ολιτικής και να ε�ιβάλει σε όλους τον σεβασµό τους. 

Οι δηµοσιονοµικοί κανόνες θα θωρακίσουν το κοινό νόµισµα, θα ελέγξουν 

το τρα�εζικό σύστηµα, θα �ροστατεύσουν το χρήµα των φορολογουµένων 

και θα εξασφαλίσουν την ορθολογική του διαχείριση α�ό όλους. Και η κοινή 

οικονοµική �ολιτική θα �ροωθήσει διευρω�αϊκές ε�ενδύσεις, ταχύτερη 

ανά�τυξη των φτωχών �εριοχών της Ευρώ�ης και ορθολογική ανακατανοµή 

του εισοδήµατος, το�ική και διευρω�αϊκή. Με την εµ�ειρία της κρίσης �ου 

βιώνουµε σήµερα, δηλώνουµε ότι όσοι α�ό εµάς έχουν σχετικές γνώσεις και 

ε�αγγελµατική εµ�ειρία, θα συνεισφέρουµε µε τη σειρά µας α�ό την 

ελληνική �λευρά τις �ροτάσεις εκείνες �ου θα κρίνουµε χρήσιµες στην 

κοινή �ροσ�άθεια. Μια οµάδα εργασίας θα αναλάβει τον συντονισµό αυτού 

του έργου. 

Καλούµε τους Έλληνες ε�ιστήµονες να στηρίξουν την �ροσ�άθειά µας, όχι 

µόνο �ροσυ�ογράφοντας αυτό το κείµενο, αλλά -κυρίως- συµµετέχοντας 

ενεργά στη µελέτη των ελληνικών �ροτάσεων για την �ολιτική ένωση των 

χωρών της Ευρωζώνης. Πιστεύουµε ότι η �ολιτική ένωση �ρώτα της 

Ευρωζώνης και στη συνέχεια της Ευρώ�ης είναι η µόνη ελ�ίδα �ου έχει 

σήµερα η Ευρώ�η να δώσει µια νέα �νοή στην ιδέα της ∆ηµοκρατίας και να 

διατηρήσει την ειρήνη και την ευηµερία �ου µε τόσες δοκιµασίες έχει 

κατακτήσει». 

Οι �ρώτες 18 υ�ογραφές α�ό ελληνικής �λευράς ανήκουν στους: Σ�ύρο 

Αµούργη, Περικλή Βαλλιάνο, Μανώλη Βασιλάκη, διευθυντή του Athens 

Review of Books, Αγγελο ∆εληβοριά, Γιώργο ∆ερτιλή, Νικηφόρο 

∆ιαµαντούρο, Σταύρο Ζουµ�ουλάκη, Σταύρο Θωµαδάκη, Γιάννη Ιωαννίδη, 

Ηλία Κατσούλη, Πασχάλη Κιτροµιλήδη, Θεόδωρο Κουλουµ�ή, Βασίλη 

Ρά�ανο, Χρήστο Ροζάκη, Βασίλειο Σκουρή, Παύλο Σούρλα, Καλλιό�η 

Σ�ανού, Μιχάλη Σταθό�ουλο. Καθηγητές στα νοµικά, στα οικονοµικά ή 

στην �ολιτική ε�ιστήµη οι �ερισσότεροι. 

Όλοι τους µιλούν για την �ραγµάτωση µιας �ολιτικής και οικονοµικής 

ένωσης των χωρών της Ευρωζώνης ως «τον µόνο τρό�ο για να αντιµετω�ίσει 

η Ευρώ�η οριστικά την �αγκόσµια κρίση εµ�ιστοσύνης και τη βαθιά 

ύφεση». 

 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 

� ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Τύφλα να έχει ο 

Μ#αλτάκος», 06.04.2014 

 

Νοµοσχέδιο �ου �εριορίζει τις θρησκευτικές ελευθερίες αντί να τις 

�ροωθεί, σύµφωνα µε την Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου, φέρνει 

σε δηµόσια διαβούλευση ο υ�ουργός Παιδείας 

«Τα ζητήµατα της �λήρους θρησκευτικής ελευθερίας �αραµένουν ακόµη 

στις εκκρεµότητες της µετα�ολίτευσης» αναφέρει η ΕΕ∆Α και τονίζει ότι 

«το �ροτεινόµενο Σχέδιο Νόµου έχει τόσες κακοτεχνίες και �ροβληµατικές 



διατάξεις �ου, αν τελικώς ψηφιστεί α�ό τη Βουλή, �ερισσότερα �ροβλήµατα 

θα δηµιουργήσει �αρά θα λύσει» 

«∆έσµιο ενός ελληνοχριστιανικού συντηρητισµού» είναι σύµφωνα µε την 

Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου, το σχέδιο νόµου για 

την «οργάνωση της νοµικής µορφής θρησκευτικών κοινοτήτων και των 

ενώσεων του στην Ελλάδα», το ο�οίο ο υ�ουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος 

Αρβανιτό�ουλος έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση µέχρι τις 11/4/2014. 

Το σχέδιο νόµου «αντιµετω�ίζει την ελεύθερη εκδήλωση θρησκευτικών και 

άλλων �ε�οιθήσεων ως διακινδύνευση της κοινωνικής συνοχής και τάξης 

και στην ουσία δεν �ροστατεύει, αλλά �εριορίζει τη θρησκευτική ελευθερία, 

την ο�οία θέτει υ�ό τον κρατικό έλεγχο», τονίζει η ΕΕ∆Α. 

Συγκεκριµένα, βάζει φραγµούς στη σύσταση θρησκευτικών νοµικών 

�ροσώ�ων, ορίζοντας ότι α�αιτούνται τουλάχιστον 300 �ρόσω�α, όταν το 

Συµβούλιο της Ε�ικρατείας έχει νοµολογήσει ότι για την ίδρυση χώρων 

λατρείας 7 �ιστοί είναι αρκετοί. 

Ηθικοί �ανικοί 

Αλλά και αν καταφέρουν και συγκεντρώσουν τις 300 αιτήσεις και 

δηµιουργηθούν, µ�ορούν ανά �άσα στιγµή να υ�οχρεωθούν σε διάλυση 

αφού το σχέδιο νόµου �ροβλέ�ει ότι ένα θρησκευτικό νοµικό �ρόσω�ο 

διαλύεται αν η λειτουργία του έχει καταστεί �αράνοµη ή ανήθικη ή 

αντίθετη �ρος τη δηµόσια τάξη, χωρίς να ορίζεται όµως η έννοια του ηθικού 

και του ανήθικου. «Παρέχει α�λόχερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία – και όχι 

µόνο – το δικαίωµα να καλλιεργεί κατά το δοκούν ηθικούς �ανικούς και το 

κράτος να �ροστρέχει ως �ροστάτης της ηθικής τάξης», αναφέρει η ΕΕ∆Α. 

Το σχέδιο νόµου διατηρεί τα ειδικότερα νοµικά καθεστώτα τριών 

θρησκευτικών κοινοτήτων (Εκκλησία της Ελλάδος, Ισραηλιτικές 

Κοινότητες, Κοινότητες Μουσουλµάνων, όταν για τις τελευταίες δεν 

υ�άρχει σαφές νοµικό καθεστώς) δηµιουργώντας έτσι ένα �λαίσιο 

διαφορετικών ταχυτήτων για τις θρησκευτικές κοινότητες. Παράλληλα 

�αρεµβαίνει και στην αυτοδιοίκησή τους αφού ορίζει ότι ο θρησκευτικός 

λειτουργός «µετέχει αναγκαστικά» στη διοίκηση. 

Όσον αφορά τους χώρους λατρείας και την ίδρυσή τους, σύµφωνα µε την 

ΕΕ∆Α, το σχέδιο νόµου δεν καταργεί το ισχύον νοµικό �λαίσιο α�ό την 

ε�οχή της δικτατορίας του Μεταξά, το ο�οίο έχει ε�ικριθεί α�ό το 

∆ικαστήριο του Στρασβούργου. Νοµοθετεί α�λώς �αράλληλο �λαίσιο για τις 

θρησκευτικές κοινότητες �ου δεν εξαιρούνται και θα υ�αχθούν στον νέο 

νόµο. 

Αλλά τα �ροβλήµατα ξεκινούν ήδη α�ό τον ορισµό της θρησκευτικής 

κοινότητας, αφού σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου ορίζεται «ικανός αριθµός 

φυσικών �ροσώ�ων [...] µόνιµα εγκατεστηµένων σε ορισµένη γεωγραφική 

�εριοχή», �ράγµα �ου έρχεται σε αντίθεση µε την Ευρω�αϊκή Σύµβαση 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου, �εριορίζοντας το δικαίωµα συλλογικής 

άσκησης της θρησκευτικής ελευθερίας. 

Πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου �ου αγνοεί τον οικουµενικό χαρακτήρα των 

θρησκειών, είτε είναι µονοθεϊστικές ή �ολυθεϊστικές βάζοντας στο 

ε�ίκεντρο των ρυθµίσεών του τον το�ικό �ροσδιορισµό. 



Προβληµατικές διατάξεις 

«Το �ροτεινόµενο Σχέδιο Νόµου έχει τόσες κακοτεχνίες και �ροβληµατικές 

διατάξεις �ου, αν τελικώς ψηφιστεί α�ό τη Βουλή, �ερισσότερα �ροβλήµατα 

θα δηµιουργήσει �αρά θα λύσει», αναφέρει η ΕΕ∆Α και ε�ισηµαίνει ότι «τα 

ζητήµατα της �λήρους θρησκευτικής ελευθερίας και της ρύθµισης των 

σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας �αραµένουν ακόµη στις εκκρεµότητες 

της µετα�ολίτευσης». 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κοµισιόν: «Ε#ιδεινώθηκε η φτώχεια στην 

Ελλάδα το 2013», 31.4.2014 

 

H κατάσταση της φτώχειας έχει ε�ιδεινωθεί στην Ελλάδα το 2013, σύµφωνα 

µε τα α�οτελέσµατα της τριµηνιαίας έκθεσης της Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής 

για την κοινωνική κατάσταση και την α�ασχόληση στην ΕΕ, �ου δόθηκε 

σήµερα στη δηµοσιότητα στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, στην Ελλάδα και την 

Πορτογαλία οι µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων φορολογίας και κοινωνικών 

�αροχών κατά την �ερίοδο 2012-2013 οδήγησαν σε µείωση των εισοδηµάτων 

για την �λειοψηφία των νοικοκυριών. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την έκθεση, η Ελλάδα εµφανίζει τη µεγαλύτερη 

αύξηση, την �ερίοδο 2011-2013, του �οσοστού του �ληθυσµού �ου 

κινδυνεύει µε φτώχεια. Το 2013 η φτώχεια αφορά το 23,7% του �ληθυσµού 

και αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση µε το 2011. Ακολουθούν η Ρουµανία µε 

αύξηση +1,1% και φτώχεια 21,2% το 2013, η Λετονία µε +0,9% και φτώχεια 

21,4% και η Ισ�ανία µε +0,7% και φτώχεια 20,9%. 

Εξάλλου, την �ερίοδο 2008-2013 το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών 

µειώθηκε κατά 14,8% στην Ελλάδα, καταγράφοντας το δεύτερο υψηλότερο 

�οσοστό στην ΕΕ µετά την Ιρλανδία (-16%), ενώ µεγάλες µειώσεις 

�αρατηρήθηκαν ε�ίσης στην Πορτογαλία µε -7,5% και την Ισ�ανία µε -

5,2%. Κύριος λόγος αυτών των µειώσεων, ό�ως εξηγεί η Ε�ιτρο�ή, ήταν οι 

µεγάλες αυξήσεις σε φόρους, οι µειώσεις σε συντάξεις και ο �εριορισµένος 

αντίκτυ�ος των δα�ανών για την κοινωνική �ροστασία. 

Α�ό την έκθεση της Ε�ιτρο�ής �ροκύ�τει ακόµη ότι το 2013 το µοναδιαίο 

κόστος εργασίας σηµείωσε τις µεγαλύτερες µειώσεις στην Κύ�ρο (-5,4%) και 

την Ελλάδα (-4,7%), ενώ οι Έλληνες εµφανίζονται ως οι Ευρω�αίοι �ου 

εργάζονται τις �ερισσότερες ώρες εβδοµαδιαίως µε 43,7 ώρες. Ακολουθούν οι 

Πολωνοί µε 42,5 ώρες, οι Κύ�ριοι µε 42,4 ώρες, οι Πορτογάλοι µε 42,2 ώρες 

και οι Αυστριακοί µε 42,15. Λιγότερο εργάζονται οι Φιλανδοί µε 39,7 ώρες 

την εβδοµάδα, οι Ούγγροι µε 39,8 ώρες και οι Γάλλοι µε 40 ώρες. 

Τον Ιανουάριο του 2014 η ανεργία �λήττει 3,1 εκατ. νέους, ηλικίας 15-24 

ετών, στην ΕΕ, µε µεγάλες διαφορές όµως να �αρατηρούνται µεταξύ των 

κρατών µελών. Σε χώρες οι ο�οίες δεν ε�ηρεάστηκαν ιδιαίτερα α�ό την 

ε�ιδείνωση της κατάστασης εργασίας, ό�ως την Αυστρία, τη Γερµανία και 

την Ολλανδία, τα �οσοστά της ανεργίας των νέων ήταν της τάξης του 10%, 

ενώ στην Ελλάδα και την Ισ�ανία, ό�ου η κατάσταση είναι η χειρότερη 



στην ΕΕ, τα �οσοστά ανεργίας των νέων τρι�λασιάστηκαν την �ερίοδο 2008-

2013, αναφέρει η Ε�ιτρο�ή. 

Σχολιάζοντας τα α�οτελέσµατα της έκθεσης ο ε�ίτρο�ος για θέµατα 

α�ασχόλησης και κοινωνικών υ�οθέσεων Λάζλο Άντορ υ�ογράµµισε, µεταξύ 

άλλων, ότι «οι ανισότητες έχουν αυξηθεί και υφίσταται κίνδυνος η τρέχουσα 

εύθραυστη ανάκαµψη να µη βελτιώσει την κατάσταση �ολλών οµάδων των 

�ληθυσµού µε χαµηλότερα εισοδήµατα». 

«Η ΕΕ α�έχει ακόµα �ολύ α�ό το να έχει εξασφαλίσει µια ανάκαµψη χωρίς 

α�οκλεισµούς �ου δηµιουργεί �ολλές θέσεις εργασίας: Τα κράτη µέλη και η 

ΕΕ θα �ρέ�ει να εντείνουν τις �ροσ�άθειές τους ώστε να εξασφαλίσουν ότι 

δεν θα αφήσουµε κανέναν �ίσω κατά την �ροσ�άθειά µας να βγούµε α�ό την 

κρίση» σηµείωσε ο κοινοτικός ε�ίτρο�ος και �ρόσθεσε: «Ειδικότερα, θα 

�ρέ�ει να ε�ικεντρώσουµε τις �ροσ�άθειές µας σε ε�ενδύσεις στο 

ανθρώ�ινο δυναµικό, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις �ου �εριέχονται στη 

δέσµη µέτρων για τις κοινωνικές ε�ενδύσεις και στη σύσταση του 

Συµβουλίου σχετικά µε τις εγγυήσεις για τη νεολαία». 

 

ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

• TVXS, Τα κακο#οιηµένα #αιδιά αυξάνονται καθώς η 

οικονοµία #αρα#αίει, 31.03.2014 

 

Η οικονοµική κρίση έχει συνδεθεί µε τον αυξανόµενο αριθµό 

εγκαταλελειµµένων και κακο�οιηµένων �αιδιών, ασκώντας �εραιτέρω 

�ιέσεις στις ήδη ε�ιβαρυµένες φιλανθρω�ικές οργανώσεις, αναφέρει το Al 

Jazeera σε αντα�όκρισή του α�ό την Ελλάδα. 

Περιστατικά εγκατάλειψης, κακο�οίησης ή �αραµέλησης �αιδιών 

βρίσκονται σε άνοδο στη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, 

γράφει ο αντα�οκριτής του Al Jazeera α�ό την Αθήνα, Γιάννης 

Ψαρό�ουλος. 

 «Λόγω της κρίσης γονείς έχασαν τη δουλειά τους ή ζουν σε µια κατάσταση 

τρόµου ε�ειδή δεν µ�ορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές του», λέει ο 

Κώστας Γιαννό�ουλος, ο ιδρυτής του Χαµόγελου του Παιδιού. «Μερικοί 

αρχίζουν να �ίνουν, κά�οιοι αυτοκτονούν, άλλοι κάνουν χρήση ναρκωτικών 

ή �αρουσιάζουν διαταραχές στη διανοητική τους ισορρο�ία». Αυτό 

ε�ηρεάζει τα �αιδιά τους και σε κά�οιες �ερι�τώσεις θέτει σε κίνδυνο τη 

ζωή τους», �ροσθέτει. 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι �αρόλο �ου το Χαµόγελο του Παιδιού διατηρεί 

24ωρη τηλεφωνική γραµµή και �αραδίδει στις αρχές αναφορές για 

κακοµεταχείριση, �αραµέληση ή εγκατάλειψη �αιδιών, µερικές φορές δεν 

ενεργούν εγκαίρως. 

 «Ο εισαγγελέας µας λέει ότι υ�άρχει έλλειψη εγκαταστάσεων για να �άνε 

τα �αιδιά. Έτσι, αφήνονται στο �εριβάλλον κακο�οίησης», τονίζει ο Κ. 

Γιαννό�ουλος. «Πρόσφατα, είχαµε µια �ερί�τωση ενός µικρού κοριτσιού για 

το ο�οίο τέσσερις φορές είχε καταγγελθεί ότι κακο�οιούταν. Βρέθηκε νεκρή 

στο ψυγείο του σ�ιτιού της. Η µητέρα της, τοξικοµανής, την κακο�οίηση 

µέχρι θανάτου και έκρυψε το σώµα της εκεί». H οργάνωση κατάφερε να 

σώσει τα δύο αδέλφια του µικρού κοριτσιού. 



Σε άλλες �ερι�τώσεις η γραµµή βοήθειας έχει σώσει ζωές. «Λάβαµε µία 

κλήση α�ό έναν �ατέρα �ου δεν µ�ορούσε  �λέον να συντηρήσει την 

οικογένειά του. Ήταν έτοιµος να αυτοκτονήσει. Πήραµε τηλέφωνο τον 

17χρονο γιο του ο ο�οίος του µίλησε και τον έ�εισε να µην το κάνει, 

λέγοντάς του “Σε �αρακαλώ, µ�αµ�ά, σε χρειαζόµαστε”». 

 Η ε�ίδραση της κρίσης στις οικογένειες φαίνεται και α�ό τη βοήθεια �ου 

�αρέχεται στις οικογένειες �ου δεν αντιµετω�ίζουν ζητήµατα κακο�οίησης. 

Τον �ερασµένο χρόνο το Χαµόγελο του Παιδιού ενίσχυσε µε τρόφιµα και 

άλλη βοήθεια �ερισσότερες α�ό 2.600 οικογένειες, δι�λάσιες α�ό το 

�ροηγούµενο έτος. 

 Έλλειψη κρατικών οργανισµών 

Το Χαµόγελο του Παιδιού καθώς και τα Παιδικά Χωριά SOS είναι ζωτικής 

σηµασίας για τα �αιδιά �ου είναι ευάλωτα, διότι η κυβέρνηση δεν έχει τα 

µέσα και τα όργανα για να στηρίξει ε�αρκώς κάθε εγκαταλελειµµένο �αιδί, 

σηµειώνεται στο δηµοσίευµα της Al Jazeera. 

«Συχνά τα κτίρια είναι �αλιά και µεγάλα», λέει η Έφη Μ�έκου, γενική 

γραµµατέας Πρόνοιας του Υ�ουργείου Εργασίας. «Είναι δύσκολο να 

θερµανθούν και να συντηρηθούν, ενώ δεν δουλεύουν όλες οι �τέρυγές τους. 

Τα �ερισσότερε χρονολογούνται α�ό τις αρχές του 20ου αιώνα […]». 

 Τα εγκαταλελειµµένα ή κακο�οιηµένα �αιδιά �ου δεν µ�ορούν να βρουν 

θέση σε άλλα ιδρύµατα κατευθύνονται ώρα �ρος τα νοσοκοµεία. Τα 

νοσοκοµείο Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού, χρησιµο�οιούνταν  ως 

�ροσωρινές κατοικίες για 177 �αιδιά, �ριν α�ό τρία χρόνια. Αυτός ο 

αριθµός έφτασε στα 216 �ριν α�ό δύο χρόνια και στα 301 το �ερασµένο έτος. 

 Σύµφωνα µε το υ�ουργείο Υγείας, ετοιµάζεται ένα νέο κέντρο για να 

στεγάζει �αιδιά �ου φιλοξενούνται τώρα στα νοσοκοµεία. Ωστόσο θα είναι σε 

θέση να φιλοξενήσει µόνο το 1/10 εξ αυτών. 

 Το βάρος των φόρων 

 Παρά τη σηµαντική συνεισφορά του Χαµόγελου του Παιδιού και των 

Παιδικών Χωριών SOS, το κράτος δυσκολεύει το έργο τους. Με νόµο, του 

2010, οι δωρεές σταµάτησαν να εκ�ί�τουν της φορολόγησης. Οι δωρεές 

άρχισαν να φορολογούνται στο 0,5% ενώ οι µη κερδοσκο�ικές οργανώσεις 

έ�ρε�ε να �ληρώσουν 23% ΦΠΑ ε�ί των εσόδων τους, δηλαδή τις δωρεές. 

Πιο �ρόσφατα, αναγκάστηκαν να �ληρώνουν και φόρους �εριουσίας. 

Συνολικά αυτές οι δύο φιλανθρω�ικές οργανώσεις �λήρωσαν σε φόρους 

σχεδόν 360 χιλιάδες ευρώ τον �ερασµένο χρόνο. 

 Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αναδιανοµή του �λούτου α�έτυχε να 

αντιµετω�ίσει τη µαζική κοινωνική δυσφορία στην Ελλάδα, ε�ισηµαίνεται 

στο δηµοσίευµα. Η χώρα έχει το τέταρτο υψηλότερο �οσοστό �αιδικής 

φτώχειας στην Ευρω�αϊκή Ένωση, σύµφωνα µε την Caritas (φιλανθρω�ική 

οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας). 

 

• REAL, Έκθεση – σοκ της UNICEF, 04.04.2014 

 

Η µείωση των κοινωνικών �αροχών, η ανεργία των γονέων, η οικονοµική 

ανέχεια και η ελλι�ής �ρόσβαση σε ιατροφαρµακευτική �ερίθαλψη 

ε�ιδεινώνουν, χρόνο µε τον χρόνο, τη ζωή των ανηλίκων στην Ελλάδα. 



Αυτό αναφέρει έκθεση της UNICEF «H κατάσταση των �αιδιών στην 

Ελλάδα 2014- Οι ε�ι�τώσεις της οικονοµικής κρίσης στα �αιδιά» �ου 

συντάχθηκε για λογαριασµό της Ελληνικής Ε�ιτρο�ής της UNICEF σε 

συνεργασία µε το Πανε�ιστήµιο Αθηνών και σκιαγραφεί την κατάσταση των 

�αιδιών στη χώρα, σήµερα. 

Συγκριτικά µε την α�ογραφή του 2001 ο �ληθυσµός των �αιδιών στην 

Ελλάδα µειώθηκε �ερισσότερο (-9%) α�ό τον συνολικό (-1,1%), ε�ισήµανε ο 

καθηγητής του Εθνικού και Κα�οδιστριακού Πανε�ιστηµίου ∆ηµοσθένης 

∆ασκαλάκης �εριγράφοντας συνο�τικά τα κύρια ευρήµατα της έκθεσης. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της α�ογραφής του 2011, τα �αιδιά ηλικίας έως 18 

ετών είναι 1.889.916, �ου αντιστοιχούν στο 17,5% του µόνιµου �ληθυσµού 

της χώρας (10.815.197) µε τα αγόρια να α�οτελούν το 51,2% και τα κορίτσια 

το 48,8%. 

Αύξηση σηµειώνεται στα �αιδιά των αλλοδα�ών/µεταναστών, τα ο�οία το 

2011 έφθασαν τα 181.000 άτοµα, κατά 11,8% �ερισσότερα α�ό το 2001 και 

αναλογούν στο 9,6% του συνόλου των ανηλίκων στην Ελλάδα (α�ό 7,8% το 

2001). 

Ε�ίσης, σύµφωνα µε την α�ογραφή του 2011, τα νοικοκυριά στην Ελλάδα 

χωρίς �αιδιά κάτω των δεκα�έντε ετών αναλογούν στο 76,5% και µε �αιδιά 

στο 23,5% του συνόλου. 

Στην Ελλάδα τα �αιδιά �ου βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

α�οκλεισµού ανέρχονταν σε 686.000, ή στο 35,4%, το 2012, α�ό 30,4% το 

2011, µε �ιο ευάλωτα τα µονογονεϊκά (74,7%) και τα τρίτεκνα/�ολύτεκνα 

(43,7%) νοικοκυριά. 

Τα �αιδιά �ου ζουν σε νοικοκυριά �ου κανένας ενήλικος δεν εργάζεται 

ανέρχονταν σε 292.000, ή 13,2%, το 2012, έχοντας αυξηθεί κατά 204.000 

α�ό το 2008. 

Ο κίνδυνος φτώχειας στους αλλοδα�ούς φθάνει το 43,7% για το 2012, ενώ 

στα �αιδιά αυτών βρίσκεται σε υψηλότερα ε�ί�εδα, ξε�ερνώντας το 53,1% 

α�ό 49,6% �ου ήταν το 2011. 

1 στα 3 ελληνό�ουλα στα όρια της φτώχειας 

Οι συνθήκες διαβίωσης των �αιδιών έχουν χειροτερέψει, καθώς το 74,1% 

των φτωχών νοικοκυριών µε �αιδιά και το 29,5% των µη φτωχών, δήλωναν 

αδυναµία �ληρωµής εκτάκτων αλλά και καθηµερινών δα�ανών. 

Ε�ίσης η έκθεση καταγράφει δυσκολίες σε εξοφλήσεις �άγιων λογαριασµών, 

δανείων, αλλά και οικονοµική δυσ�ραγία για διατροφή �ου �εριλαµβάνει 

κάθε δεύτερη µέρα κοτό�ουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά. 

Ε�ι�λέον, το 86,5% των φτωχών νοικοκυριών µε �αιδιά το 2012 δεν είχαν 

να ξοδέψουν χρήµατα για µια εβδοµάδα διακο�ών. 

Οι �αροχές κοινωνικής �ροστασίας µειώθηκαν κατά 4,9% το 2011 σε σχέση 

µε το 2009. 

Εκτιµάται ότι σηµαντικός αριθµός �αιδιών στην Ελλάδα δεν έχει 

ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή �ερίθαλψη λόγω α�ώλειας 

ασφαλιστικών δικαιωµάτων των γονιών τους. 

Στον τοµέα της εκ�αίδευσης, ενώ τα �οσοστά εγγραφής στην �ρωτοβάθµια 

και δευτεροβάθµια εκ�αίδευση είναι �ολύ υψηλά στην Ελλάδα, τα 

αντίστοιχα στην �ροσχολική εκ�αίδευση �αραµένουν χαµηλά. 



Η συµµετοχή των �αιδιών σε υ�ηρεσίες ε�ίσηµης βρεφονη�ιακής φροντίδας 

είναι σταθερά µικρότερη σε σχέση µε τις χώρες της Ευρω�αϊκής Ένωσης και 

αυτό οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στο γεγονός ότι οι υφιστάµενες δοµές 

(κυρίως δηµοτικές) δεν ε�αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των 

�αιδιών. 

Μια ακόµα �αράµετρος της οικονοµικής κρίσης εντο�ίζεται στην �αράταση 

της �αιδικής ηλικίας. 

Τα υψηλά �οσοστά φτώχειας (32,3%) και ανεργίας (58,6%) για το 2012 των 

ηλικιακών οµάδων 16-24 και 15-24 ετών αντίστοιχα, σε συνδυασµό µε την 

εκτόξευση του �οσοστού των ατόµων αντίστοιχων ηλικιακών οµάδων �ου 

δεν εργάζονται και ταυτόχρονα δε συµµετέχουν σε κά�οιας µορφής 

εκ�αίδευση και κατάρτιση, οδηγούν στην έντονη οικονοµική εξάρτηση α�ό 

τους γονείς τους. 

Α�οτέλεσµα είναι να �αρατείνουν τη διάρκεια της �αιδικής ηλικίας. 

Ενδεικτικό στοιχείο α�οτελεί το υψηλό �οσοστό (73,3%) των νέων 20 έως 29 

ετών �ου διαµένει µε τους γονείς του και η µέση ηλικία εγκατάλειψης της 

γονεϊκής στέγης (29,1 έτη) για το 2012. 

Ο κ. ∆ασκαλάκης σηµείωσε �ως η συγκέντρωση και η ε�εξεργασία των 

στοιχείων �αρουσιάζεται µέχρι το 2011-2012, και δεν �εριλαµβάνονται οι 

ε�όµενες χρονιές, �ου όλα δείχνουν �ως θα εµφάνιζαν µια �εραιτέρω 

υ�οβάθµιση της �οιότητας ζωής και ε�ιδείνωση της φτώχειας των 

νοικοκυριών και, κατά συνέ�εια, των �αιδιών. 

Στη συνέντευξη Τύ�ου, �αρουσιάστηκε ε�ίσης ο µεγάλος ετήσιος 

ραδιοµαραθώνιος για τα �αιδιά σε όλο τον κόσµο, �ου θα �ραγµατο�οιηθεί 

την Πέµ�τη 10 Α�ριλίου 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

• ΤΟ ΒΗΜΑ, Σύλληψη δηµάρχου για α#ό#ειρα ρύ#ανσης 

#εριβάλλοντος, 01.04.2014 

 

  

Συνελήφθη νωρίς το �ρωί της Τρίτης, ο δήµαρχος της Αρχαίας Ολυµ�ίας 

Ευθύµιος Κοτζιάς και σε βάρος του σχηµατίστηκε δικογραφία για α�ό�ειρα 

ρύ�ανσης �εριβάλλοντος. 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.«µετά α�ό τηλεφωνική καταγγελία, στο 

κέντρο ε�ιχειρήσεων της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ηλείας, για ενα�όθεση 

αστικών α�ορριµµάτων στη Λυναριά Ηλείας, α�ό δηµοτικά 

α�ορριµµατοφόρα, αστυνοµικοί �ήγαν άµεσα στην �εριοχή, ό�ου εντό�ισαν 

το δήµαρχο, ο ο�οίος τους υ�έδειξε �αρα�οτάµια �εριοχή του �οταµού 

Αλφειού, σε α�όσταση λίγων χιλιοµέτρων, �ου βρίσκονταν δύο έµφορτα 

α�ορριµµατοφόρα και ένα µηχάνηµα έργων (τσά�α) του ∆ήµου». 

Τη στιγµή �ου έφτασαν οι αστυνοµικοί, τα οχήµατα ήταν ακινητο�οιηµένα 

χωρίς να �ροβαίνουν σε καµία εργασία και χωρίς να υ�άρχουν χειριστές, 

ενώ σε κοντινή α�όσταση είχε διανοιχτεί τάφρος, διαστάσεων 5χ6χ5 µέτρων 

�ερί�ου. 

Για την υ�όθεση ενηµερώθηκε ο Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών Ηλείας, 

συνελήφθη ο δήµαρχος και κατασχέθηκαν τα τρία οχήµατα του ∆ήµου. 



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Ηλείας, ενώ 

οι έρευνες για τον εντο�ισµό και τη σύλληψη των χειριστών των οχηµάτων 

είναι σε εξέλιξη. 

Την �ροανάκριση για την υ�όθεση ενεργεί το Αστυνοµικό Τµήµα Αρχαίας 

Ολυµ�ίας. 

 

• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Όταν... ε#έστρεψε το νερό στο Βερολίνο, 

4.4.2014 

 

ην εµ�ειρία α�ό την ιδιωτικο�οίηση και ε�αναδηµοτικο�οίηση του νερού 

στο Βερολίνο �αρουσίασε σε συνέντευξη τύ�ου, �ου διοργάνωσε η 

�ρωτοβουλία «SOSΤΕ το Νερό», σε αίθουσα της ΕΣΗΕΜΘ, το µέλος του 

κινήµατος �ολιτών "Berliner Wassertisch", Claus Kittsteiner. 

Ό�ως ανέφερε, η εταιρία ύδρευσης και α�οχέτευσης του Βερολίνου 

ιδιωτικο�οιήθηκε το 1999 κατά το ήµισυ, για 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε 

τους ιδιώτες να έχουν το 49,9% των µετοχών και το µάνατζµεντ, αλλά και 

«µυστικά συµβόλαια» �ου τους εξασφάλιζαν «εγγυηµένη κερδοφορία», µε 

α�οτέλεσµα το νερό να ακριβύνει κατά 30%, να υ�οβαθµιστεί η �οιότητά 

του και να α�ολυθούν 2000 εργαζόµενοι. Τα µέλη του κινήµατος �ολιτών 

«Τρα�έζι του Νερού» έχοντας υ�όψη και τη «διεθνή εµ�ειρία» 

ιδιωτικο�οιήσεων (Βολιβία, Λονδίνο, Πορτογαλία) και τις λαϊκές 

αντιδράσεις για την «άνοδο της τιµής, ως και 400%» ξεκίνησαν αρχικά µε 

συλλογή υ�ογραφών και διοργάνωσαν άτυ�ο δηµοψήφισµα, το Φεβρουάριο 

του 2011, ό�ου α�ό τους 660000 Βερολινέζους �ου ψήφισαν, το 89% 

τάχθηκε υ�έρ της α�οχώρησης των ιδιωτών. Μετά την �ίεση �ου ασκήθηκε 

στο δήµο, τόνισε o κ. Kittsteiner, οι δύο εταιρίες (RVA και Veolia) 

α�οχώρησαν µε α�οζηµιώσεις ύψους 2,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Προέτρεψε 

τους �ολίτες της Θεσσαλονίκης «να κινητο�οιηθούν» γιατί το νερό «�ρέ�ει 

να είναι στα χέρια των �ολιτών». 

Στις ε�τά το α�όγευµα σε κοινή εκδήλωση του «SOSTE το Νερό» και του 

ΑΠΘ στην αίθουσα Τελετών του �ανε�ιστηµίου θα γίνει οµιλία του Claus 

Kittsteiner και θα �ροβληθεί ντοκιµαντέρ της Νέλλης Ψαρρού. 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

� ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Μόλις τους µισούς 

νεκρούς καταγράφουν τα ε#ίσηµα στοιχεία», 03.04.2014 

Στις 20 Ιανουαρίου του 2014, µια βάρκα µε ε�ιβαίνοντες 28 ανθρώ�ους 

βυθίστηκε στα ανοιχτά του Φαρµακονησίου. Α�ό αυτούς 12 �νίγηκαν, 

ανάµεσά τους γυναίκες και µικρά �αιδιά. Α�ό το τραγικό ναυάγιο της 9ης 

Οκτωβρίου 2013 στη Λαµ�εντούζα, �ου κόστισε τη ζωή σε 366 ανθρώ�ους, 

µέχρι τα δεκάδες �εριστατικά θανάτων α�ό �είνα και κακουχίες, όταν -

�ροσ�αθώντας να φτάσουν στον «�ολιτισµό»- οι άνθρω�οι βρίσκονται 

αβοήθητοι στην αφρικανική έρηµο, οι µετανάστες �εθαίνουν εκτός και 

εντός των ευρω�αϊκών τειχών. 

  



Τα α�οτελέσµατα αυτής της διεθνούς έρευνας (themigrantsfiles.com) 

α�οκάλυψαν �ως ο αριθµός θανάτων µεταναστών α�ό το 2000 µέχρι το 

τέλος του 2013 είναι 50% υψηλότερος α�ό αυτόν �ου έδιναν τα µέχρι 

σήµερα στοιχεία. H έρευνα α�οκαλύ�τει �ως �ερισσότεροι α�ό 23.000 

άνθρω�οι έχασαν τη ζωή τους α�ό το 2000 µέχρι σήµερα, �ροσ�αθώντας να 

φτάσουν στην Ευρώ�η µέσω ξηράς και θάλασσας. Κι αυτή η δραµατική 

κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει σύντοµα. Ολόκληρη η έρευνα, αλλά και 

η ταυτότητά της, είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της «Εφ.Συν.». 

 

• ΤΟ ΒΗΜΑ, Ολοκληρώθηκε η ε#ιχείρηση διάσωσης 

µεταναστών στα Κύθηρα, 31.03.2014 

 

Με 331 µετανάστες εντο�ίστηκε αργά το βράδυ της Κυριακής σκάφος 

�ερί�ου 70 ναυτικά µίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης. Ε�ρόκειτο για 267 

άντρες, 24 γυναίκες και 40 �αιδιά α�ό τη Συρία και την Αιγύ�το. 

Αργά το βράδυ της Κυριακής το Κέντρο Έρευνας - ∆ιάσωσης της Ιταλίας 

(MRCC/ ROMA) �αρείχε σχετική �ληροφόρηση για το σκάφος στο Ενιαίο 

Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης (ΕΚΣΕ∆) του αρχηγείου του 

Λιµενικού Σώµατος. Αµέσως µετά το Λιµενικό εντό�ισε το σκάφος µε τους 

µετανάστες κοντά στην �εριοχή ευθύνης για έρευνα και διάσωσης της 

Μάλτας. 

Οι µετανάστες ε�έβαιναν σε αλιευτικό σκάφος �ερί�ου 32 µέτρων το ο�οίο 

βρισκόταν σε δυσχερή θέση και αρχικά τους βρήκε το �λήρωµα του υ�ό 

ελληνικής σηµαίας �αρα�λέον δεξαµενό�λοιου «Olympic Faith». Άµεσα και 

υ�ό τον συντονισµό του ΕΚΣΕ∆, στην �εριοχή κατέ�λευσε �λοίο ανοικτής 

θαλάσσης (ΠΑΘ) του Λιµενικού το ο�οίο και συνέδραµε στην ασφαλή 

�ρόσδεση του αλιευτικού ε�ί του δεξαµενό�λοιου. 

Στο σηµείο δεσµεύθηκαν α�ό το ΕΚΣΕ∆ για �αροχή συνδροµής δύο 

�αρα�λέοντα εµ�ορικά �λοία και το �λοίο USΝS «John Lenthall» του 

αµερικανικού Πολεµικού Ναυτικού. Παράλληλα έσ�ευσε στην �εριοχή 

κατό�ιν σχετικού αιτήµατος του ΕΚΣΕ∆ φρεγάτα του Πολεµικού Ναυτικού, 

η ο�οία �αρείχε και ιατρική βοήθεια στους διασωθέντες. 

Με τη συνδροµή του �ληρώµατος του ΠΑΘ ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία µετε�ιβίβασης των µεταναστών α�ό το αλιευτικό σκάφος στο 

δεξαµενό�λοιο, �αρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες �ου ε�ικρατούν στην 

�εριοχή. 

Ακολούθως οι µετανάστες θα µεταφερθούν στο �λησιέστερο λιµάνι. 

Εκτιµάται ότι το σκάφος είχε τελικό �ροορισµό την Ιταλία. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ∆ιάσωση εκατοντάδων µεταναστών 

ανοιχτά της Κρήτης, 1.4.2014 

 

Ευρεία και ε�ιτυχηµένη ε�ιχείρηση εντο�ισµού και διάσωσης µεγάλου 

αριθµού µεταναστών, οι ο�οίοι ε�έβαιναν σε �λοιάριο, �ραγµατο�οίησε 

χθες το Λιµενικό Σώµα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Περισυνελέγησαν 331 

άτοµα, �ου αφού ε�ιβιβάστηκαν σε ελληνόκτητο εµ�ορικό �λοίο, 

µεταφέρονται �ρος τα νότια �αράλια της Κρήτης, µε �ιο �ιθανό �ροορισµό 

την Παλαιόχωρα. Α�ό εκεί αναµένεται να ε�ιβιβαστούν σε λεωφορεία και να 



µεταφερθούν στα Χανιά. Πρόκειται για 267 άνδρες, 24 γυναίκες και 40 

�αιδιά, οι ο�οίοι κατάγονται (σύµφωνα µε τις �ρώτες δικές τους δηλώσεις) 

α�ό τη Συρία και την Αίγυ�το. 

Ολα ξεκίνησαν στη 1 τα ξηµερώµατα χθες, όταν στο Ενιαίο Κέντρο 

Συντονισµού Ερευνας και ∆ιάσωσης του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνική 

Ακτοφυλακή έφτασαν �ληροφορίες για την ύ�αρξη �λεούµενου µε µεγάλο 

αριθµό �αράτυ�ων µεταναστών στα νότια της Κρήτης, α�ό το οµόλογο 

Κέντρο Ερευνας - ∆ιάσωσης Ιταλίας (MRCC/ ROMA). Κατό�ιν ερευνών 

εντο�ίστηκε το �λοιάριο, φορτωµένο µε µεγάλο αριθµό ατόµων, στη 

θαλάσσια �εριοχή �ερί�ου 70 ναυτικά µίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης, 

�λησίον �εριοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης Μάλτας. 

Ε�ρόκειτο για ένα, σε κακή κατάσταση, αλιευτικό σκάφος �ερί�ου τριάντα 

δύο µέτρων (32 µ.), το ο�οίο βρισκόταν ήδη σε �ολύ δύσκολη θέση στην 

ανοιχτή θάλασσα. Ο κίνδυνος µιας τραγωδίας ήταν υ�αρκτός. Το αλιευτικό 

σκάφος εντο�ίστηκε α�ό το υ�ό ελληνική σηµαία �αρα�λέον δεξαµενό�λοιο 

«Olympic Faith». Αµεσα και υ�ό τον συντονισµό του Ενιαίου Κέντρου 

Συντονισµού Ερευνας και ∆ιάσωσης (ΕΚΣΕ∆), στην �εριοχή κατέ�λευσε 

στις 11 �.µ. �λοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιµενικού, το ο�οίο και βοήθησε 

στην ασφαλή �ρόσδεση του �λοιαρίου των µεταναστών ε�ί του «Olympic 

Faith». 

Ό�ως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Λιµενικού, µε εντολή του ΕΚΣΕ∆ 

δεσµεύθηκαν στο σηµείο για να βοηθήσουν ακόµα δύο �αρα�λέοντα 

εµ�ορικά �λοία και το �λοίο του αµερικανικού �ολεµικού ναυτικού« USΝS 

John Lenthall». Ε�ίσης, έσ�ευσε στην �εριοχή, κατό�ιν σχετικού 

αιτήµατος του ΕΚΣΕ∆, φρεγάτα του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού, η 

ο�οία �αρείχε και ιατρική βοήθεια σε όσους α�ό τους διασωθέντες είχαν 

ανάγκη. 

Με τη βοήθεια του �ληρώµατος του �λοίου ανοικτής θαλάσσης του 

Λιµενικού, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία µετε�ιβίβασης των 

µεταναστών α�ό το �λοιάριο στο «Olympic Faith», �αρά τις αντίξοες 

καιρικές συνθήκες �ου ε�ικρατούσαν στην �εριοχή. Προτεραιότητα δόθηκε, 

σύµφωνα µε το Λιµενικό, σε �αιδιά και γυναίκες. 

 

 

• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σε κίνδυνο η υγεία µεταναστών, 2.4.2014 

 

 

Ένας Σουδανός �αρακαλούσε να �άει στον οδοντίατρο, µέχρι �ου, για να 

λυτρωθεί α�ό τους αφόρητους �όνους, έβγαλε µόνος του το δόντι και 

µεταφέρθηκε εσ�ευσµένα στο νοσοκοµείο λόγω ακατάσχετης αιµορραγίας. 

Έτερος κρατούµενος, διαγνωσµένος µε διαβήτη τύ�ου ένα, καθώς δεν έχει 

τη δυνατότητα λήψης της καθηµερινής του ινσουλίνης, κινδυνεύει ανά 

�άσα στιγµή να �έσει σε κώµα. Αυτά είναι µόνο δύο α�ό τα χιλιάδες 

�εριστατικά �ου συνάντησαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης 

µεταναστών, ό�ου έως σήµερα δεν �αρέχεται ιατρική �ερίθαλψη στους 

κρατούµενους. 

«Η �αρατεταµένη κράτηση των 18 µηνών έχει σοβαρές ε�ι�τώσεις στην 

υγεία και την αξιο�ρέ�εια των ανθρώ�ων αυτών», δήλωσε χθες σε 



συνέντευξη Τύ�ου ο ε�ικεφαλής της α�οστολής, Α�όστολος Βεΐζης. Ο 

συνωστισµός, «η δυναµικότητα έχει αυξηθεί κατά 4.500 θέσεις», η 

ανε�αρκής θέρµανση και αερισµός, η έλλειψη ζεστού νερού και �ρόσβασης 

σε εξωτερικό χώρο και η ελλι�ής διατροφή συνδέονται µε την εµφάνιση και 

µετάδοση �αθήσεων του ανα�νευστικού και γαστρεντερικού συστήµατος, 

ό�ως και µε δερµατικές �αθήσεις. «Το 70% των ασθενειών α�οτελεί 

α�όρροια των συνθηκών ζωής, ενώ ένα 10% αφορά οδοντιατρικά 

�εριστατικά». «Οι συνθήκες είναι ακόµα χειρότερες για όσους βρίσκονται 

υ�ό διοικητική κράτηση στα Α.Τ.», διευκρίνισε η κ. Ιωάννα Κοτσιώνη, 

ειδική σε θέµατα µετανάστευσης. «Τα κρατητήριά τους είναι διαµορφωµένα 

για �αραµονή λίγων 24ώρων, αλλά έχουµε βρει άνθρω�ο �ου έµεινε εκεί για 

17 µήνες χωρίς δυνατότητα �ροαυλισµού». Ελλείψει χώρου, εξάλλου, 

συνυ�άρχουν αλλοδα�οί στο ίδιο κελί µαζί µε �οινικούς κρατούµενους. Εκ 

των κέντρων µε µελανότερα χρώµατα �εριγράφεται αυτό της Κοµοτηνής, 

«ό�ου έχει χαλάσει η α�οχέτευση και τα λύµατα µεταφέρονται µε 

σακούλες». 

Οι ενστάσεις των γιατρών είναι �ολλές. «Συναντήσαµε 100 ανηλίκους �ου 

ήταν καταγεγραµµένοι ως ενήλικοι και �ολλούς αιτούντες άσυλο, οι ο�οίοι 

δεν ε�ιτρέ�εται βάσει των διεθνών συνθηκών να α�ελαθούν, ό�ως και 

�ολλοί άνθρω�οι α�ό τη Σοµαλία και την Ερυθραία, χώρες ό�ου η Ελλάδα 

δεν �ραγµατο�οιεί καν α�ελάσεις. Ποιο, ε�οµένως, το νόηµα της �ολύµηνης 

κράτησης;». 

Η ψυχολογία των εγκλείστων, �ου δεν διαβλέ�ουν καµία �ροο�τική ζωής, 

ενώ τις �ερισσότερες φορές δεν µ�ορούν να ε�ικοινωνήσουν µε την 

οικογένειά τους, καταρρακώνεται. Η α�ελ�ισία των κρατουµένων (30% 

αυτών θύµατα βασανιστηρίων στις χώρες τους) εκδηλώνεται µε αϋ�νία, 

αυτοτραυµατισµούς, α�εργία �είνας και α�ό�ειρες αυτοκτονίας. 

Οι δράσεις 

Η οργάνωση έχει �ραγµατο�οιήσει α�ό το 2008 έως σήµερα 9.900 ιατρικές 

συνεδρίες σε κέντρα κράτησης και αστυνοµικά τµήµατα, έχει συµβάλει στην 

α�ελευθέρωση 22 ατόµων µε σοβαρά �ροβλήµατα υγείας, ενώ �αρείχε 

θερα�εία για ψώρα σε 1.500 άτοµα. Ακόµη, δηµιούργησε ιατρικούς 

φακέλους κρατουµένων και �αρείχε διαβατήρια υγείας. «Ως Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα διακό�τουµε τις δράσεις µας έ�ειτα α�ό τη διαβεβαίωση των Αρχών 

ότι θα ξεκινήσει �ρόγραµµα ιατρικής φροντίδας α�ό τα δύο συναρµόδια 

υ�ουργεία, µε ευρω�αϊκή χρηµατοδότηση» δήλωσε η κ. Μαριέττα 

Προβο�ούλου, γενική διευθύντρια της οργάνωσης. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 

• ΤΟ ΒΗΜΑ, Stop σε κάµερες σε χώρους εργασίας, εστίασης, 

αναψυχής, 4.4.2014 

 

  

Με νέα της α�όφαση η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσω�ικού 

Χαρακτήρα τονίζει ότι οι κάµερες �αρακολούθησης α�αγορεύονται στους 

χώρους εργασίας, καθώς και στους χώρους εστίασης και αναψυχής, εκτός 

α�ό συγκεκριµένες εξαιρέσεις. 



Η Αρχή αναφέρει ότι α�αγορεύεται η λειτουργία των συσκευών 

εικονοληψίας σε χώρους εστίασης και αναψυχής, στα δοκιµαστήρια, στις 

τουαλέτες και στους χώρους ό�ου εργάζονται υ�άλληλοι καταστήµατος και 

δεν είναι �ροσιτοί στο κοινό. 

Ε�ίσης, δεν ε�ιτρέ�εται η το�οθέτηση εικονολη�τικών µηχανών µε σκο�ό 

την ε�ιτήρηση των εργαζοµένων εντός των χώρων εργασίας, εκτός α�ό 

εξαιρετικές �ερι�τώσεις και εφόσον αυτό δικαιολογείται α�ό τη φύση και 

τις συνθήκες εργασίας και είναι α�αραίτητο για την �ροστασία της υγείας 

και της ασφάλειας των εργαζοµένων ή την �ροστασία κρίσιµων χώρων 

εργασίας. 

Αντίθετα, υ�ογραµµίζει η Αρχή, µ�ορεί να υ�άρχουν κάµερες σε χώρους 

�ου βρίσκονται τα ταµεία ε�ιχειρήσεων ή υ�άρχουν χρηµατοκιβώτια ή 

ηλεκτροµηχανικός εξο�λισµός υ�ό τον όρο όµως ότι οι κάµερες θα εστιάζουν 

στο αντικείµενο �ου �ροστατεύεται και όχι στους χώρους των εργαζοµένων. 

Εξάλλου, η Αρχή αναφέρει ότι τα βίντεο α�ό τις κάµερες �ρέ�ει να 

καταστρέφονται µέσα σε 15 εργάσιµες ηµέρες, ενώ έµ�ροσθεν του χώρου 

ό�ου υ�άρχουν οι κάµερες �ρέ�ει να έχουν αναρτηθεί �ινακίδες �ου 

αναγράφουν ότι ο χώρος βιντεοσκο�είται. 

Σύµφωνα �άντα µε την εν λόγω α�όφαση της Αρχής, η χρήση 

εικονολη�τικών µηχανών �ου έχουν τη δυνατότητα να εστιάζουν και να 

στρίβουν ε�ιτρέ�εται µόνο σε �ου ο ε�ιχειρηµατίας �αρακολουθεί κινήσεις 

φυσικών �ροσώ�ων �ροκειµένου να ε�έµβει άµεσα �ρος α�οτρο�ή κά�οιου 

κινδύνου ή συµβάντος, ό�ως είναι σε εργοστάσια, α�οθήκες, κλ�. 

Εξάλλου, η Αρχή µε την ίδια α�όφαση διέταξε την «α�οκαθήλωση» εν λόγω 

µηχανών �ου υ�ήρχαν σε κατάστηµα �ιτσαρίας και ε�έβαλε �ρόστιµο 2.000 

ευρώ στον ιδιοκτήτη της- και �αράλληλα τον υ�οχρέωσε να καταστρέψει τις 

βιντεοκασέτες µε �ροσω�ικά δεδοµένα των εργαζοµένων �ου διατηρούσε. 

 

ΡΟΜΑ 

� ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Καταγγελίες Ροµά για 

ξυλοδαρµό στην Πάτρα», 02.04.2014 

Τον ξυλοδαρµό του µε κλοµ� και γροθιές α�ό άντρες του ∆’ Αστυνοµικού 

Τµήµατος Πατρών κατήγγειλε χθες στα το�ικά µέσα άντρας Ροµά, ο ο�οίος 

είχε συλληφθεί �ριν α�ό µερικές µέρες σε ε�εισόδιο µεταξύ Ροµά και 

κατοίκων της �εριοχής Ιτεών. 

Ειδικότερα, άντρες της οµάδας ∆ΙΑΣ δέχτηκαν κλήση για �εριστατικό �ου 

αφορούσε τσακωµό µεταξύ κατοίκων της �εριοχής Ιτεών. Οι αστυνοµικοί 

�ήγαν στην �εριοχή και ε�ιχείρησαν να �ροσαγάγουν τους εµ�λεκόµενους 

για εξακρίβωση. Ωστόσο εκείνοι αντιστάθηκαν, µε συνέ�εια τον 

τραυµατισµό ενός αστυνοµικού. 

Ο�ως καταγγέλλει ο κακο�οιηµένος Ροµά, εκείνη την ώρα ε�έστρεφε α�ό 

τη δουλειά του και είδε να τραβολογούν τον θείο του, ο ο�οίος έχει κάνει 

�ρόσφατα εγχείρηση καρδιάς. Παρενέβη για λογαριασµό του θείου του, µε 

α�οτέλεσµα οι άντρες της Αστυνοµίας να συλλάβουν τον ίδιον κι άλλον έναν 

µε την κατηγορία της αντίστασης κατά της αρχής. 

Στη συνέχεια τους µετέφεραν στο ∆’ Αστυνοµικό Τµήµα ό�ου, σύµφωνα µε 

τις καταγγελίες του, τον χτυ�ούσαν ε�ί 5 λε�τά. Ό�ως λέει ο ίδιος, έχασε 



τις αισθήσεις του και οι αστυνοµικοί τον µετέφεραν στο Νοσοκοµείο «Αγιος 

Ανδρέας», για να τον ξανα�άρουν στη συνέχεια �ίσω στο τµήµα. Ο ίδιος 

όµως έκανε εµετούς, µε α�οτέλεσµα να κληθεί εκ νέου ασθενοφόρο το ο�οίο 

τον µετέφερε στο Πανε�ιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου, ό�ου και 

νοσηλεύτηκε για �έντε µέρες. 

Ο νεαρός φέρει τραύµατα και εκδορές σε όλο το κορµί του και, ό�ως δήλωσε, 

θα �ροχωρήσει σε µηνύσεις εναντίον των τριών αστυνοµικών �ου τον 

χτύ�ησαν. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

 

� TVXS, Σε εταιρίες security τα κέντρα κράτησης µεταναστών, 

02. 04.2014 

 

Ιδιωτικές εταιρίες έχουν καταθέσει �ροσφορές για την φύλαξη των κέντρων 

κράτησης µεταναστών στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον EUobserver, την ώρα 

�ου οι αντιδράσεις α�ό την έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, για τις 

άθλιες συνθήκες κράτησης είναι ακόµη νω�ές.  

Το νοµικό �λαίσιο στην Ελλάδα για τα κέντρα κράτησης µεταναστών και 

τους αιτούντες ασύλου τρο�ο�οιήθηκε το 2012. Η νέα νοµοθεσία ε�έτρε�ε 

στον εκάστοτε υ�ουργό Προστασίας του Πολίτη να αναθέτει την ευθύνη για 

την φύλαξη των κέντρων κράτησης σε ιδιωτικές εταιρίες. 

Σύµφωνα µε το ευρω�αϊκό µέσο, τώρα η ελληνική κυβέρνηση θέλει να 

αναθέσει την ευθύνη για την φύλαξη του κέντρου κράτησης της 

Ορεστειάδας, της Κορίνθου και της ∆ράµας σε ιδιωτική εταιρία για 14 

εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο.  

Ό�ως ε�εσήµαναν οι ΓχΣ, στο κέντρο κράτησης της Ορεστειάδας, οι 

µετανάστες υ�οφέρουν α�ό �ροβλήµατα υγείας τα ο�οία ε�ιδεινώνουν οι 

άθλιες συνθήκες, η διάρκεια της κράτησης και η έλλειψη 

ιατροφαρµακευτικής �ερίθαλψης.  

Ο Μάικλ Φλιν, ο ο�οίος είναι υ�εύθυνος για το Παγκόσµιο Πρόγραµµα 

Κράτησης, στο ελβετικό Ινστιτούτο ∆ιεθνών Σ�ουδών, δήλωσε στον 

EUobserver ότι η ανάθεση της φύλαξης δοµών κράτησης σε ιδιώτες είναι 

ένα ολοένα και αυξανόµενο φαινόµενο.  

«Πρέ�ει �άντα να �ροκαλεί σκέψη όταν ένα κράτος �ροσκαλεί ε�ί �ληρωµή 

κά�οιον ιδιώτη για να αναλάβει την διαχείριση µιας δοµής ό�ως ένα κέντρο 

κράτησης µεταναστών», σχολίασε και συµ�λήρωσε �ως «η ανάληψη της 

διαχείρισης α�ό έναν ιδιώτη αµέσως καθιστά την ευηµερία των µεταναστών 

το τελευταίο �ράγµα �ου ενδιαφέρει την εταιρία. Αυτό είναι ανα�όφευκτο 

καθώς µιλάµε α�λά για ε�ιχειρείν».  

Ήδη η ευηµερία των µεταναστών είναι σε κακή κατάσταση, �αρά τα 35 

εκατοµµύρια ευρώ �ου έλαβε τον �ερασµένο χρόνο η Ελλάδα α�ό την ΕΕ 

για αυτό τον σκο�ό. Τα χρήµατα αυτά �ροορίζονται για την εθελούσια 

ε�ιστροφή στην χώρα �ροέλευσης ή για την ενίσχυση �ρογραµµάτων 

ε�ανένταξης, όµως τα �ερισσότερα κατέληξαν στην ενίσχυση της φύλαξης 

των συνόρων και των κέντρων κράτησης. 



Ο εκ�ρόσω�ος της Ε�ιτρο�ής Εσωτερικών Υ�οθέσεων της ΕΕ, Μάικλ 

Κερκόνε, σε ένα email δήλωσε ότι η Ε�ιτρο�ή δεν έχει γνώση για κοινοτική 

χρηµατοδότηση �ρος την Ελλάδα σχετική µε την ασφάλεια στο κέντρο 

κράτησης της Ορεστειάδας. Σηµείωσε, δε, ότι τα κράτη µέλη είναι υ�εύθυνα 

για την σωστή διαχείριση των χρηµάτων �ου λαµβάνουν. «Τα ευρω�αϊκά 

κονδύλια θα �ληρωθούν µόνο εάν οι συνθήκες και οι κανονισµοί τηρούνται 

α�ό τις αρχές των κρατών µελών», έγραφε.  

Μια έκθεση για την εφαρµογή των κανονισµών στο συγκεκριµένο κέντρο 

κράτησης θα συνταχθεί τον Μάρτιο του 2016, όµως µέχρι στιγµής δεν 

�ληρούνται σε καµία �ερί�τωση οι όροι.  

«Το µεγαλύτερο �ρόβληµα α�ό τον Μάιο του 2013 είναι η �λήρης α�ουσία 

ιατρικού �ροσω�ικού», δήλωσε �ρόσω�ο α�ό το Ελληνικό Συµβούλιο για 

τους Πρόσφυγες στον EUobserver. «Στο κρατητήριο ακόµη υ�άρχουν 

ανήλικοι �ου �εριµένουν να µεταφερθούν σε µονάδες για �αιδιά. ∆εν 

υ�άρχουν κρεβάτια και κοιµούνται σε βρώµικα στρώµατα �εταµένα στο 

�άτωµα», συµ�λήρωσε η �ηγή.  

Ακόµη στα τέλη του 2012 στο κέντρο κράτησης εµφανίστηκε ψώρα. Η 

Ελλάδα είχε αγοράσει �λυντήρια αλλά δεν είχε χρήµατα για να τα συνδέσει 

Παρόλα αυτά, έστειλε στην Κοµισιόν τις α�οδείξεις αγοράς και έκτοτε δεν 

υ�ήρξε νέος έλεγχος. «Θα �ρέ�ει η Κοµισιόν να δηµιουργήσει έναν 

ανεξάρτητο µηχανισµό ελέγχου, καθώς αυτοί οι άνθρω�οι έχουν χάσει την 

ελευθερία τους εξαιτίας διοικητικών α�οφάσεων», δήλωσε η Ιωάννα 

Κοτσιώνη α�ό τους ΓχΣ.  

Την ίδια στιγµή, όµως, το συµβόλαιο των �ολλών εκατοµµυριών ευρώ, έχει 

�ροκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών εταιριών ασφαλείας, µε �ρώτη την G4S, 

η ο�οία έχει δεχθεί έντονη κριτική για την συµ�εριφορά της α�έναντι σε 

κρατούµενους σε αντίστοιχα κέντρα της Βρετανίας. Άλλες εταιρίες �ου 

έχουν καταθέσει �ροσφορά, η �ροθεσµία για τις ο�οίες έληγε τον Ιανουάριο, 

είναι η Mega Sprint Guard, η JCB Security and Facility και τα Swedish 

Systems Security. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Φυλακές σε τεντωµένο σχοινί, 6.04.2014 

 

Μετά τις α�οκαλύψεις για ξυλοδαρµό µέχρι θανάτου του Αλβανού 

κακο�οιού µέσα στις φυλακές της Νιγρίτας Σερρών, ό�ου είχε µεταχθεί 

µετά τη δολοφονία του σωφρονιστικού υ�αλλήλου στο Μαλανδρίνο, η 

κατάσταση στις φυλακές είναι σε τεντωµένο σκοινί. Αλλοδα�οί κρατούµενοι, 

κυρίως αλβανικής καταγωγής, διατυ�ώνουν α�ειλές για αντί�οινα κατά 

σωφρονιστικών υ�αλλήλων, ενώ συγκεκριµένα �εριστατικά έχουν 

καταγραφεί και έχουν φθάσει στο υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης. 

Αλλοδα�ός κρατούµενος στις φυλακές των Τρικάλων, µετά τις α�οκαλύψεις 

�ου �ροέκυψαν α�ό τις έρευνες, ότι ο Αλβανός κακο�οιός εδάρη ανηλεώς 

στη Νιγρίτα, α�είλησε µε αυτοσχέδιο µαχαίρι, µέσα στο κελί του, 

σωφρονιστικό υ�άλληλο. Ευτυχώς, το �εριστατικό δεν είχε άσχηµη 

κατάληξη, καθώς �αρευρισκόµενοι σωφρονιστικοί υ�άλληλοι και εξωτερικοί 

φρουροί των φυλακών αφό�λισαν τον δράστη και η βίαιη ε�ίθεση κατά του 

δεσµοφύλακα δεν είχε συνέχεια. 



Α�ειλές όµως κατά σωφρονιστικών υ�αλλήλων διατυ�ώθηκαν και σε άλλες 

φυλακές, ενώ σε �ολλά κυτία �αρα�όνων �ου υ�άρχουν µέσα στα 

σωφρονιστικά καταστήµατα βρέθηκαν ιδιόχειρα σηµειώµατα µε α�ειλητικά 

µηνύµατα κατά των υ�αλλήλων των φυλακών. Για �αράδειγµα, σηµείωµα 

�ου εντο�ίστηκε σε φυλακή της ε�αρχίας ανέφερε ε�ί λέξει: «Alvanos 

skotone ellenis, ellenis skotone alvano, tvra albino skotonei polla”. Και 

κατέληγε ότι σύντοµα θα υ�άρξουν αντί�οινα. 

Οι εν λόγω α�ειλές �ου έχουν θορυβήσει τις διευθύνσεις των φυλακών 

µ�ορεί, ό�ως αναφέρουν σωφρονιστικοί υ�άλληλοι να είναι µεµονωµένες, 

αλλά το κλίµα �ου έχει δηµιουργηθεί στις φυλακές δεν είναι το καλύτερο. 

Τα τραγικά �εριστατικά µε τη δολοφονία του δεσµοφύλακα στο Μαλανδρίνο 

και όσα α�οκαλύφθηκαν στη συνέχεια για τη µεταχείριση του δράστη του 

φόνου έχουν �υροδοτήσει αντι�αραθέσεις, �ου δεν συµβάλλουν στην οµαλή 

διαβίωση των κρατουµένων µέσα στις φυλακές. 

Το υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης �αρακολουθεί την κατάσταση, ενώ οι δικαστικές 

αρχές τρέχουν τις έρευνες για όσα συνέβησαν στη Νιγρίτα. Η αρµόδια 

ανακρίτρια καλεί ήδη σε α�ολογία �ερί τα 15 άτοµα �ου φέρεται να έχουν 

εµ�λοκή στην κακο�οίηση του Αλβανού κρατουµένου, ενώ αναµένονται µε 

εξαιρετικό ενδιαφέρον τα α�οτελέσµατα της ιστολογικής εξέτασης για να 

ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου του. Οι ανακρίσεις, �ου θα 

κλιµακωθούν τις �ροσεχείς ηµέρες, αναµένεται να καταλήξουν σε 

συγκεκριµένα συµ�εράσµατα και κυρίως στον εντο�ισµό εκείνου ή εκείνων 

�ου κατάφεραν στον κακο�οιό το µοιραίο �λήγµα, οδηγώντας τον στον 

θάνατο. Άλλωστε και η έκθεση του ιατροδικαστή κάνει λόγο για κάταγµα 

στο στέρνο, �ου �ιθανότατα υ�ήρξε η αιτία του θανάτου του, ενώ όσα 

µετέδωσαν αλβανικά µέσα ενηµέρωσης �ερί βασανισµού του διαψεύσθηκαν 

κατηγορηµατικά α�ό τον ιατροδικαστή. 

Η έρευνα, �άντως, �ου διενεργήθηκε σύντοµα για τα αίτια του θανάτου του 

Αλβανού κακο�οιού άλλαξε τις αρχικές εκτιµήσεις �ου α�έκλειαν 

ο�οιαδή�οτε κακο�οίησή του στη Νιγρίτα, α�οκαλύ�τοντας το ακριβώς 

αντίθετο. Η άσκηση των �οινικών διώξεων και οι ανακρίσεις �ου ξεκίνησαν 

άµεσα για τους εµ�λεκοµένους εκτόνωσαν σε µεγάλο βαθµό τις 

κινητο�οιήσεις �ου είχαν ξεκινήσει µέσα στις φυλακές αµέσως µόλις έγινε 

γνωστό �ως ο Αλβανός κρατούµενος βρέθηκε νεκρός στο κελί του, χωρίς, 

ωστόσο, να κατευνάσουν τα �νεύµατα. 

 

ΥΓΕΙΑ 

 

• ΤΟ ΒΗΜΑ, ΣτΕ: Αναστέλλει #ροσωρινά το #λαφόν 

συνταγογράφησης φαρµάκων, 01. 04. 2014 

  

Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Ε�ικρατείας (ΣτΕ) ανέστειλε �ροσωρινά 

το �λαφόν στις συνταγογραφήσεις των φαρµάκων για α�οτρο�ή 

�ιθανολογούµενης βλάβης της υγείας των �ολιτών. 

Η Ολοµέλεια του ΣτΕ, µε �ρόεδρο τον Σωτήρη Ρίζο, έκανε δεκτή την αίτηση 

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών �ου ζητούσε να ανασταλεί το �λαφόν στις 

συνταγογραφήσεις και το σχετικό νοµοθετικό �λαίσιο. 



Η αναστολή ισχύει µέχρι να εκδοθεί οριστική α�όφαση α�ό την Ολοµέλεια 

του ΣτΕ ε�ί της κυρίας �ροσφυγής (αίτησης ακύρωσης) �ου έχει καταθέσει 

ο ΙΣΑ. 

Μένει η δραστική ουσία 

Εξάλλου, στη δικαστική α�όφαση του ΣτΕ αναφέρεται ότι �αραµένει σε ισχύ 

η υ�οχρέωση των γιατρών και φαρµακο�οιών να εφαρµόζουν α�αρέγκλιτα 

τις σχετικές διατάξεις για τη συνταγογράφηση µε βάσει «τη δραστική ουσία» 

ό�ως αναφέρεται στην ΕΜΠ4/17.11.2012 α�όφαση του ανα�ληρωτή 

υ�ουργού Υγείας. 

Η ε�ίµαχη υ�ουργική α�όφαση αναφέρεται «στον µηχανισµό εφαρµογής και 

ενηµέρωσης ιατρών για τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας». 

Ο ΙΣΑ υ�οστηρίζει �ως «είναι αντισυνταγµατικό και �αράνοµο το µέτρο του 

�λαφόν συνταγογράφησης και �ροσβάλλει την ιατρική λειτουργία, ενώ 

δηµιουργεί �ροβλήµατα στην δηµόσια υγεία». 

 

• ΤΟ ΒΗΜΑ, ΕΛΣΤΑΤ: Αυξηµένοι κατά 6,5% το 2012 οι θάνατοι 

α#ό αυτοκτονίες, 31.3.2014 

 

Αύξηση 6,5% �αρουσίασαν οι θάνατοι α�ό αυτοκτονίες το 2012 και ανήλθαν 

σε 508 έναντι 477 αυτοκτονιών  το 2011, σύµφωνα µε στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

Ό�ως εκτιµά η Κλίµακα, στην �ραγµατικότητα οι αυτοκτονίες είναι �ολύ 

�ερισσότερες α�ό αυτές �ου καταγράφονται, ενώ δεν υ�άρχουν καθόλου 

στοιχεία για τις µη θανατηφόρες α�ό�ειρες, οι ο�οίες εκτιµάται ότι είναι 15 

– 20 φορές �ερισσότερες των καταγεγραµµένων αυτοκτονιών. 

Η Βάση ∆εδοµένων για την Καταγραφή Αυτοκτονιών του ∆ικτύου 

�ληροφόρησης της Κλίµακας α�οτυ�ώνει αυξητικές τάσεις και για το έτος 

2013 (ό�ως αντίστοιχα έχει α�οτυ�ώσει για το 2012). 

∆ιάφορες µελέτες αναφέρουν ότι στην ε�ίσηµη καταγραφή των αυτοκτονιών 

υ�άρχει µια υ�οτίµηση της τάξης του 20% το ο�οίο κωδικο�οιείται ως 

θάνατος α�ό αδιευκρίνιστα αίτια. 

Σε µελέτη του φορέα αναφορικά µε τις αυτοκτονίες του 2013 �ου έχουν 

καταχωρηθεί στη Βάση ∆εδοµένων για την Καταγραφή Αυτοκτονιών του 

∆ικτύου, το 91,9% των αυτοκτονιών, για τις ο�οίες υ�ήρχαν εκτενή 

στοιχεία και �ληροφορίες, ήταν υψηλού βαθµού �ροβλε�τικότητας. 

Αντίστοιχα, η διεθνής ερευνητική και κλινική εµ�ειρία καταδεικνύει ότι 

τουλάχιστον το 90% των αυτοκτονιών θα µ�ορούσε να έχει �ροληφθεί. 

Η Ελλάδα έχει ακόµη έναν α�ό τους χαµηλότερους δείκτες αυτοκτονίας σε 

ευρω�αϊκό ε�ί�εδο, ωστόσο, ό�ως ε�ισηµαίνει και η Κλίµακα, α�αιτείται 

�λέον η ανάληψη στρατηγικών �ρωτοβουλιών και µέτρων για την �ρόληψη 

της αυτοκτονίας ως ένα βασικό �ρόβληµα δηµόσιας υγείας. 

* Γραµµή �αρέµβασης για την Αυτοκτονία 1018 

 

 

 

 

 



� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ∆ωρεάν ιατρικές εξετάσεις για µια 

σειρά #αθήσεων, 4.4.2014 

 

 

Ο ∆ήµος Αθηναίων οργανώνει για την �ροσεχή εβδοµάδα δωρεάν 

�ρολη�τικές εξετάσεις σε δηµότες της �ρωτεύουσας για µια σειρά �αθήσεων 

ό�ως διαβήτης, υ�έρταση, έιτζ, καρκίνος του τραχήλου του µήτρας κ.ά. 

Ειδικότερα, µε αφορµή την 7η Α�ριλίου - Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας, ο 

∆ήµος Αθηναίων διοργανώνει µια σειρά δράσεων µε τίτλο «Εβδοµάδα 

Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας» µεταξύ των ο�οίων και στοχευµένες 

�ρολη�τικές εξετάσεις στα δηµοτικά ιατρεία α�ό τις 9 �.µ. έως τις 2 µ.µ. 

Την Τρίτη 8/4 θα �ραγµατο�οιηθούν σ�ιροµετρήσεις για τον έλεγχο της 

�νευµονικής λειτουργίας (σε όλα τα δηµοτικά ιατρεία) και µετρήσεις 

µονοξειδίου του άνθρακα στους κα�νιστές στο 1ο δηµοτικό ιατρείο. 

Την Τετάρτη 9/4 θα γίνουν µετρήσεις σακχάρου και γλυκοζυλιωµένης 

αιµοσφαιρίνης -θα διανεµηθεί δωρεάν η Κάρτα ∆ιαβήτη- και θα γίνει 

έλεγχος για εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, στο 1ο δηµοτικό ιατρείο. 

Την Πέµ�τη 10/4 θα γίνουν µετρήσεις αρτηριακής �ίεσης και έλεγχος HIV 

σε όλα τα δηµοτικά ιατρεία. 

Την Παρασκευή 11/4 θα γίνει τεστ Πα�ανικολάου στο 1α, 2Α, 3ο και 4ο 

δηµοτικά ιατρεία και �ρολη�τικός οδοντιατρικός έλεγχος στα 1ο, 2ο, 2Α και 

3ο δηµοτικά ιατρεία. 

Τη ∆ευτέρα 7/4 οργανώνεται ηµερίδα µε θέµα «Πρόληψη και Προαγωγή της 

Υγείας» στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων (Ακαδηµίας 50, 

αίθουσα Α. Τρίτσης), κατά τη διάρκεια της ο�οίας θα συζητηθούν, µεταξύ 

άλλων, θέµατα �ου αφορούν χρόνιες �αθήσεις, διατροφή, καρκίνο, 

στοµατική υγεία κ.ά. Οι δράσεις θα �ραγµατο�οιηθούν µε τη συµµετοχή 

των «ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» του Πανε�ιστηµίου Αθηνών, των SOS 

ΙΑΤΡΩΝ, του συλλόγου «Θετική Φωνή», της ΜΚΟ PRAKSIS. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ∆ράσεις για ενηµέρωση του κοινού 

α#ό το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, 4.4.2014 

 

 Στα νοσήµατα �ου µεταδίδονται µε διαβιβαστές, ό�ως κουνού�ια, σκνί�ες, 

τσιµ�ούρια, κοριοί κλ�, είναι αφιερωµένη φέτος η Παγκόσµια Ηµέρα 

Υγείας, η ο�οία εορτάζεται κάθε χρόνο α�ό τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Υγείας (ΠΟΥ), στις 7 Α�ριλίου. 

Το �λέον θανατηφόρο νόσηµα �ου µεταδίδεται µε διαβιβαστές �αγκοσµίως 

είναι η ελονοσία, η ο�οία µόνο το 2010, �ροκάλεσε κατ’ εκτίµηση 660.000 

θανάτους, οι �ερισσότεροι εκ των ο�οίων ήταν σε �αιδιά α�ό την Αφρική. 

Ωστόσο, το νόσηµα µε την ταχύτερη εξά�λωση στον κόσµο είναι ο δάγκειος 

�υρετός. 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια τα νοσήµατα �ου µεταδίδονται µε 

διαβιβαστές έχουν κάνει την εµφάνισή τους σε διάφορες �εριοχές. 

Χαρακτηριστικό �αράδειγµα, σύµφωνα µε το Κέντρο Ελέγχου και 

Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), α�οτελεί η λοίµωξη α�ό τον Ιό του 

∆υτικού Νείλου, κρούσµατα της ο�οίας καταγράφονται κάθε χρόνο στην 

Ελλάδα, α�ό το 2010. Η διασ�ορά του Ιού του ∆υτικού Νείλου για τέταρτη 



συνεχόµενη χρονιά, υ�οδηλώνει την εγκατάσταση του ιού στην Ελλάδα και, 

ό�ως σηµειώνει το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, αναµένεται η κυκλοφορία του να 

συνεχιστεί και το φετινό καλοκαίρι. 

Η ελονοσία, άλλο ένα νόσηµα �ου µεταδίδεται µε διαβιβαστές, έχει αναδυθεί 

σε µείζον �ρόβληµα δηµόσιας υγείας µε την ε�ανεµφάνιση εγχώριων 

κρουσµάτων, κάθε έτος, α�ό το 2009 και µετά. 

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υ�ενθυµίζει την ανάγκη λήψης µέτρων ατοµικής 

�ροστασίας α�ό τους διαβιβαστές (κουνού�ια, σκνί�ες, τσιµ�ούρια), σε όλες 

τις �εριοχές της χώρας, ό�ως: Κατάλληλα ενδύµατα, ό�ως µακριά µανίκια 

και �αντελόνια. Πιο α�οτελεσµατικά είναι τα φαρδιά και ανοιχτόχρωµα 

ρούχα. Χρήση ανεµιστήρων ή κλιµατιστικών: Ο δροσερός αέρας µειώνει τη 

δραστηριότητα των κουνου�ιών και η χρήση ανεµιστήρων (ιδίως οροφής) 

δυσχεραίνει την �ροσέγγισή τους. Χρήση εντοµοα�ωθητικών στο ακάλυ�το 

δέρµα και �άνω α�ό τα ρούχα. Αντι-κουνου�ικά �λέγµατα (σήτες) σε 

�αράθυρα, φεγγίτες και αεραγωγούς τζακιού. Χρήση εντοµοκτόνων στον 

αέρα. Τα εντοµοκτόνα δεν �ρέ�ει να εφαρµόζονται στο δέρµα. Α�οµάκρυνση 

του στάσιµου νερού α�ό λεκάνες, γλάστρες, �αλιά λάστιχα, υδρορροές και 

άλλα µέρη του κή�ου, ώστε να µην έχουν �ρόσβαση τα κουνού�ια σε 

λιµνάζοντα νερά �ου α�οτελούν σηµεία ενα�όθεσης των αυγών τους. Χρήση 

λαµ�τήρων κίτρινου χρώµατος για τον φωτισµό των εξωτερικών χώρων. 

Κούρεµα γρασιδιού, θάµνων, φυλλωσιών (σηµεία �ου βρίσκουν καταφύγιο 

τα κουνού�ια). Πότισµα κατά �ροτίµηση τις �ρωινές ώρες. 

Με την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας Υγείας το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 

διοργανώνει, τη ∆ευτέρα 7 Α�ριλίου, δράσεις για την ενηµέρωση του 

κοινού, για τα µέτρα ατοµικής �ροστασίας α�ό τους διαβιβαστές. 

Εξειδικευµένο �ροσω�ικό θα βρίσκεται σε ειδικά διαµορφωµένα stands, 

στην Αθήνα, �λατεία Κλαυθµώνος α�ό 10:00 έως 15:00 και στη 

Θεσσαλονίκη, �λατεία Αριστοτέλους α�ό 09:00 έως 18:00. 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Νοσοκοµεία σε τροχιά διάλυσης και 

α#αξίωσης», 03.04.2014 

Για µεγάλες ελλείψεις �ροσω�ικού και υλικών στα δηµόσια νοσοκοµεία 

κάνει λόγο η ΠΟΕ∆ΗΝ, η ο�οία καταφέρεται κατά του υ�. Υγείας. 

«Τριτοκοσµικές» καθίστανται οι συνθήκες νοσηλείας και εργασίας στα 

δηµόσια νοσοκοµεία, τα ο�οία υ�οχρηµατοδοτούνται, µε α�οτέλεσµα να 

αδυνατούν να υ�οστηρίξουν βασικές λειτουργίες και να αντιµετω�ίζουν 

σηµαντικές ελλείψεις σε υλικά, τρόφιµα, φάρµακα, αναφέρει η Πανελλήνια 

Οµοσ�ονδία Εργαζοµένων στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία (ΠΟΕ∆ΗΝ), η ο�οία 

εξήγγειλε σειρά κινητο�οιήσεων, ξεκινώντας α�ό την Παρασκευή 4 

Α�ριλίου. Ό�ως αναφέρει η Οµοσ�ονδία, τα νοσοκοµεία, 

«α�οδεκατίστηκαν» α�ό �ροσω�ικό αφού α�οχώρησαν �ρος συνταξιοδότηση 

�άνω α�ό 15.000 και δεν έχει �ροσληφθεί ούτε ένας. Και ενώ συµβαίνουν 

αυτά, ό�ως ε�ισηµαίνει η ΠΟΕ∆ΗΝ, αιφνιδιαστικά ο υ�ουργός Υγείας 

�ροχώρησε στην κατάργηση του κλάδου των οδηγών, φυλάκων-

νυχτοφυλάκων των νοσοκοµείων.Οι οδηγοί, µέσω κλειστής διαθεσιµότητας 

ενός µήνα µε το 75% των α�οδοχών τους, µεταφέρονται στο ΕΚΑΒ και, 

σύµφωνα µε την ΠΟΕ∆ΗΝ, «ο υ�ουργός �ροσ�αθεί να κλείσει την τρύ�α 



των ελλείψεων �ροσω�ικού του ΕΚΑΒ και ανοίγει µια µεγαλύτερη στα 

νοσοκοµεία».«Αυτό ανοίγει το δρόµο για µαζικές α�ολύσεις υγειονοµικών 

και δηµιουργεί βάσιµες υ�όνοιες ότι ε�ίκειται άµεση εκχώρηση των 

ανωτέρω λειτουργιών σε ιδιωτικές εταιρείες µε ό,τι αυτό συνε�άγεται για 

την �οιότητα και την ασφάλεια των υ�ηρεσιών καθώς και για το κόστος τους 

�ου θα µετακυλισθεί στους ασθενείς» αναφέρει το σωµατείο εργαζοµένων 

και η �ενταµελής ε�ιτρο�ή της Ένωσης Νοσοκοµειακών Γιατρών Αθήνας-

Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) στον «Ευαγγελισµό».Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, για τη 

µεταφορά µιας φιάλης αίµατος σε άλλα νοσοκοµεία το κόστος είναι 20 ευρώ 

ανά φιάλη. «Όταν η ηµερήσια ανάγκη της αιµοδοσίας του Ευαγγελισµού 

µ�ορεί να φτάνει και τις 100 φιάλες, µ�ορούµε να φανταστούµε τι θα 

σηµάνει για τα κέρδη της εταιρείας όταν εκτός α�ό τις φιάλες αίµατος 

µεταφέρει και άλλα βιολογικά υλικά α�ό και �ρος τον 

Ευαγγελισµό».Ε�ίσης, ό�ως αναφέρεται σε ανακοίνωση του σωµατείου των 

εργαζοµένων, το ο�οίο �ρογραµµατίζει κινητο�οιήσεις, σε διαθεσιµότητα 

τίθενται για δεύτερη φορά σε έξι µήνες 250 γιατροί των �ρώην νοσοκοµείων 

του ΙΚΑ, εκ των ο�οίων οι 57 του Ευαγγελισµού. 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

 

� ΤΟ ΕΘΝΟΣ, «Φασιστικό #αιδοµάζωµα», 06.04.2014 

Α�οτρο�ιασµό �ροκαλούν οι φωτογραφίες µε �αιδιά µελών της Χρυσής 

Αυγής �ου βρέθηκαν στους υ�ολογιστές στελεχών της οργάνωσης. Στα 

ντοκουµέντα �ου �αρουσιάζει το «Εθνος» φαίνεται καθαρά ότι οι 

χρυσαυγίτες είχαν οργανώσει �αιδοµάζωµα µε σκο�ό να δηµιουργήσουν µια 

γενιά εµ�οτισµένη µε τα ιδεώδη του µίσους. 

Ανήλικα �αιδιά �ου �οζάρουν µε την �εριβολή της Χρυσής Αυγής, έφηβοι 

�ου �αρακολουθούν τη διά�λαση του µίσους και χαιρετούν ναζιστικά, 

ακόµη και βρέφη �ου φορούν φορµάκι µε το έµβληµα του ναζιστικού 

µορφώµατος. 

Ανατριχίλα και α�οτρο�ιασµό �ροκαλούν οι φωτογραφίες α�ό �αιδιά µελών 

της Χρυσής Αυγής �ου βρέθηκαν στους υ�ολογιστές στελεχών της 

οργάνωσης. 

Α�ό τις φωτογραφίες �ου �αρουσιάζει σήµερα το «Έθνος της Κυριακής» 

φαίνεται καθαρά �ως τα στελέχη της ΧΑ είχαν οργανώσει κανονικό 

�αιδοµάζωµα, θέλοντας να δηµιουργήσουν µια γενιά «γενίτσαρων», 

εµ�οτισµένη µε τα... ιδεώδη του µίσους και του φασισµού. 

Η �λειονότητα του νέου υλικού έχει �ροκύψει α�ό τις έρευνες στους 

ηλεκτρονικούς υ�ολογιστές και στα κινητά τηλέφωνα των 

�ροφυλακισµένων �υρηναρχών της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, Γιώργου 

Πατέλη και Γιάννη Καζαντζόγλου. 

Ό�ως φαίνεται, η «δραστήρια» το�ική οργάνωση της Νίκαιας είχε αναλάβει 

να κρατάει αρχείο µε όλες τις εκδηλώσεις, ό�ως και να δηµιουργήσει την 

�ιο «σκληρο�υρηνική» οµάδα ταγµάτων εφόδου �ου δρούσε και σε άλλες 

�εριοχές. 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών της 

ΕΛ.ΑΣ, στον υ�ολογιστή �ου χρησιµο�οιούσαν ο Γιώργος Πατέλης και η 



σύζυγός του Νίτσα Σκαρ�έλη βρέθηκαν συνολικά 13.928 φωτογραφίες και 

868 αρχεία βίντεο. Οι κάτοχοί τους είχαν ε�ιχειρήσει να διαγράψουν 137 

φωτογραφίες �ου «καίνε», αλλά οι αστυνοµικοί τις ανέκτησαν α�ό τα 

ψηφιακά τους ίχνη. 

«Στρατιωτάκια» 

Στο ο�τικό υλικό �ου α�οτελεί µέρος της έρευνας για τη δράση της 

ακροδεξιάς οργάνωσης α�εικονίζονται µικρά �αιδιά �ου στρατολογούνται 

α�ό τα µέλη της Χρυσής Αυγής, είτε ακολουθώντας τους γονείς τους στις 

συγκεντρώσεις και τις εκδροµές τους είτε �αρακολουθώντας τα µαθήµατα 

χρυσαυγίτικης ιστορίας στα κατηχητικά των «�υρήνων». 

Ενα αγοράκι κάνει �οδήλατο �ίσω α�ό τα «�ρωτο�αλίκαρα» της ΤΟ 

Νίκαιας, ενώ άλλα �αίζουν στο εσωτερικό ενός κύκλου α�ό χρυσαυγίτες, 

ε�ίσης ανήλικους, �ου κρατούν σηµαίες µε τον µαίανδρο. 

Ό�ως φαίνεται α�ό τις φωτογραφίες, �αιδιά ηλικίας έως 12 ετών υφίστανται 

�λύση εγκεφάλου α�ό τα ενήλικα στελέχη της ΧΑ, υιοθετώντας το στυλ 

τους, τόσο στην εµφάνιση όσο και στον τρό�ο αντίδρασης. 

«Είµαι Ελληνάκι οµορφούλι και εξυ�νάκι. Όταν µεγαλώσω θα σας θυµάµαι 

όλους για ότι µου καταστρέψατε χωρίς να φταίω. Το νου σας λαµόγια!» 

αναγράφεται σε µ�λούζα ενός αγοριού �ερί�ου 10 χρονών. Την ε�ιδεικνύει 

µε καµάρι µ�ροστά στον φωτογράφο του, χωρίς να γνωρίζει �ροφανώς τι 

ακριβώς σηµαίνει και -κυρίως- χωρίς να αντιλαµβάνεται το µίσος �ου σαν 

σ�όρος φυτεύεται στο γόνιµο µυαλό του. 

Σε άλλη εικόνα, οµάδα �αιδιών των µικρών τάξεων του ∆ηµοτικού κρατάει 

στα χέρια της χαρτιά και κάτι α�αγγέλλει. 

Πρόκειται εµφανώς για µια ε�ίσκεψη των �ιτσιρικάδων σε το�ική 

οργάνωση της ΧΑ, �ιθανότατα στη Σαλαµίνα, ό�ου µετά την ανάλογη 

«κατήχηση», βάζουν τα �αιδιά να τραγουδήσουν εθνικιστικούς ύµνους... 

Λίγο �ιο �ίσω, στέκονται χαµογελώντας οι γονείς και κηδεµόνες τους. 

 


