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� ΤΑ ΝΕΑ, «Στη ∆ικαιοσύνη $ροσφεύγει ο Α. Κορτώ για το 
οµοφοβικό ξέσ$ασµα Βερύκιου, 07.03.2014 

 

Στη ∆ικαιοσύνη κατά του δηµοσιογράφου ∆ήµου Βερύκιου  ροσφεύγει ο 

συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ για όσα εί ε ο ραδιοφωνικός  αραγωγός του 

Alpha 98,9 σε εκ οµ ή την Τετάρτη, σε βάρος του ίδιου του συγγραφέα αλλά 

και σε βάρος γενικά των οµοφυλόφιλων. 

«Α οφάσισα ότι οφείλω να υ ερασ ιστώ και να  ροστατεύσω  ρώτα τους 

ανθρώ ους της καρδιάς µου, έ ειτα τον κάθε άνθρω ο  ου θα µ ορούσε να 

βρεθεί στη θέση µου – στο στόχαστρο του δηλητηριώδους δηµόσιου λόγου  ου 

εκφράζει ο κύριος Βερύκιος»,  αναφέρει στο facebook ο Αυγουστος Κορτώ. 

Υ ενθυµίζεται ότι ο ∆ήµος Βερύκιος ε ιτέθηκε µε ακραίες και χυδαίες 

οµοφοβικές εκφράσεις στον Κορτώ α ό την εκ οµ ή του στον Alpha, την 

Τετάρτη, ε ειδή την  ροηγουµένη ο συγγραφέας είχε διαψεύσει ότι 

 ολιτεύεται µε το Ποτάµι του Σταύρου Θεοδωράκη γράφοντας στο facebook 

ότι «Ηµουν και  αραµένω αφοσιωµένος - ταγµένος - σε δύο µόνο  ράγµατα σ' 

αυτή τη ζωή: στον άντρα µου και στα βιβλία µου. ∆εν υ άρχει χώρος για 

τί οτε άλλο». 

Τα σχόλια του Βερύκιου ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.   

Την Πέµ τη, ο δηµοσιογράφος ανήρτησε «δήλωση µετανοίας» στο facebook, 

ζητώντας συγγνώµη «α ό κάθε φανερό ή κρυφό οµοφυλόφιλο». 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Τρο$ολογία για τους 

Τρανς», 09.03.2014 

Ένα σηµαντικό βήµα για την αντιµετώπιση των διακρίσεων κατά των τρανς έγινε 

προχτές στη Βουλή, µε την ψήφιση τροπολογίας που εντάσσει την ταυτότητα φύλου 

στους λόγους διερεύνησης του ρατσιστικού κινήτρου για περιστατικά αστυνοµικής 

αυθαιρεσίας.Την τροπολογία κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κ. Τριαντάφυλλος, 

την υποστήριξε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αφρ. Σταµπουλή και πέρασε στο νοµοσχέδιο 

του υπ. Προστασίας του Πολίτη για τη «Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης 

Περιστατικών Αυθαιρεσίας» (νόµος 3938/2011, άρθρο 1, γ, δ). «Έγινε ακόµη ένα 

σηµαντικό βήµα για την προστασία των τρανς ανθρώπων από τον ρατσισµό και εν 

προκειµένω από την αστυνοµική αυθαιρεσία και το θεωρούµε έναν σηµαντικό σταθµό 

στην κατεύθυνση της καταπολέµησης του τρανσφοβικού ρατσισµού και της 

κατάκτησης ίσων δικαιωµάτων για την τρανς κοινότητα», γράφει σε ανακοίνωσή του το 

Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών. Το Σωµατείο ζητά επίσης να προστεθεί ο 

σεξουαλικός προσανατολισµός και η ταυτότητα φύλου στο προεδρικό διάταγµα για την 

αντιµετώπιση της ρατσιστικής βίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η «αποτελεσµατική 

διερεύνηση και αντιµετώπιση των εγκληµάτων µε ρατσιστικό τρανσφοβικό κίνητρο». 

Εκκρεµεί ακόµα η ένταξη του σεξουαλικού προσανατολισµού και της ταυτότητας 

φύλου στις περιπτώσεις που προστατεύονται από τη ρητορική µίσους, γεγονός που 

θεωρείται ότι θα συµβάλει καθοριστικά στην προστασία της κοινότητας των ΛΟΑΤ 



από οµοφοβικά και τρανσφοβικά σχόλια, που δίνουν και παίρνουν στον δηµόσιο λόγο 

στην Ελλάδα. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

� REAL, ∆ιαγραφή σε 180.000 «αιώνιους» φοιτητές, 05. 03. 2014 
 

Στην εφαρµογή του νόµου  ου καταργεί τις χωρίς χρονικούς  εριορισµούς 

σ ουδές  ροχωρεί το υ ουργείο Παιδείας.  

Ό ως αναφέρει το «Έθνος», όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί  ρο του 2006 

καλούνται να ολοκληρώσουν την  ροσ άθεια για την α όκτηση του  τυχίου 

µέχρι τον Ιούνιο. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υ ουργείου Παιδείας  ου ε ικαλείται το 

δηµοσίευµα, κοντά στα 180.000 άτοµα θα α ωλέσουν οριστικά τη φοιτητική 

τους ιδιότητα. 

Ο νέος νόµος  ροβλέ ει ότι όσοι είχαν εισαχθεί στα ΑΕΙ  ριν α ό το 2006 και 

δεν  έρασαν τις εξετάσεις σε όλα τα µαθήµατα θα  ρέ ει τώρα, ό ως αναφέρει 

η εφηµερίδα, να  άνε... στα σ ίτια τους. 

Ήδη, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των διοικήσεων, έχουν αυξηθεί οι φοιτητές 

στα αµφιθέατρα  ου  αρακολουθούν µαθήµατα αλλά και αυτοί  ου  αίρνουν 

 τυχίο, γεγονός  ου, ό ως λένε οι  ρυτάνεις, είναι εµφανές στις τελετές 

ορκωµοσίας. 

 

� REAL, Σχολεία χωρίς καθηγητές σε ακριτικά νησιά, 08. 03. 
2014 

 

Λύση φαίνεται ότι βρέθηκε στο θέµα  ου αναστάτωσε τις  ροηγούµενες 

ηµέρες το Λύκειο Φούρνων, µε τις διαµαρτυρίες γονιών και µαθητών,  ου 

 ροτίµησαν να µη δώσουν εφέτος  ανελλαδικές εξετάσεις καταγγέλλοντας 

κενά σε καθηγητές. Ό ως α οφασίστηκε, ο χρόνος  ου έχει χαθεί α ό την 

αρχή της σχολικής χρονιάς θα καλυφθεί µε τον δι λασιασµό των ωρών. 

Ωστόσο η υ οβάθµιση των ακριτικών νησιών και τα  ροβλήµατα  ου 

δηµιουργεί  αραµένουν, καθώς, ό ως λέει η σχολική σύµβουλος της  εριοχής 

κυρία Εβίτα Καραγιώργου, «ε τά µαθητές α ό τους 22 του Λυκείου Φούρνων 

έχουν ήδη εγκαταλείψει το σχολείο τους για σχολεία της Σάµου ή του 

Πειραιά, κάτι  ου ε ιταχύνει τροµερά τους ρυθµούς εγκατάλειψης του 

νησιού». 

«Είναι ένα σχολείο σε ένα ακριτικό νησί µε µεγάλο ενδιαφέρον» λέει η κυρία 

Καραγιώργου. «Ως σχολείο ακριτικού νησιού όµως είναι υ οβαθµισµένο και 

α ό  έρυσι,  ου η κρίση  ήρε γενικευµένο χαρακτήρα στην εκ αίδευση, 

ακόµη  ερισσότερο. Ζούµε δυστυχώς σε  ερίοδο ελλείψεων, κενών, αλλά και 

σε µια  ερίοδο  ου τα βλέµµατα έχουν  αγώσει στα µάτια των 

εκ αιδευτικών». 

Κενά σε εκ αιδευτικούς 

Οι γονείς µαθητών του λυκείου είχαν ζητήσει την  ερασµένη εβδοµάδα οι 

µαθητές της Α' τάξης του λυκείου να εξαιρεθούν α ό τις  ροαγωγικές 

εξετάσεις του καλοκαιριού σε «τρά εζα θεµάτων», ενώ για µαθήτριες της Γ' 

λυκείου ζήτησαν τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις υ ό ειδικό καθεστώς. 



Ό ως εξηγεί στο «Βήµα» ο  ροϊστάµενος ∆ευτεροβάθµιας Εκ αίδευσης Σάµου 

κ. Κ. Ρόκκος, στο σχολείο της  εριοχής υ ήρξε ένα  ρόβληµα µε κενά σε 

εκ αιδευτικούς φιλολόγους και οικονοµολόγους (για το νέο µάθηµα της 

Πολιτειακής Παιδείας). Καθηγητής οικονοµολόγος δεν υ ήρχε στο σχολείο 

γιατί η  εριοχή έχει ένα µόνο λύκειο και τελικά ο εκ αιδευτικός του 

συγκεκριµένου µαθήµατος διορίστηκε µόλις στις... 6 Μαρτίου. 

Αντίστοιχα, ενώ χρειάζονταν τέσσερις φιλόλογοι, στην αρχή του σχολικού 

έτους υ ήρχε ένας εκ αιδευτικός και στη συνέχεια - Οκτώβριο, Νοέµβριο και 

∆εκέµβριο - διορίστηκαν και οι υ όλοι οι. 

«Έχουν χαθεί ώρες, αυτό είναι σίγουρο» λέει ο κ. Ρόκκος. «Με βάση τη 

νοµοθεσία όµως κάναµε αναδιάρθρωση του ωραρίου, δι λασιάσαµε τις ώρες 

 ου χρειάζονται και η ύλη  λέον µ ορεί να καλυφθεί, ο ότε δεν υ άρχει 

κανένα θέµα ανισότητας» καταλήγει. 

Όλα αυτά έγιναν µε τη συνερργασία της σχολικής συµβούλου της  εριοχής 

και των εκ αιδευτικών. 

Τα σχολεία α οδυναµώνονται 

«Η ουσία όλων αυτών είναι η α οδυνάµωση των σχολείων στα ακριτικά σηµεία 

µε, εκτός των άλλων, εθνική σηµασία» λέει χαρακτηριστικά η κυρία 

Καραγιώργου. «Τα  αιδιά  ου φοιτούν στο σχολείο των Φούρνων είναι  αιδιά 

µε φιλοδοξίες και όνειρα. Είναι άδικο να α ογοητεύονται» συµ ληρώνει. 

Ωστόσο εκτιµά ότι ακόµη και µε την ανα λήρωση των ωρών είναι δύσκολο να 

κατακτήσουν τα  αιδιά το  εριεχόµενο ενός βιβλίου ό ως εκείνο της 

Πολιτειακής Παιδείας. 

Για τα θέµατα αυτά υ ήρξε οξύτατη διαφωνία των το ικών ΕΛΜΕ (ενώσεων 

καθηγητών) την  ερασµένη εβδοµάδα αλλά και των οικογενειών µαθητών, ενώ 

τέσσερις µαθήτριες της Γ' Λυκείου α οφάσισαν να µη συµ ληρώσουν 

µηχανογραφικό για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκ αίδευση εφέτος 

σε ένδειξη διαµαρτυρίας, καθώς δήλωσαν ότι δεν θα κριθούν ισότιµα µε τα 

υ όλοι α  αιδιά της χώρας. 

Πάντως, ό ως λέει η κυρία Καραγιώργου,  ρέ ει να δοθούν ειδικά κίνητρα 

στους εκ αιδευτικούς για να έρχονται στις ακριτικές  εριοχές και την 

ε όµενη χρονιά να µελετηθεί α ό νωρίς το  ρόβληµα ώστε να µην υ άρξουν 

κενά σε σχολεία ό ως εκείνο των Φούρνων. 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Α$αγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της 

Αθήνας σήµερα, 06. 03. 2014 

 

Α αγορεύονται σήµερα, α ό τις 08:00 µέχρι τις 19:00, µε α όφαση του 

Γενικού Αστυνοµικού ∆ιευθυντή Αττικής, οι συγκεντρώσεις και οι  ορείες 

στην  εριοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω της ε ίσκεψης του  ροέδρου της 

Γερµανίας, Γιοακίµ Γκάουκ. 

Συγκεκριµένα, η α αγόρευση ισχύει για τους εξής δρόµους: Σταδίου (α ό τη 

συµβολή της µε την οδό Οµήρου) - Οµήρου - δεξιά Ακαδηµίας - αριστερά 

Κανάρη - Πλατεία Φιλικής Εταιρείας (Κολωνακίου) - Καψάλη - δεξιά 

Ηροδότου - αριστερά Υψηλάντου - δεξιά Γενναδίου - Πλατεία Μεγάλης του 



Γένους Σχολής - Β. Κωνσταντίνου - Β. Όλγας - Β. Αµαλίας - αριστερά 

Φιλελλήνων - αριστερά Μητρο όλεως - δεξιά Βουλής - δεξιά Κολοκοτρώνη - 

αριστερά Σταδίου (µέχρι τη συµβολή της µε την οδό Οµήρου). 

Υ ενθυµίζεται ότι για σήµερα έχουν  ρογραµµατιστεί συλλαλητήρια για τη 

διαθεσιµότητα α ό την ΟΛΜΕ και την ΠΟΕ- ΟΤΑ µε τη συµµετοχή και 

άλλων σωµατείων εργαζοµένων, στις 13:30 στην  λατεία Κλαυθµώνος, και 

 ορεία  ρος το υ ουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και τη Βουλή. 

Νωρίτερα, στις 10 το  ρωί, εργατικά συνδικάτα έχουν  ροαναγγείλει 

συγκέντρωση για την ανεργία, στην Οµόνοια. 

 

 

ΙΣΟΤΗΤΑ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Θύµα σωµατικής ή και σεξουαλικής 
βίας µία στις 4 Ελληνίδες», 05.03.2014 

Θύµατα σωµατικής ή και σεξουαλικής βίας έχουν  έσει µία στις τέσσερις 

Ελληνίδες, σύµφωνα µε έρευνα για βία κατά των γυναικών  ου έδωσε στη 

δηµοσιότητα ο Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ (FRA). Σύµφωνα 

µε τα στοιχεία της έρευνας, το 25% των Ελληνίδων γυναικών -έναντι 33% 

στην ΕΕ- έχουν  έσει θύµατα σωµατικής ή και σεξουαλικής βίας α ό την 

ηλικία των 15 ετών και άνω. Ε ίσης το 19% των Ελληνίδων έχουν  έσει 

θύµατα σωµατικής ή/και σεξουαλικής βίας α ό τον σύντροφό τους -έναντι 22% 

 ου είναι ο µέσος όρος στην ΕΕ. Τα υψηλότερα  οσοστά γυναικών  ου έχουν 

 έσει θύµατα σωµατικής ή και σεξουαλικής βίας καταγράφονται στη βόρεια 

Ευρώ η και στις Σκανδιναβικές χώρες (52% στη ∆ανία, 47% στη Φιλανδία, 

46% στη Σουηδία, 45% στην Ολλανδία), ενώ στις Μεσογειακές χώρες 

καταγράφονται  οσοστά αρκετά κάτω α ό τον ευρω αϊκό µέσο όρο (22% στην 

Ισ ανία, στη Μάλτα και στην Κύ ρο, 24% στην Πορτογαλία, 25% στην 

Ελλάδα και 27% στην Ιταλία).Ό ως σχολίασαν οι συντάκτες της έκθεσης  ου 

 αρουσίασαν τα α οτελέσµατα της έρευνας κατά τη διάρκεια συνέντευξης 

Τύ ου στις Βρυξέλλες, η διαφορά αυτή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο 

γεγονός ότι, στη βόρεια Ευρώ η, οι γυναίκες έχουν  ιο συχνά τη δυνατότητα 

να καταφύγουν σε κατάλληλες υ ηρεσίες υ οστήριξης και ενθαρρύνονται να 

καταγγείλουν τα  εριστατικά βίας. Σε γενικές γραµµές,  άντως, τα 

α οτελέσµατα της έρευνας α οκαλύ τουν την έκταση της βίας κατά των 

γυναικών (άνω των 15 ετών) στο σ ίτι, στη δουλειά, σε δηµόσιους χώρους και 

στο διαδίκτυο. Α οκαλύ τεται ότι το 43% των γυναικών έχουν βιώσει κά οια 

µορφή ψυχολογικής βίας α ό έναν τέως ή νυν σύντροφο, ό ως  .χ. δηµόσιο 

εξευτελισµό, α αγόρευση εξόδου α ό το σ ίτι ή κλείδωµα στο σ ίτι, 

εξαναγκασµό να δουν  ορνογραφικό υλικό και α ειλές χρήσης βίας. 

Ε ι λέον, το 18% των γυναικών στην ΕΕ ή εννιά εκατοµµύρια γυναίκες, 

έχουν  έσει θύµατα ε ίµονης  αρακολούθησης (stalking), ενώ το 21% των 

γυναικών  ου έχουν  έσει θύµατα ε ίµονης  αρακολούθησης ανέφεραν ότι 

διήρκεσε  άνω α ό δύο χρόνια. Ε ίσης, το 55% των γυναικών στην ΕΕ 

δηλώνουν ότι έχουν βιώσει κά οια µορφή σεξουαλικής  αρενόχλησης. 

Σηµειώνεται ότι το 32% του συνόλου των θυµάτων σεξουαλικής  αρενόχλησης 



ανέφεραν ότι αυτουργός ήταν  ροϊστάµενος, συνάδελφος ή  ελάτης. Στο 

διαδίκτυο, τα στοιχεία της έρευνας µαρτυρούν ότι το 11% των γυναικών 

έχουν δεχθεί ανάρµοστες  ροτάσεις σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή 

ανε ιθύµητα ηλεκτρονικά µηνύµατα ή µηνύµατα κινητού (SMS) σεξουαλικού 

 εριεχοµένου. Αυτή η µορφή ηλεκτρονικής  αρενόχλησης, είναι ιδιαίτερα 

διαδεδοµένη στις νεαρές γυναίκες (α ό 18 ως 29 ετών), καθώς θύµατα έχουν 

 έσει το 20% εξ' αυτών. Θύµα βιασµού έχει  έσει το 5% του συνόλου των 

γυναικών στην ΕΕ. Μία στις 10 γυναίκες, θύµατα σεξουαλικής βίας α ό µη 

συντρόφους, ανέφεραν ότι στο  ιο σοβαρό  εριστατικό εµ λέκονταν 

 ερισσότεροι αυτουργοί. Η ίδια δηµοσκό ηση ερευνά  ερι τώσεις βίας 

γυναικών στην  αιδική ηλικία (κάτω των 15 ετών). Σύµφωνα µε τα 

α οτελέσµατα, το 23% των γυναικών στην Ελλάδα -έναντι 33% στην ΕΕ- 

είχαν εµ ειρίες σωµατικής ή ψυχολογικής βίας κατά την  αιδική ηλικία α ό 

κά οιον ενήλικα. Το 5% των γυναικών στην Ελλάδα -έναντι 12% στην ΕΕ- 

είχαν εµ ειρίες σεξουαλικής βίας κατά την  αιδική ηλικία, οι µισές εκ των 

ο οίων  ροέρχονταν α ό άνδρες  ου δεν γνώριζαν. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 67% των γυναικών δεν κατήγγειλε, στην 

αστυνοµία ή άλλη οργάνωση, το  ιο σοβαρό  εριστατικό βίας α ό σύντροφο. 

Στην έρευνα συµµετείχαν  άνω α ό 42.000 γυναίκες, ηλικίας α ό 18 έως 74 

ετών. 

Πρόκειται για τη µεγαλύτερη δηµοσκο ική έρευνα  ου έχει διεξαχθεί µέχρι 

σήµερα  αγκοσµίως, για τη βία κατά των γυναικών. 

 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ∆υσαρεστηµένες οι Ελληνίδες α$ό τη 

λειτουργία της Ε.Ε., 09. 03. 2014 

 

 Τα υψηλότερα ε ί εδα ευρωσκε τικισµού και έκφρασης δυσαρέσκειας για τη 

συµµετοχή της χώρας στην Ευρω αϊκή Ένωση εκφράζουν οι Ελληνίδες. Οι 

α αντήσεις  ου δίδουν στα ερωτήµατα του Ευρωβαρόµετρου για λογαριασµό 

του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου, δύο µήνες  ριν α ό τις εκλογές, δεν αφήνουν 

καµία αµφιβολία. Σύµφωνα µε τη στατιστική  ου  αρουσιάστηκε στο  λαίσιο 

διήµερου σεµιναρίου στις Βρυξέλλες µε θέµα «Γυναίκες και εκλογές: Αυτή τη 

φορά θα υ άρξει διαφορά;», οι Ελληνίδες α οτυ ώνουν µε τις α αντήσεις 

τους έντονη αµφισβήτηση και ιδιαίτερα χαµηλό βαθµό ικανο οίησης 

αναφορικά µε την αντα όκριση της Ε.Ε. στις ανάγκες και τις ανησυχίες τους. 

Ειδικότερα, οι γυναίκες στην Ελλάδα σε  οσοστό 84% δεν συµµερίζονται την 

ά οψη  ως η φωνή τους ακούγεται στην Ε.Ε., αφού µόλις το 16% α αντάει 

θετικά. Στο συγκεκριµένο ερώτηµα οι καταφατικές α αντήσεις κατατάσσουν 

τις Ελληνίδες στην τελευταία θέση. Αντίστοιχο, στο 16%, είναι το  οσοστό 

και για τις Κύ ριες όταν κατά µέσον όρο για το σύνολο των κρατών-µελών 

 ερισσότερες α ό µία στις τρεις γυναίκες (37%) συµφωνούν  ως «ακούγεται» 

η φωνή τους στην Ε.Ε. Αντιθέτως, υψηλό βαθµό κατάφασης στο συγκεκριµένο 

ερώτηµα εκφράζουν οι γυναίκες της Σουηδίας (59%) και της ∆ανίας (63%). 

Η « εριήγηση» στις α αντήσεις  ου δίδουν στα λοι ά ερωτήµατα του 

Ευρωβαρόµετρου εξηγούν σε ένα βαθµό τις αιτίες για την α οξένωση  ου 

νιώθουν οι Ελληνίδες α ό τους ευρω αϊκούς θεσµούς. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι σε υψηλότερο  οσοστό µεταξύ όλων των άλλων (73%) υ οστηρίζουν ότι το 



Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο θα έ ρε ε να δώσει  ροτεραιότητα στα θέµατα 

αντιµετώ ισης της φτώχειας και του κοινωνικού α οκλεισµού. Η ίδια 

 ροτεραιότητα έχει σηµασία για τις Ιταλίδες σε χαµηλότερο  οσοστό (37%) 

και για τις Τσέχες (45%), ενώ κατά µέσον όρο µόνο µία στις δύο Ευρω αίες 

θεωρεί ότι η έµφαση  ρέ ει να δοθεί στην αντιµετώ ιση της φτώχειας. 

Αντιστοίχως, σε υψηλή  ροτεραιότητα τίθεται για τις Ελληνίδες –ως  ρος τις 

 ροτεραιότητες εν µέσω κρίσης– και το  ρόβληµα της ανεργίας (80% µε 

υψηλό µέσο όρο το 76% για το σύνολο των 28 χωρών). 

Πιο ενεργό Ευρωκοινοβούλιο 

Συνολικά το 58% των γυναικών στην Ελλάδα ε ιθυµεί έναν  ιο ενεργό ρόλο 

του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και µόλις το 22% χαρακτηρίζει «θετική» την 

εικόνα του µοναδικού ευρω αϊκού θεσµού στον ο οίο οι αντι ρόσω οι 

εκλέγονται α ό τους  ολίτες. Ωστόσο, ακόµη χαµηλότερο βαθµό εκτίµησης 

εκφράζουν Βρετανίδες και Ισ ανίδες (16%), αλλά και οι Γαλλίδες (23%). 

Όσο για τα ζητήµατα δηµοκρατίας, και εδώ η εκτίµηση δεν είναι και η 

καλύτερη δυνατή, αφού οι Ελληνίδες α αντούν µε τρό ο  ου τις κατατάσσει 

στην  ροτελευταία θέση, καθώς σχεδόν µόνο µία στις  έντε (22%) θεωρεί ότι ο 

τρό ος  ου λειτουργεί η δηµοκρατία στην Ε.Ε. είναι ικανο οιητικός. Ακόµη 

 ιο αρνητική είναι η εικόνα  ου έχουν οι Πορτογαλιδες (µόλις 13% α αντούν 

θετικά) µε τον µέσο ευρω αϊκό όρο ως  ρος το ερώτηµα να βρίσκεται στο 44%. 

«Εν τέλει, συνυ ολογίζοντας όλες τις  αραµέτρους, θα λέγατε ότι η χώρα σας 

ευνοήθηκε ή όχι ως µέλος της Ε.Ε.;» Και σε αυτό το ερώτηµα, οι Ελληνίδες 

συγκαταλέγονται µεταξύ των  λέον δυσαρεστηµένων, καθώς µόνο το 43% 

α αντάει θετικά (στους άνδρες οι θετικές α αντήσεις ανέρχονται στο 50%). Ο 

µέσος όρος των θετικών α αντήσεων δεν υ ερβαίνει το 52% µε τις θετικές 

α αντήσεις (και α ό τα δύο φύλα) των χωρών του Νότου, της Ουγγαρίας, της 

Αυστρίας και της Μ. Βρετανίας, να καταγράφουν ακόµη χαµηλότερο βαθµό 

ικανο οίησης. 

Και ακόµη  ιο αρνητική γίνεται η εικόνα όταν το ερώτηµα µ αίνει  ιο α λά: 

«Μιλώντας γενικά,  ιστεύετε ότι η συµµετοχή της χώρας σας στην Ε.Ε. είναι 

κάτι καλό;». Μόνο µία στις τρεις Ελληνίδες α αντάει «ναι» σε αυτό το 

ερώτηµα. Ενδεχοµένως αυτό το 30% είναι η ίδια µειοψηφία η ο οία, 

διατηρώντας µια αισιόδοξη µατιά (ό ως  ροκύ τει α ό την α άντηση σε άλλο 

ερώτηµα),  ροβλέ ει ότι το έτος 2025 οι Ευρω αίοι  ολίτες θα έχουν 

µεγαλύτερη συµµετοχή στις ευρω αϊκές υ οθέσεις. Όµως, το τι ακριβώς 

σκέφτεται το υ όλοι ο 70%  αραµένει και το µεγάλο ζητούµενο των 

ευρωεκλογών του Μαΐου. 

 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Χάσµα Βορρά - Νότου και στην κακο$οίηση 

γυναικών, 08. 03. 2014 

 

Τα σοκαριστικά συµ εράσµατα της µεγάλης ευρω αϊκής έρευνας για τη βία 

κατά των γυναικών δεν  ερι οιούν σίγουρα τιµή για την Ευρω αϊκή Ένωση 

του  ολιτισµού και του σεβασµού των ανθρω ίνων δικαιωµάτων, ό ου η 

ισότητα έχει κατακτηθεί θεσµικά και οι συζητήσεις γι' αυτό συχνά 

αντιµετω ίζονται ως ζήτηµα  ου αφορούν τους λιγότερο  ολιτισµένους αυτού 

του κόσµου. Σύµφωνα µε τα α οτελέσµατα της έρευνας του Οργανισµού 



Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ (FRA), το 33% των γυναικών έχουν  έσει 

θύµατα σωµατικής ή/και σεξουαλικής βίας. Ανάγοντας το  οσοστό αυτό στον 

συνολικό  ληθυσµό, τα θύµατα ανέρχονται σε 62 εκατοµµύρια γυναίκες, 

ηλικίας άνω των 15 ετών. Ακόµη, θύµα σεξουαλικής  αρενόχλησης έχει  έσει 

το 57% των γυναικών. 

Μια αναλυτικότερη µατιά στα στοιχεία φέρνει στο φως µια αντίφαση  ου οι 

 ερισσότεροι µάλλον δεν θα  ερίµεναν, ανάµεσα στις «συνετές» χώρες του 

Βορρά και στις  ιο «άτακτες» του Νότου, καθώς οι  ρώτες κρατούν την  ρωτιά 

στη βία κατά των γυναικών. Περισσότερες α ό τις µισές συµµετέχουσες στη 

∆ανία (52%) ανέφεραν ότι έχουν  έσει θύµατα σωµατικής ή/και σεξουαλικής 

βίας, ενώ ακολουθούν η Φινλανδία µε 47%, η Σουηδία µε 46%, η Ολλανδία µε 

45% και η Βρετανία και η Γαλλία, µε 44% των γυναικών να α αντούν θετικά. 

Ε ίσης, το συντρι τικό 81% των γυναικών στη Σουηδία έχει δεχθεί κά οιας 

µορφής σεξουαλική  αρενόχληση, 80% στη ∆ανία, 75% στη Γαλλία και 73% 

στην Ολλανδία. Η χώρα µας βρίσκεται και στις δύο  ερι τώσεις κάτω α ό τον 

ευρω αϊκό µέσο όρο, όχι όµως µε µικρά  οσοστά, της τάξεως του 25% και του 

43% αντιστοίχως.  

Θύµατα στο ίδιο τους το σ ίτι 

Στη χώρα µας το 18% των γυναικών α άντησε ότι έχει εµ ειρία σωµατικής 

βίας α ό τον σύντροφο, ενώ σεξουαλική βία α ό σύντροφο έχει δεχθεί το 5%, 

µε τον ευρω αϊκό µέσο όρο να είναι 20% και 7% αντίστοιχα. Ενώ τα  οσοστά 

της σεξουαλικής βίας στο ζευγάρι έχουν λάβει µεγάλες διαστάσεις, µε τη 

∆ανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία να σηµειώνουν τα υψηλότερα,  ου 

ανέρχονται στο 11%, σε  ολλές ευρω αϊκές χώρες το ζήτηµα αυτό θεωρείται 

ακόµη «ενδοοικογενειακή» υ όθεση.  

Σηµαντικότατα είναι και τα  οσοστά της ψυχολογικής βίας  ου ασκείται στις 

γυναίκες α ό τον σύντροφο  ου διαµορφώνονται σε 33% στην Ελλάδα και 

43% στην Ευρώ η. Στη χώρα µας για το 25% των γυναικών η ψυχολογική βία 

 εριελάµβανε καταχρηστική συµ εριφορά, για  οσοστό 24% ο σύντροφος 

ήθελε να έχει τον α όλυτο έλεγχο των  ραγµάτων, ενώ το 9% ανέφερε 

οικονοµική βία και 4% εκβιασµό ή/και εκµετάλλευση των  αιδιών.  

∆εν είναι όµως µόνο ο σύντροφος, ό ως φαίνεται,  ου βρίσκει την α οµόνωση 

του σ ιτιού κατάλληλη για να εκφράσει τη βίαιη συµ εριφορά του. Για τη 

χώρα µας το σ ίτι είναι αυτό  ου ανέφεραν οι  ερισσότερες συµµετέχουσες 

στην έρευνα (σε  οσοστό 33%) ως τό ο ό ου δέχθηκαν το  ιο σοβαρό 

 εριστατικό βίας α ό άλλον. Ακολουθούν ο δρόµος, το  άρκινγκ ή άλλος 

δηµόσιος χώρος µε 27% και το σχολείο ή ο χώρος εργασίας µε 17%.  

Γιατί οι γυναίκες δεν καταγγέλλουν; 

Τα α οτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι, δυστυχώς, οι γυναίκες στη χώρα 

µας δεν ζητούν βοήθεια για  εριστατικά έµφυλης βίας. Μόλις το 14% των 

γυναικών καταφεύγει στην Αστυνοµία όταν αντιµετω ίζει βία α ό σύντροφο, 

το 11% ζητάει νοµική συνδροµή, το 6%  ηγαίνει στο νοσοκοµείο, σε γιατρό ή 

άλλον φορέα υγείας και µόλις 1% σε κοινωνικές υ ηρεσίες. Παρόµοια 

κινούνται τα  οσοστά στις  ερι τώσεις  ου ο θύτης είναι άλλο άτοµο, µε 

βελτιωµένο αυτό των γυναικών  ου α ευθύνονται σε νοσοκοµεία ή άλλους 

φορείς υγείας  ου ανέρχεται σε 14%.  

Οι λόγοι  ου οι γυναίκες δεν ζητούν βοήθεια είναι οι ίδιοι και στις δύο 

 αρα άνω  ερι τώσεις, µε  ερισσότερες α ό τις µισές να α αντούν ότι 



 ροτιµούν να χειριστούν το θέµα µόνες ή µε τη βοήθεια κά οιου συγγενούς ή 

φίλου. Ακολουθούν η ντρο ή, η διάθεση να µην το µάθει κανένας άλλος, η 

αίσθηση ότι δεν είναι και τόσο σοβαρό µια και δεν έχει ξανασυµβεί, ενώ δεν 

θα  ρέ ει να υ οτιµηθεί το γεγονός ότι  ερί το 21% των γυναικών  ιστεύουν 

ότι κανένας φορέας δεν θα κάνει ή δεν µ ορεί να κάνει τί οτα. 

Πάνω α ό 12.300 κλήσεις στη Γραµµή SOS 

Αυτά τα ταµ ού  ροσ αθεί να σ άσει η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των 

Φύλων µε τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής 15900, η ο οία έχει 

κλείσει ήδη δυόµισι χρόνια λειτουργίας. Στο διάστηµα αυτό η γραµµή 

δέχθηκε 12.313 κλήσεις και 98 ηλεκτρονικά µηνύµατα. Ε ί του συνόλου το 

79% αφορούσαν καταγγελίες  ερι τώσεων έµφυλης βίας. Α ό αυτές οι 7.233 

κλήσεις (74%) αφορούσαν καταγγελίες των ίδιων των κακο οιηµένων 

γυναικών, ενώ οι 2.509 κλήσεις (26%) καταγγελίες α ό τρίτα  ρόσω α 

(κυρίως φίλους/ες 25%, γονείς 18%, άλλους συγγενείς 15%, αδέλφια 12%, 

γείτονες 11% και άλλα άτοµα 16%).  

Προς ε ιβεβαίωση των στοιχείων της έρευνας, 5.573 κλήσεις των ίδιων των 

κακο οιηµένων γυναικών (77%) αφορούσαν ενδοοικογενειακή βία, 102 (1%) 

σχετίζονταν µε σεξουαλική  αρενόχληση, 101 (1%) µε  ερι τώσεις βιασµού, 7 

(0,1%) µε  ορνεία, 2 κλήσεις (0,03%) µε trafficking, 876 κλήσεις (12%) µε 

καταγγελία άλλων µορφών βίας, ενώ σε 721 (10%)  ερι τώσεις η µορφή της 

βίας ήταν αδιευκρίνιστη. Τα αιτήµατα των κλήσεων αυτών αφορούσαν: 3.033 

κλήσεις (42%) σε ψυχοκοινωνική στήριξη, 2.365 κλήσεις (33%) σε νοµική 

συµβουλευτική, 836 κλήσεις (12%) σε νοµική βοήθεια, 537 κλήσεις (7%) σε 

αναζήτηση φιλοξενίας και 212 κλήσεις (3%) σε αναζήτηση εργασίας. 

Οδεύοντας στη συµ λήρωση τριών ετών α ό την έναρξη λειτουργίας της 

γραµµής, σύµφωνα µε τα στοιχεία  ου έχει στη διάθεσή της η ΓΓ Ισότητας, 

φαίνεται µια σταθερο οίηση στον αριθµό των κλήσεων. Παράλληλα έχει 

δηµιουργηθεί σε ολόκληρη τη χώρα ένα δίκτυο 40 Συµβουλευτικών Κέντρων 

Γυναικών και 21 ξενώνων, µε δυναµικότητα φιλοξενίας 20 ατόµων ο καθένας, 

για τη στήριξη των γυναικών  ου  έφτουν θύµατα ο οιασδή οτε µορφής βίας. 

Οι δοµές αυτές,  ου είναι στελεχωµένες µε το κατάλληλο  ροσω ικό, δίνουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην εχεµύθεια και στη διακριτικότητα. Ε ίσης η 

διεύθυνση των ξενώνων φιλοξενίας δεν α οκαλύ τεται για την  ροστασία των 

ίδιων των κακο οιηµένων γυναικών. 

 

ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

� ΤΟ ΕΘΝΟΣ, «Νέα υ$όθεση µικρής Μαρίας- Συνελήφθησαν 

οι “τσιγγάνοι” γονείς» 

 

Υ όθεση αντίστοιχη εκείνης της µικρής Μαρίας α ό τα Φάρσαλα, 

α οκαλύφθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Ζευγάρι τσιγγάνων εµφάνιζε σαν  αιδί 

του ένα βρέφος, το ο οίο ωστόσο- ό ως  ροέκυψε α ό τις εξετάσεις DNA- δεν 

ήταν το βιολογικό τους τέκνο. Οι φερόµενοι γονείς, ένας 59χρονος και η 

58χρονη σύντροφός του, συνελήφθησαν την Πέµ τη στην Κατερίνη. Το µωρό 

 ου σύµφωνα µε την αστυνοµία είναι  ερί ου δέκα µηνών, είναι καλά στην 

υγεία του και  ρος το  αρόν νοσηλεύεται στο νοσοκοµείο της Κατερίνης. 



Η 58χρονη συλληφθείσα  ροανακριτικά ισχυρίστηκε ότι το βρέφος τους το 

είχε  αραδώσει στις αρχές του  ερασµένου Σε τεµβρίου, η 41χρονη γυναίκα 

 ου εµφανιζόταν ως µητέρα της µικρής Μαρίας στα Φάρσαλα. 

Το «κουβάρι» της νέας υ όθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις αρχές του έτους, 

ύστερα α ό σχετική  αραγγελία  ου έδωσε στην Υ οδιεύθυνση Ασφάλειας 

Κατερίνης η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στο  λαίσιο των ερευνών σε 

εκατοντάδες φακέλους γέννησης για ύ ο τες υ οθέσεις µετά την α οκάλυψη 

της υ όθεσης Μαρίας και τον θόρυβο  ου αυτή  ροκάλεσε. 

Ό ως  ροέκυψε α ό την αστυνοµική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες αθίγγανοι 

–ο 59χρονος και η 58χρονη-  ροσκοµίζοντας ψευδή στοιχεία, κατάφεραν τον 

 ερασµένο Σε τέµβριο να εκδώσουν α ό το τµήµα γεννήσεων του δήµου 

Αθηναίων ληξιαρχική  ράξη γέννησης για το βρέφος. Στη συνέχεια, η 

58χρονη µετέβη στον δήµο Κατερίνης, ό ου µε τη χρήση της  ράξης 

γέννησης, ε ιχείρησε δύο φορές –ανε ιτυχώς- να  ροβεί σε δήλωση του 

βρέφους, στην εκεί οικογενειακή της µερίδα. 

Ακολούθως, έγιναν εργαστηριακές εξετάσεις DNA α ό τα α οτελέσµατα των 

ο οίων α οκαλύφθηκε η α άτη. Σύµφωνα µε την ΕΛΑΣ, η 58χρονη αρνήθηκε 

αρχικά την ύ αρξη του βρέφους. Μετά τους ισχυρισµούς της  ερί εµ λοκής 

της 41χρονης α ό τα Φάρσαλα, έγινε αντι αραβολή του βιολογικού υλικού 

της τελευταίας µε αυτό του βρέφους, κατά το ο οίο δεν  ροέκυψε 

κληρονοµική συµβατότητα. Η 41χρονη αναµένεται να κληθεί κι αυτή α ό τις 

δικαστικές αρχές,  ου ερευνούν την υ όθεση, για να καταθέσει. 

Οι συλληφθέντες  ου δεν ήταν  αντρεµένοι και είχαν δηλώσει ως τελευταίο 

τό ο κατοικίας  εριοχή της Ηµαθίας, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα 

 ληµµελειοδικών Κατερίνης, ο ο οίος τους  αρέ εµψε να α ολογηθούν σε 

ανακριτή. Η δικογραφία  ου σχηµατίστηκε σε βάρος τους αφορά τα αδικήµατα 

της αρ αγής ανηλίκου, της υφαρ αγής ψευδούς βεβαίωσης και της 

διατάραξης οικογενειακής τάξης. 

 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Πάνω α$ό 270.000 κλήσεις για $αιδιά σε 

κίνδυνο στο Χαµόγελο του Παιδιού Αθήνα, 05. 03. 2014  

 

Η οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών και η ανεργία έχει αυξήσει 

σηµαντικά τις κλήσεις  ρος το «Χαµόγελο του Παιδιού» α ό οικογένειες οι 

ο οίες δεν µ ορούν να συντηρήσουν τα  αιδιά τους. 

Α ό τις 2.646 οικογένειες  ου α ευθύνθηκαν στον οργανισµό οι  ερί ου 

2.000 (79%) ήταν οικογένειες µε άνεργους γονείς ή µε α ασχόληση σε 

ε ισφαλή εργασία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των κοινωνικών και 

υ οστηρικτικών δράσεων για το 2013  ου  αρουσίασε σήµερα το µεσηµέρι ο 

οργανισµός, το «Χαµόγελο» δέχθηκε και διαχειρίστηκε  ερισσότερες 

υ οθέσεις α ό το 2012. 

«Το εξαιρετικά δύσκολο 2012 ακολούθησε µια ακόµα δυσκολότερη χρονιά, 

κατά την διάρκεια της ο οίας οι ανάγκες  ου το «Χαµόγελο» κάλυψε, αλλά 

και οι υ ηρεσίες  ου  αρείχε σε  ολλές  ερι τώσεις αυξήθηκαν αισθητά, 

διατηρώντας όµως  άντα την ίδια  οιότητα» δήλωσε στην αρχή της 

 αρουσίασης των στοιχείων ο  ρόεδρος του οργανισµού κ. Κώστας 



Γιαννό ουλος, σηµειώνοντας « ώς να µιλήσουµε για αριθµούς, όταν  ίσω α ό 

αυτούς κρύβονται  αιδιά;». 

Το 2013 µέσω των δράσεών του ο οργανισµός  βρέθηκε δί λα σε 63.299  αιδιά 

(41.897  αιδιά το 2012 και 23.202  αιδιά το 2011), εκ των ο οίων τα 10.547 

αντιµετώ ιζαν σοβαρά  ροβλήµατα διαβίωσης. 

272.605 κλήσεις για  αιδιά σε κίνδυνο 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία η εθνική τηλεφωνική γραµµή SOS 1056 το 2013 

δέχθηκε 272.605 κλήσεις, α ' τις ο οίες 68.192 κλήσεις αφορούσαν 

εξειδικευµένα θέµατα  αιδιών τα ο οία χειρίστηκε το «Χαµόγελο». 

Το 13% (15.480 κλήσεις) εξ αυτών αφορούσε  αιδιά  ου βρίσκονταν σε 

κίνδυνο, το 18,5% (12.595 κλήσεις) αντιστοιχεί σε θέµατα  ου αφορούσαν τα 

 αιδιά, το 16% (10953 κλήσεις) ήταν για την  αροχή συµβουλευτικής 

υ οστήριξης  αιδιών και γονέων, το 15% (10.373 κλήσεις) αφορούσαν 

οικονοµικά ή κοινωνικά  ροβλήµατα, το 12,5% (8.459 κλήσεις) ήταν 

αιτήµατα για φιλοξενία  αιδιών στα σ ίτια του οργανισµού και το 15% 

(10.335 κλήσεις) για θέµατα υγείας. 

Ε ίσης καταγράφηκαν 679 καταγγελίες σοβαρών  εριστατικών κακο οίησης 

 αιδιών, εκ των ο οίων για µια ακόµα χρονιά το 97,5% ήταν ανώνυµες 

γεγονός  ου, ό ως υ οστηρίζουν και οι άνθρω οι του οργανισµού, σηµαίνει 

ότι η γραµµή  αρέχει ασφάλεια και για αυτό α ευθύνονται εκεί. Παράλληλά 

καταγράφηκαν 158  εριστατικά ε ιτό ιας  αρέµβασης, εκ των ο οίων το 73% 

(193  αιδιά) έχρηζαν άµεσης α οµάκρυνσης α ό το οικογενειακό  εριβάλλον, 

ενώ 26  αιδιά φιλοξενούνται ήδη στα σ ίτια του οργανισµού. 

Την ίδια στιγµή µέσω της ευρω αϊκής γραµµής 116000 για τα εξαφανισµένα 

 αιδιά, ο Οργανισµός δέχθηκε 7.138 κλήσεις (6.991 κλήσεις το 2012, αύξηση 

17,2%), α ' τις ο οίες το 14,5% αφορούσε  δήλωση νέας εξαφάνισης, το 20% 

ήταν για  ληροφορίες  αιδιών  ου αναζητούνται και το 65,5% αφορούσε 

 ληροφορίες για τις δράσεις του Οργανισµού για τις  ερι τώσεις 

εξαφανισµένων ανηλίκων. Το µεγαλύτερο  οσοστό (70%) αφορούσε σε φυγές 

εφήβων, κυρίως κοριτσιών (87%). 

306  αιδιά σε 10 σ ίτια της οργάνωσης 

Σήµερα το «Χαµόγελο» µετρά 10 σ ίτια στα ο οία διαµένουν 306  αιδιά, α ' 

τα ο οία τα 51 (17%)  αρα έµφθηκαν για φιλοξενία το 2013. Συνολικά το 

«Χαµόγελο» δέχθηκε 136 αιτήµατα φιλοξενίας,  ου αφορούσαν σε 239  αιδιά 

 ου βρίσκονταν σε κίνδυνο. 

Ε ίσης στις 3 µονάδες ηµερήσιας φροντίδας στον Πύργο Ηλείας, στον Μύτικα 

Ευβοίας και στα Καλύβια Αγρινίου συµµετείχαν 50  αιδιά ( 42  αιδιά το 

2012, αύξηση 19%) η  λειοψηφία των ο οίων συµµετείχαν στην δράση κυρίως 

λόγω κοινωνικών αιτιών ό ως τα σοβαρά  ροβλήµατα υγείας των γονέων κ.α. 

Το «Χαµόγελο» έχει α οδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι βρίσκεται στο  λάι όλων 

των  αιδιών  ου το έχουν ανάγκη, όχι µόνο εκείνων  ου είναι θύµατα 

κακο οίησης, αλλά και εκείνων  ου αντιµετω ίζουν  ροβλήµατα διαβίωσης. 

Το 2013 δέχθηκαν αιτήµατα α ό 2.646 οικογένειες, α ' τις ο οίες το 48%, 

δηλαδή 1.257, δέχθηκαν τις υ ηρεσίες του Οργανισµού για  ρώτη φορά. 

Ο οργανισµός βρίσκεται στο  λάι  αιδιών µε  ροβλήµατα υγείας, τα ο οία 

στηρίζει και µε τις κινητές ιατρικές µονάδες, οι ο οίες διακόµισαν 2.472 

 αιδιά, α ' τα ο οία το 81% (1.994 διακοµιδές) έγιναν µέσω του ΕΚΑΒ και το 

19% (478)  ραγµατο οιήθηκαν α ευθείας α ' τον Οργανισµό. 



Προλη τική ιατρική και  ροσφορά αγαθών 

Παράλληλα το «Χαµόγελο»  ραγµατο οίησε την  ερυσινή χρονιά δράσεις 

 ρολη τικής ιατρικής σε 49 δήµους σ' όλη την Ελλάδα µε τις τρεις κινητές 

µονάδες του ( ολυϊατρείο «Ι  οκράτης», Οδοντιατρική, 

Ακουολογική/Οφθαλµολογική) και εξυ ηρέτησε 17.955  αιδιά  ου έχρηζαν 

ιατρικού ελέγχου. 

Ό ως ε ισηµαίνει ο κ. Γιαννό ουλος «στόχος µας ήταν να φροντίσουµε 

18.000  αιδιά, νοµίζω  ως τα καταφέραµε. Είναι µεγάλο έργο το να 

 ροσφέρεις ιατρικό έλεγχο σε  αιδιά  ου δεν έχουν άµεση  ρόσβαση στα 

κέντρα υγείας ενώ αντιµετω ίζουν σοβαρά  ροβλήµατα». 

Εκτός των άλλων το «Χαµόγελο»  ραγµατο οίησε διαδραστικές  αρεµβάσεις 

 ρόληψης σε 10.270  αιδιά στο  λαίσιο 378 ε ισκέψεων στα σχολεία όλης 

της χώρας. Τις  αρεµβάσεις αυτές συµµετείχαν µαθητές, εκ αιδευτικοί και 

γονείς, ενώ κύριο θέµα συζήτησης ήταν η σχολική βία και ο εκφοβισµός  ου 

µαστίζει την µαθητική κοινότητα. 

Και στο αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνεχίζει να  ροσφέρει 

την ζεστασιά και την φροντίδα του στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο ό ου 

εθελοντές του οργανισµού α ασχολούν δηµιουργικά  αιδιά  ου  ρόκειται να 

ταξιδέψουν. Το 2013 α ασχολήθηκαν 5.542  αιδιά. 

Παράλληλα, για µία ακόµη χρονιά το «Χαµόγελο» βρίσκεται στην  ρώτη θέση 

στους δείκτες «Κοινωνική Ε ιρροή - Α ήχηση και ∆ηµοτικότητα - 

Αναγνωρισιµότητα» σύµφωνα µε τα α οτελέσµατα του κοινωνικού 

Βαρόµετρου ASBI 2013. «Αυτό είναι το µεγαλύτερο βραβείο για εµάς, ο 

κόσµος µας εµ ιστεύεται» δήλωσε ο κ. Γιαννό ουλος. 

 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Τρεις στους δέκα µαθητές έχουν ασκήσει βία 

στο σχολείο, 06. 03. 2014 

 

Ο τό ος καταγωγής ενός µαθητή και το γεγονός ότι ανήκει σε µια µειονότητα 

είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των «θυµάτων» ενδοσχολικής βίας στην 

Ελλάδα. Όλα αυτά σε ένα εκ αιδευτικό σύστηµα  ου φαίνεται ότι α έτυχε τα 

 ροηγούµενα χρόνια να διδάξει στους µαθητές τις έννοιες της α οδοχής και 

της ισότητας. 

∆ιαβάστε ολόκληρη την έρευνα 

Αυτό  ροκύ τει α ό τα α οτελέσµατα έρευνας  ου έγινε στα σχολεία της 

χώρας α ό το Παρατηρητήριο κατά της Βίας του υ ουργείου Παιδείας και 

 αρουσιάστηκε σε εκδήλωση  ου έγινε στο Μαρούσι κατά την  ανελλήνια 

Ηµέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού (6 Μαρτίου). 

Σε αυτήν οι µαθητές  ου ήταν µάρτυρες αντίστοιχων  εριστατικών 

εκφοβισµού στα σχολεία τους α αντούν ότι η βία ασκήθηκε σε ένα  οσοστό 

33% λόγω του τό ου καταγωγής του θύµατος, 19% ε ειδή ανήκε σε άλλη 

οµάδα- αρέα, 11% ε ειδή ανήκε σε µειονότητα, 4% λόγω του φύλου του και 

33% για κανέναν α ό τους  αρα άνω λόγους. 

 «+δηµιουργώ», έργα µαθητών για τη σχολική βία«+δηµιουργώ», έργα 

µαθητών για τη σχολική βία«+δηµιουργώ», έργα µαθητών για τη σχολική 

βία«+δηµιουργώ», έργα µαθητών για τη σχολική βία«+δηµιουργώ», έργα 

µαθητών για τη σχολική βία«+δηµιουργώ», έργα µαθητών για τη σχολική 



βία«+δηµιουργώ», έργα µαθητών για τη σχολική βία«+δηµιουργώ», έργα 

µαθητών για τη σχολική βία«+δηµιουργώ», έργα µαθητών για τη σχολική 

βία«+δηµιουργώ», έργα µαθητών για τη σχολική βία«+δηµιουργώ», έργα 

µαθητών για τη σχολική βία«+δηµιουργώ», έργα µαθητών για τη σχολική 

βία«+δηµιουργώ», έργα µαθητών για τη σχολική βία  

13  φωτογραφίες 

Στην έρευνα συµµετείχαν 61.000 µαθητές, ενώ συµ λήρωσαν όλες τις 

ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου στο σύνολό τους οι 41.422. Α ό τα 

συµ ληρωµένα ερωτηµατολόγια  ροκύ τει: 

- Το 32% αξιολογεί τις σχέσεις µεταξύ συµµαθητών καλές. 

- Το 34,69% α αντά ότι έχει  έσει θύµα εκφοβισµού, ενώ το 65,11% α αντά 

αρνητικά. 

- Στην ερώτηση «έχεις ασκήσει βία;», το 34,01% α αντά θετικά και το 65,69% 

αρνητικά. 

Συνολικά, το 51,63% των ερωτηθέντων µαθητών α αντά ότι θέλει να 

συµµετάσχει σε  ρογράµµατα διαχείρισης συγκρούσεων, ενώ το 18,77% 

α αντά αρνητικά. Μόνο ένα 28% θέλει «αρκετά» να συµµετάσχει σε ένα 

 ρόγραµµα διαχείρισης συγκρούσεων για την κατα ολέµηση της βίας, ένα 

23% α αντάει « ολύ», ένα 20% «λίγο», ένα µεγάλο  οσοστό 19% α αντάει 

«καθόλου» και ένα 10% « ολύ λίγο». 

Ε ίσης το 56% α αντάει ότι το  εριστατικό βίας συνέβη στο  ροαύλιο του 

σχολείου, το 18% εκτός σχολείου κατά τη διάρκεια  ερι άτου ή εκδροµής, το 

13% σε άλλο σηµείο, το 9% στην αίθουσα διδασκαλίας και α ό 2% αντίστοιχα 

α αντούν στο εργαστήριο και στο γραφείο των καθηγητών. 

Μέτρα µε συγκεχυµένες α αντήσεις 

Ωστόσο, στο ερώτηµα  οιες ενέργειες θα τους έκαναν να νιώθουν ασφαλείς οι 

µαθητές δεν φαίνονται σίγουροι. Σε ένα  οσοστό 45% α αντούν «ναι» στην 

 ρόταση ο διευθυντής και οι καθηγητές να είναι  ιο αυστηροί σε θέµατα βίας, 

σε  οσοστό 33% συµφωνούν στο ότι οι κανονισµοί του σχολείου  ρέ ει να 

τηρούνται αυστηρά, σε ένα 32% λένε «ναι» στο ότι οι µαθητές  ρέ ει να 

εκ αιδευτούν να λύνουν µε ειρηνικό τρό ο τις διαφορές τους (ένα 68% εδώ 

α αντάει «όχι»!) και µόνο ένα 17% συµφωνεί µε την  ρόταση να ορισθεί ένας 

υ εύθυνος για τα  εριστατικά βίας σε κάθε σχολείο. 

Η εκδήλωση  ραγµατο οιήθηκε σήµερα, Πέµ τη, στο υ ουργείο Παιδείας µε 

µεγάλη συµµετοχή µαθητών της  ρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκ αίδευσης, εκ αιδευτικών και  ολιτικών. 

Οι κινήσεις του υ ουργείου 

Ό ως εί ε σχετικά ο υφυ ουργός Παιδείας κ. Συµεών Κεδίκογλου 

αναφερόµενος στη συστηµατική  ροσ άθεια  ου καταβάλλεται το τελευταίο 

διάστηµα για την  ρόληψη και αντιµετώ ιση του φαινοµένου της «σχολικής 

βίας»: 

- Ορίστηκε ένας υ εύθυνος εκ αιδευτικός σε κάθε σχολική µονάδα, ώστε 

κάθε  αιδί αλλά και γονέας να γνωρίζει ότι µ ορεί να α ευθυνθεί για να 

συζητήσει µαζί του οτιδή οτε σχετικό τον α ασχολεί. 

- ∆όθηκε στο Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του 

Εκφοβισµού  ιο ενεργός ρόλος µέσω και των δεκατριών Συντονιστών ∆ράσης 

 ου ορίστηκαν, έναν σε κάθε  εριφέρεια εκ αίδευσης. 



- ∆ιοργανώνονται διαρκώς εκδηλώσεις και ηµερίδες για την ευαισθητο οίηση 

της το ικής κοινωνίας και δράσεις µε µαθητές, αλλά και ε ιµορφώσεις 

εκ αιδευτικών και ενηµερώνεις συλλόγων γονέων. 

- Προχωράει η συνεργασία µε φορείς  ου διαθέτουν εµ ειρία και  ολύτιµη 

τεχνογνωσία στην  ρόληψη και αντιµετώ ιση του φαινοµένου, ό ως Το 

Χαµόγελο του Παιδιού και την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του 

Παιδιού και του Εφήβου. 

-Αναβαθµίστηκε ο δικτυακός τό ος του Παρατηρητηρίου, τον ο οίο 

ε ισκέ τονται  ολλοί χρήστες για να αντλήσουν α ό τις χρήσιµες 

 ληροφορίες  ου  εριλαµβάνει για µαθητές-εκ αιδευτικούς-γονείς. 

Ε ίσης, στην εκδήλωση βραβεύθηκαν τα σχολεία  ου διαγωνίστηκαν στη 

δράση «+δηµιουργώ» και διακρίθηκαν για τα έργα-αφίσα και λογότυ ο- ου 

δηµιούργησαν για το Παρατηρητήριο. 

Ό ως εί ε ο κ. Κεδίκογλου σχετικά: «Με χαρά είδαµε τα σχολεία να 

αντα οκρίνονται στη δράση "+δηµιουργώ", συµµετέχοντας µε  ρωτότυ ες 

αφίσες και λογότυ α  ου α εικονίζουν τη φιλοσοφία του Παρατηρητηρίου 

για θετικά  ρότυ α συµ εριφοράς. Που δεν αφήνουν χώρο στη βία και τον 

εκφοβισµό στο σχολείο. Ξέρω ότι  ίσω α ό κάθε ζωγραφιά υ άρχει ένας 

εκ αιδευτικός  ου νοιάστηκε,  ου συζήτησε,  ου ευαισθητο οίησε. Και 

υ άρχουν και οι µαθητές  ου µε χρώµατα, φαντασία και δηµιουργικότητα 

ε έλεξαν να µη σιω ήσουν µ ροστά στη βία». 

Τα έργα αυτά θα συµµετάσχουν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία µέσω του 

δικτυακού τό ου του Παρατηρητηρίου για την εκλογή των τελικών 

α οτελεσµάτων. 

Το ∆ιεθνές Κέντρο Ολυµ ιακής Εκεχειρίας 

Σειρά εκδηλώσεων και ε ισκέψεων στα σχολεία διοργανώνει τους τελευταίους 

µήνες το ∆ιεθνές Κέντρο Ολυµ ιακής Εκεχειρίας σε συνεργασία µε το 

Βρετανικό Συµβούλιο Ελλάδας και µε την υ οστήριξη του Συλλόγου Ελλήνων 

Ολυµ ιονικών µε στόχο να  αρουσιαστεί το Εκ αιδευτικό Πρόγραµµα κατά 

της ενδοσχολικής βίας µε τίτλο «Σέβοµαι τη ∆ιαφορετικότητα». 

Το  ρόγραµµα είναι υ ό την αιγίδα του υ ουργείου Παιδείας και 

α ευθύνεται σε µαθητές 10-15 χρόνων, ενώ έχει ως σήµερα  αρουσιαστεί σε 

 ερισσότερα α ό 50 δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία στην Αττική, στη 

Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίς, ό ου 3.200 µαθητές έχουν συµµετάσχει στα 

εκ αιδευτικά εργαστήρια βιωµατικής  ροσέγγισης. Ε ίσης 120 δάσκαλοι 

έχουν λάβει ειδική ε ιµόρφωση µέσα α ό τη συµµετοχή σεµιναρίων  ου 

έχουν  αραδώσει καταξιωµένοι ειδικοί. 

Ό ως λέει στο «Βήµα», η υ οδιευθύντρια του ∆ιεθνούς Κέντρου Ολυµ ιακής 

Εκεχειρίας κυρία Ντόρα Πάλλη, το εκ αιδευτικό  ρόγραµµα α ευθύνεται σε 

µαθητές της  ρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ αίδευσης και έχει ως στόχο 

του να αναδείξει τα ιδανικά  ου  ρεσβεύει η Ολυµ ιακή Εκεχειρία ό ως η 

ισότητα, η α οδοχή του διαφορετικού, ο σεβασµός και η καλύτερη κατανόηση 

µεταξύ των µονάδων και των κοινωνιών. 

Η κατανόηση αυτών των εννοιών σε µικρές ηλικίες και µέσω καινοτόµων 

εκ αιδευτικών δράσεων είναι  ολύ σηµαντική και µ ορεί να βοηθήσει 

σηµαντικά στο να  εριοριστούν  εριστατικά ενδοσχολικής βίας, να  ροαχθεί 

το οµαδικό  νεύµα και η δηµιουργική συνύ αρξη διαφορετικών ιδεών, 

καταγωγών, θρησκειών και  άνω α ' όλα ο σεβασµός στα κοινά (σχολική 



κοινότητα, το ική κοινωνία,  ολιτεία) αλλά και η ενεργή, θετική και 

ουσιαστική συµµετοχή µέσα στην κοινωνία, αναφέρει η κυρία Πάλλη. 

Για να  ετύχει τους στόχους του, το  ρόγραµµα χρησιµο οιεί εργαλεία µη 

τυ ικής µάθησης, ό ως εργαστήρια βιωµατικού χαρακτήρα,  αιχνίδια, 

τραγούδια, δραστηριότητες εναλλαγής ρόλων και τεχνικές ενσυναίσθησης, 

σεµινάρια και εκ αιδευτικό υλικό για δασκάλους και καθηγητές. 

«Μέσα α ό το εκ αιδευτικό  ρόγραµµα τα  αιδιά συνειδητο οιούν ότι ο 

σχολικός εκφοβισµός και η βία ευδοκιµούν όταν δεν µ ορούµε να 

κατανοήσουµε τη διαφορετικότητα και δεν  ροωθούµε τον διάλογο. 

Καταλαβαίνουν την έννοια της οµαδικότητας και την αξία του σεβασµού σε 

κανόνες και θεσµούς. Αντιλαµβάνονται ότι σε κάθε  ρόβληµα θα  ρέ ει να 

 ροσ αθούµε να είµαστε µέρος της λύσης και όχι ε ικριτικοί» καταλήγει η 

κυρία Πάλλη. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

� TA NEA, «Πράσινο φως α$ό το ΣτΕ για τη συνέχιση έργων 
της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές 

Χαλκιδικής», 06.03.2014 

Τα έργα κατασκευής των βάσεων  ου θα το οθετηθεί ο ηλεκτροµηχανικός 

εξο λισµός, στις εγκαταστάσεις των µεταλλείων χρυσού στις 

Σκουριές, µ ορούν να συνεχιστούν κανονικά, σύµφωνα µε α όφαση του 

Συµβουλίου της Ε ικρατείας, ό ως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Ειδικότερα, το Ε’ Τµήµα του Συµβουλίου της Ε ικρατείας µε την υ ’ αριθµ. 

839/2014 α όφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση του Εργατοϋ αλληλικού 

Κέντρου Χαλκιδικής και της Ανώνυµης Εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός»,  ου 

ζητούσαν να ακυρωθεί η α ό 10.6.2013 α όφαση της Πολεοδοµίας του ∆ήµου 

Αριστοτέλη (ό ου υ άγονται οι Σκουριές) µε την ο οία διατάχθηκε η διακο ή 

των εργασιών της ΑΕ στις Σκουριές Χαλκιδικής. 

Σύµφωνα µε την α όφαση του ΣτΕ, «η Πολεοδοµία  ροέβη στη διακο ή των 

εκτελουµένων έργων χωρίς να α οδίδει συγκεκριµένη νοµική  ληµµέλεια 

στις άδειες  ου είχαν εκδοθεί σύµφωνα µε τον Μεταλλευτικό Κώδικα α ό 

άλλη Αρχή και χωρίς να  ροσδιορίζει κά οιον συγκεκριµένο λόγο  ου 

ε έτρε ε, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, τη διακο ή των εργασιών στα µεταλλεία 

χρυσού». 

 

Ό ως αναφέρουν οι δικαστές, η εν λόγω Πολεοδοµία ε ικαλείται αόριστα, την 

«ύ αρξη αµφιβολιών ως  ρος τη νοµιµότητά τους». 

Σε άλλο σηµείο της δικαστικής απόφασης αναφέρεται ότι «από αυτοψία υπαλλήλων 

των αρµοδίων υπηρεσιών που έγινε, επιβεβαιώθηκε ότι οι εργασίες που εκτελούνται 

αφορούν την έδραση του ηλεκτροµηχανικού εξοπλισµού της επίµαχης εταιρείας (οι 

οποίες είναι σύµφωνες µε τις άδειες εγκατάστασης) και όχι εργασίες για την ανέγερση 

κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα ακολουθήσουν». 

 



� ΤΟ ΒΗΜΑ, Στο σκαµνί του Ευρωδικαστηρίου και $άλι η 

Ελλάδα για ΧΥΤΑ, 07. 03. 2014 

 

Προσφυγή κατά της Ελλάδας για  αράβαση της κοινοτικής νοµοθεσίας όσον 

αφορά τον ΧΥΤΑ (Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Α ορριµµάτων) Κιάτου άσκησε 

η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή. Σύµφωνα µε την Κοµισιόν,  αρά τις  ροηγούµενες 

 ροειδο οιήσεις, ο χώρος εξακολουθεί να λειτουργεί  και  να α οτελεί σοβαρό 

κίνδυνο για την ανθρώ ινη υγεία και το  εριβάλλον.    

Η Ε ιτρο ή θεωρεί ότι  οι ελληνικές αρχές εξακολουθούν να ανέχονται τη 

λειτουργία του συγκεκριµένου ΧΥΤΑ χωρίς εγκεκριµένους  εριβαλλοντικούς 

όρους και χωρίς την κατάλληλη άδεια. Ε ι λέον, οι αυτοψίες  ου 

 ραγµατο οιήθηκαν το 2007, το 2011 και το 2012 φανέρωσαν σηµαντικά 

 ροβλήµατα δυσλειτουργίας και υ ερκορεσµό του χώρου.  

Ο ΧΥΤΑ Κιάτου  εριλαµβάνεται στο Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

Στερεών Α οβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Πελο οννήσου και εξυ ηρετεί τους νοµούς 

Κορινθίας και Αργολίδας, καθώς και τους δήµους Τρι όλεως, Β. Κυνουρίας 

και Ν. Κυνουρίας. 

Σύµφωνα µε την Ε ιτρο ή, η Ελλάδα έχει  αραβιάσει τις οδηγίες 2008/98/ΕΚ  

και 1999/31/ΕΚ.  Η οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα α όβλητα  ροβλέ ει ότι τα 

κράτη µέλη  ρέ ει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 

η διαχείριση των α οβλήτων  ραγµατο οιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

ανθρώ ινη υγεία και χωρίς να βλά τεται το  εριβάλλον.  

Η οδηγία 1999/31/ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη µέλη  ρέ ει να λαµβάνουν µέτρα 

ώστε σε χώρους υγειονοµικής ταφής να  ραγµατο οιείται διάθεση µόνο όσων 

α οβλήτων έχουν υ οστεί ε εξεργασία. Ε ίσης θέτει τις  ροϋ οθέσεις για τη 

χορήγηση αδείας, αναφέρει τις διαδικασίες α οδοχής α οβλήτων και 

ε ιβάλλει διαδικασίες ελέγχου και  αρακολούθησης. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Υ$άρχει λύση στον Ασω$ό, αλλά $ροτιµούν τον... 

θάνατο, 09. 03. 2014 

 

Οι  ερισσότερες α ό τις βιοµηχανίες στην  εριοχή του Ασω ού διαθέτουν τα 

α όβλητά τους ανε εξέργαστα 

 Σαράντα χρόνια µετά τη δηµιουργία της βιοµηχανικής ζώνης γύρω α ό τον 

 οταµό Ασω ό, δεκαέξι χρόνια µετά την εκ όνηση της σχετικής 

 εριβαλλοντικής µελέτης για τη δηµιουργία κεντρικής µονάδας βιολογικού 

και χηµικού καθαρισµού στην  εριοχή, τέσσερα χρόνια µετά την κατάθεση 

της σχετικής  ροσφυγής για την έγκριση της µελέτης αυτής και κατό ιν 

τεσσάρων συνεχών αναβολών, εκδικάζεται την  ροσεχή Τετάρτη 12 Μαρτίου 

2014 α ό το Συµβούλιο της Ε ικρατείας η υ όθεση  ου αφορά σε ένα α ό τα 

µεγαλύτερα  εριβαλλοντικά εγκλήµατα της σύγχρονης Ελλάδας. 

Την υ όθεση έφεραν στο Συµβούλιο της Ε ικρατείας 85  ολίτες, κάτοικοι 

των  εριοχών Χαλκουτσίου, Σκάλας Ωρω ού, Νέων Παλατίων και ∆ηλεσίου, 

οι ο οίοι κατοικούν στην ευρύτερη  εριοχή α ορροής των υδάτων του 

 οταµού.  

Με την  ροσφυγή στρέφονται κατά των τριών συναρµόδιων υ ουργών και 

συγκεκριµένα των υ ουργών Περιβάλλοντος, Ανά τυξης και Υγείας και τους 



ζητούν να αναλάβουν άµεσα έργο και να  ράξουν τα όσα οφείλουν για τη 

διάσωση του  οταµού και των γύρω  εριοχών. 

Στις έντεκα σελίδες της  ροσφυγής τους  εριγράφουν λε τοµερώς το 

βιοµηχανικό το ίο της  εριοχής, δίνουν ενδεικτικές  ληροφορίες για τις 

 εριβαλλοντικά καταστροφικές µεθόδους των βιοµηχανιών, αναφέρουν τα 

α οτελέσµατα ε ιστηµονικών ερευνών  ου καταδεικνύουν την 

 εριβαλλοντική ε ιβάρυνση και ανατρέχουν σε βάθος τεσσάρων δεκαετιών για 

να υ οστηρίξουν τη συνεχή αδράνεια της Πολιτείας. 

Την  ρωτοβουλία για την κατάθεση της  ροσφυγής ανέλαβαν α ό κοινού η 

Συντονιστική Ε ιτρο ή Ασω ού και η Οµάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης. 

Αφού συγκέντρωσαν τις υ ογραφές των 85, α ευθύνθηκαν στον δικηγόρο και 

ε ίκουρο καθηγητή Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του 

Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας κ. Μάριο Χαϊνταρλή. 

Αρχικά αιτήθηκαν στα τρία αρµόδια υ ουργεία για τις  αραλει όµενες 

ενέργειές τους και όταν  αρήλθε δίχως κά οια α άντηση εκ µέρους τους το 

διάστηµα τριών µηνών  ου ορίζεται α ό τον νόµο, οι θιγόµενοι  ολίτες 

 ροσέφυγαν στο ΣτΕ. 

Ό ως αναφέρει στο «Βήµα της Κυριακής» ο δικηγόρος των 85 κ. Χαϊνταρλής: 

«Η  νοµοθεσία έχει  ροβλέψει διαδικασίες και εργαλεία για την ε ίλυση 

τέτοιων µείζονων  ροβληµάτων  ου  ροσβάλλουν τον  υρήνα του 

δικαιώµατος των  ολιτών στο  εριβάλλον και την υγεία».    

Και εξηγεί: «Η διοίκηση έχει τη νοµική υ οχρέωση να αδειοδοτήσει κεντρική 

µονάδα ε εξεργασίας υγρών α οβλήτων για την αντιµετώ ιση του µείζονος 

αυτούς  ροβλήµατος και ενδεχοµένως συνδυαστικά να θεσµοθετήσει την 

 εριοχή ως ζώνη ειδικών  εριβαλλοντικών ενισχύσεων», καταλήγει ο κ. 

Χαϊνταρλής.  

Εισηγήτρια στην υ όθεση του Ασω ού  ου συζητείται την Τετάρτη είναι η 

σύµβουλος Ε ικρατείας κυρία Αικατερίνη Σακελλαρο ούλου και βοηθός της 

εισηγήτριας η ε ίσης σύµβουλος Ε ικρατείας κυρία Αικατερίνη Κοντο όδη. 

Οι  ερισσότερες αναβολές µέχρι σήµερα δόθηκαν διότι το ∆ηµόσιο δεν είχε 

στείλει τις α όψεις του στο Ανώτατο ∆ικαστήριο.   

Σύµφωνα µάλιστα µε  ληροφορίες του «Βήµατος», το σχετικό έγγραφο µε τις 

θέσεις του ∆ηµοσίου εστάλη  ροσφάτως στις αρµόδιες εισηγήτριες και 

αναφέρεται στις γενικότερες ενέργειές του, χωρίς ωστόσο να αντικρούει τα 

σηµεία για τα ο οία τους κατηγορούν οι 85 στην  ροσφυγή τους.    

«Ο ∆ήµος Ωρω ού  αλεύει χρόνια για να λυθεί το  ρόβληµα του Ασω ού 

 οταµού» δηλώνει στο «Βήµα» ο δήµαρχος κ. Ιωάννης Οικονοµάκος. «Και αυτό 

διότι έχουµε υ οστεί συνέ ειες λόγω της µόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα 

α ό το εξασθενές χρώµιο και θεωρούµε ότι µια οργανωµένη και εφικτή λύση 

µέσω της εγκατάστασης της κεντρικής µονάδας ε εξεργασίας των 

βιοµηχανικών α οβλήτων θα βοηθούσε ώστε να ξαναβρεί το  οτάµι τη φυσική 

του κατάσταση» καταλήγει.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η  ροηγούµενη δηµοτική Αρχή είχε  άρει α όφαση 

να υ οβάλει υ οστηρικτικό υ όµνηµα στο ΣτΕ υ έρ των θέσεων των 85, κάτι 

 ου θα εξεταστεί και α ό την  αρούσα δηµοτική Αρχή.  

Νέα  ρωτοβουλία 

Έρευνα για τον εντο ισµό αγωγών 



Τους  αράνοµους α οχετευτικούς αγωγούς και οχετούς  ου µολύνουν τον 

υ όγειο υδροφόρο ορίζοντα αλλά και τον ίδιο τον  οταµό Ασω ό σκο εύει να 

εντο ίσει η Οµάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης, µε την αγορά ειδικού 

µηχανήµατος. Για την υλο οίηση του στόχου αυτού αναζητεί χορηγίες 

 ροκειµένου να καταστεί εφικτή τόσο η αγορά του µηχανήµατος όσο και η 

εκ αίδευση των χειριστών του, ενώ δεν θα  αραλείψει να ενηµερώσει για τη 

σχετική  ρωτοβουλία τις αρµόδιες εισαγγελικές Αρχές τόσο για τη διαδικασία 

της έρευνας όσο και για τα α οτελέσµατά της. 

Ό ως δήλωσε σχετικά στο «Βήµα της Κυριακής» ο ε ικεφαλής της κίνησης κ. 

Βασίλης Αναστασό ουλος,  «µετά α ό  ολλά χρόνια έρευνας κατορθώσαµε 

τελικά να εντο ίσουµε ένα  ροηγµένο τεχνολογικά σύστηµα το ο οίο 

δυνητικά µ ορεί να µας α οκαλύψει όλες τις διαχρονικές  αρανοµίες  ου 

έχουν συµβεί εις βάρος του  οταµού και του υδροφόρου ορίζοντα».  

Χείµαρροι και  αρα όταµοι γεµάτοι τοξικά 

Α ό όλες τις ε ιχειρήσεις  ου βρίσκονται στην ε ίµαχη  εριοχή, το 1/3 

 ερί ου  αράγει υγρά α όβλητα σε  οσότητες  ου κυµαίνονται α ό 0,3 

κυβικά/ηµέρα ως 3.000 κυβικά/ηµέρα, ανάλογα µε την  αραγωγική 

διαδικασία  ου ακολουθείται και το µέγεθος κάθε βιοµηχανίας.  

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην  ροσφυγή, τα α όβλητα  ου  έφτουν 

στον Ασω ό  αράγονται κυρίως α ό τα κλωστοϋφαντουργεία, βαφεία, 

φινιστήρια, τις βιοµηχανίες τροφίµων, τις µεταλλουργικές, χηµικές και 

κτηνοτροφικές µονάδες  ου λειτουργούν στην ευρύτερη  εριοχή. 

Οι  ερισσότερες α ό αυτές διαθέτουν τα α όβλητά τους ανε εξέργαστα. Αλλά 

και όταν οι µονάδες διαθέτουν συστήµατα ε εξεργασίας, δεν τα λειτουργούν ή 

τουλάχιστον δεν τα λειτουργούν  λήρως.  

Οι κλασικοί τρό οι διάθεσης των  αραγόµενων υγρών α οβλήτων - µε το 

µικρότερο κόστος και την ευκολότερη διαδικασία - είναι η α ευθείας 

α όρριψή τους στον χείµαρρο και στους  αρα οτάµους του, η ε ιφανειακή 

διάθεσή τους στο έδαφος ή έστω η συγκέντρωσή τους σε α ορροφητικούς 

βόθρους - µε καταστροφικές συνέ ειες για τα υ όγεια ύδατα - και η 

α οχέτευσή τους σε ε ιφανειακούς αγωγούς όµβριων υδάτων, οι ο οίοι έχουν 

τελικό  ροορισµό τον Ασω ό. 

Το βασικό κριτήριο εκ µέρους των βιοµηχανιών για το είδος της διάθεσης  ου 

θα εφαρµόσουν συνήθως είναι α λώς η α όστασή τους α ό τον Ασω ό ή τους 

 αρα οτάµους του.  

«∆ιαµαρτυρόµαστε γιατί εδώ και 15 χρόνια,  αρά τις υ οσχέσεις  ου έχουµε 

λάβει και ως σύλλογος και ως Οµοσ ονδία Συλλόγων Ωρω ού, καµία κίνηση 

δεν έχει γίνει  ρος την κατεύθυνση της α ορρύ ανσης του Ασω ού και το 

 ρόβληµα εξακολουθεί να υφίσταται ακόµη  ιο έντονα» λέει στο «Βήµα της 

Κυριακής» ο  ρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής της 

 εριοχής Ωρω ού κ. Σ ύρος Κωστελέτος.  

«Παρακολουθώντας τις µετρήσεις των τελευταίων µηνών, καθώς κάνουµε 

συνέχεια µετρήσεις, οι τιµές και ειδικότερα αυτές των βαρέων µετάλλων 

εξακολουθούν να είναι  άρα  ολύ υψηλές. Αναγκαζόµαστε κάθε τόσο να 

βρισκόµαστε στα δικαστήρια κατά των βιοµηχανιών».   

∆υστυχώς, ό ως µας ενηµερώνει, το µόνο  ου ε ιτυγχάνεται α ό τέτοιες 

νοµικές διαδικασίες είναι η ε ιβολή  ροστίµων στις ε ιχειρήσεις  ου 



 αρανοµούν, τα ο οία όµως δεν είναι τέτοια  ου να  τοήσουν τους 

 αρανοµούντες. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Μύκονος: Μικρή ρύ$ανση α$ό την $ροσάραξη του 

$λοίου-κοντέινερ, 09. 03. 2014 

 

Tουρκικό  λοίο µε κοντέινερ,  ροσάραξε σε βραχώδη  εριοχή βόρεια των 

ακτών της Μυκόνου και εγκαταλείφτηκε α ό το  λήρωµα του. (ΑΠΕ 

ΜΠΕ/ΑΠΕ ΜΠΕ/Κυριάκος Κωνσταντινίδης ) 

Χωρίς σηµαντική µεταβολή  αραµένει η κατάσταση του τουρκικής σηµαίας 

φορτηγού  λοίου YUSUF CEPNIOGLU, το ο οίο έχει  ροσαράξει α ό το 

α όγευµα της Παρασκευής σε βραχώδη  εριοχή στις βόρειες ακτές της 

Μυκόνου. 

Μέχρι στιγµής  αρατηρείται  εριορισµένης έκτασης ρύ ανση, εγκλωβισµένη 

µεταξύ του  λοίου και της βραχώδους ακτής. Λόγω των ισχυρών ανέµων, 

έντασης 7-8 µ οφόρ, µικρός αριθµός κοντέινερ έχει  έσει α ό το  λοίο και 

ε ι λέουν, ε ίσης, µεταξύ  λοίου και ακτής. 

Σύµφωνα µε το Λιµενικό Σώµα, η  λοιοκτήτρια εταιρεία έχει ήδη αναθέσει 

τις α αραίτητες ενέργειες σε εξειδικευµένη εταιρεία,  λωτά µέσα της ο οίας 

µε κατάλληλο εξο λισµό, έχουν ήδη κατα λεύσει στην  εριοχή. 

Ε ίσης, κλιµάκιο εξειδικευµένων για θέµατα  ροστασίας θαλασσίου 

 εριβάλλοντος στελεχών του Λιµενικού βρίσκεται ήδη στη Μύκονο, 

 ροκειµένου να συνδράµει το έργο της οικείας Λιµενικής Αρχής στη 

διαχείριση του συµβάντος. 

Παράλληλα, η Λιµενική Αρχή Μυκόνου,  ου διενεργεί την  ροανάκριση, 

έχει ενισχυθεί µε µέσα και υλικά α ορρύ ανσης για την  ερί τωση  ου 

α αιτηθεί η χρήση τους. 

Υ ενθυµίζεται ότι το  λήρωµα του σκάφους, 14 τούρκοι υ ήκοοι, το έχουν 

ήδη εγκαταλείψει: Τα 11 άτοµα  αρελήφθησαν α ό  λωτό σκάφος του 

λιµενικού, ενώ οι 3 α ό ελικό τερο Super Puma. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ  

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Μνηµόνιο συνεργασίας ∆ήµων Αθηναίων και 

Άµστερνταµ, 05. 03. 2014 

 

Ο δήµαρχος Αθηναίων κ. Γ. Καµίνης σε  ρόσφατη εκδήλωση (ΑΠΕ-

ΜΠΕ/Παντελής Σαΐτας) 

 Τον δήµαρχο του Άµστερνταµ κ. Έµ ερχαρντ φαν ντερ Λάαν υ οδέχεται 

αύριο, Πέµ τη, ο δήµαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καµίνης  ροκειµένου να 

υ ογράψουν µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ των δύο  όλεων. Ο κ. Καµίνης θα 

υ οδεχθεί τον κ. Φαν ντερ Λάαν στις 14.00 στον χώρο του Βιοµηχανικού 

Μουσείου Φωταερίου στην «Τεχνό ολι», στο Γκάζι. 

Την Παρασκευή στις 11.00 ο δήµαρχος του Άµστερνταµ θα ε ισκεφθεί το 

Υ νωτήριο Αστέγων της οδού Αλικαρνασσού, το ο οίο λειτουργεί σε 

συνεργασία του ∆ήµου Αθηναίων µε τις ΜΚΟ Κλίµακα, Praksis, Equal και 

Γιατροί του Κόσµου. 



Το µνηµόνιο συνεργασίας,  ου α οτελεί το ε ιστέγασµα κοινών  ροσ αθειών 

τους τελευταίους µήνες, θα υ ογραφεί την Παρασκευή 7 Μαρτίου, στις 12.30, 

στο ∆ηµαρχείο της Αθήνας (Αθηνάς 63, Αίθουσα Τελετών). 

Θα  εριλαµβάνει  έντε άξονες: 

1. Υ οστήριξη της ε ιχειρηµατικότητας και ειδικότερα στα θέµατα της 

στρατηγικής ανά τυξης  ρακτικών υ οστήριξης της καινοτοµίας και την 

 αροχή υ ηρεσιών στήριξης της ε ιχειρηµατικότητας, τις  ολιτικές 

ανά τυξης της το ικής οικονοµίας, µε κοινές  ροτεραιότητες, ό ως η 

δηµιουργική βιοµηχανία και τέλος στην αναζήτηση νέων καλών  ρακτικών 

για την ενίσχυση της αστικής οικονοµίας. 

2. Ανά τυξη  ολιτικών α έναντι στο ζήτηµα των ναρκωτικών (διαµόρφωση 

 ολιτικής, αντιµετώ ιση, κατα ολέµηση κτλ.). 

3. Μεταναστευτικό ζήτηµα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα 

ε ανα ατρισµού, διαχείριση µεταναστευτικών ροών, ενσωµάτωση κ.ά. 

4. Συµµετοχή των  ολιτών και ανά τυξη της γειτονιάς για τη βελτίωση της 

 οιότητας ζωής στην  όλη. 

5. Βιώσιµη ανά τυξη, κυρίως σε ό,τι αφορά τα εργαλεία  αρακολούθησης και 

τη διαµόρφωση ενιαίας  ολιτικής σε ε ί εδο το ικής αυτοδιοίκησης. Η 

συνεργασία εντάσσεται στο  λαίσιο του δικτύου C40 στο ο οίο συµµετέχουν 

οι δύο  όλεις. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 

 

� ΤΟ ΕΘΝΟΣ, «∆ικάζεται ο κρατούµενος $ου δηµοσιο$οίησε 
ντρο$ιαστικές συνθήκες νοσηλείας», 09.03.2014 

 

∆ικάζεται τη ∆ευτέρα ο κρατούµενος  ου  ρωταγωνίστησε στη δηµοσιο οίηση 

των ντρο ιαστικών συνθηκών νοσηλείας στο νοσοκοµείο Κορυδαλλού Άγιος 

Παύλος». Ο κρατούµενος (αρχικά ονόµατος: Γ.Κ)  αρα έµφθηκε ενώ ιον του 

 ειθαρχικού συµβουλίου του σωφρονιστικού καταστήµατος εγκαλούµενος για 

την κατοχή κινητού τηλεφώνου. «Ο λόγος  ου ο Γ.Κ  ροέβη σε αυτήν την 

κίνηση είναι γιατί βλέ οντας και ζώντας τις άθλιες συνθήκες  ου ε ικρατούν 

στον “Άγιο Παύλο”, θεώρησε ότι αυτός είναι ένας α ό τους τρό ους  ου το 

θέµα µ ορούσε να δηµοσιο οιηθεί, αφού όσες φορές κι αν κατέφυγαν στις 

αρµόδιες Αρχές  ροκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης και 

νοσηλείας, δεν υ ήρξε αντα όκριση», δηλώνει στο «Έθνος» ο δικηγόρος του 

Γ.Κ., Γιώργος Θωµάς. 

«Ειδικά οι εισαγγελικές και υγειονοµικές Αρχές, οι ο οίες ε ό τευαν τις 

φυλακές Κορυδαλλού, κώφευαν σε όλα τους τα αιτήµατα για  ολλούς µήνες». 

Στο «κολαστήριο Κορυδαλλού» ό ως τιτλοφορούνται οι φωτογραφίες  ου 

σόκαραν την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώµη, οι  άνω α ό 200 ασθενείς 

φιλοξενούνται σε χώρο  ου αντιστοιχεί σε 60 άτοµα! Ό ως λένε οι ίδιοι, 

«εκτίουν  οινή θανάτου», αφού η ε ίβλεψη των αρρώστων, ορισµένοι α ό τους 

ο οίους  άσχουν α ό βαριά νοσήµατα, γίνεται α ό µόλις δύο γιατρούς. 

Για να διαµαρτυρηθούν, οι κρατούµενοι  ραγµατο οιούν α εργία  είνας και 

α οχή α ό τα φάρµακά τους α ό τις 16 Φεβρουαρίου. «Ακόµη και 

σωφρονιστικοί υ άλληλοι είναι στο  λευρό των α εργών  είνας», υ οστηρίζει 

ο δικηγόρος Γ. Θωµάς. 



Οι ασθενείς ζητούν τα αυτονόητα: να στελεχωθεί το νοσοκοµείο µε ε αρκές 

 ροσω ικό, γιατρούς και νοσηλευτές και να  εράσει ε ιτέλους στην 

αρµοδιότητα του υ ουργείου Υγείας ό ως ορίστηκε µε νόµο  ριν α ό τέσσερα 

χρόνια. 

Είχαν ζητήσει µάλιστα την  αρουσία της αρµόδιας εισαγγελέως, η ο οία δεν 

 ήγαινε ε ειδή «είχε οικογένεια και φοβόταν». Πρόσφατα αντικαταστάθηκε 

α ό την κ. Μαρία Τρου ή, αντιεισαγγελέα Εφετών Πειραιά, η ο οία έχει 

ενηµερωθεί για τα αιτήµατα και έχει δεσµευτεί στους κρατούµενους - 

ασθενείς ότι θα «ε εµβαίνει άµεσα κι ακαριαία». 

 

 

� TVXS, Συνήγορος του Πολίτη: «Ειδική φυλακή» το νοσοκοµείο 
του Κορυδαλλού, 07. 03. 2014 

 

 Τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την α οκατάσταση της σωστής 

λειτουργίας του νοσοκοµείου των φυλακών Κορυδαλλού, αλλά και για την 

ανθρω ιστική µεταχείριση βαριά ασθενών και οροθετικών κρατουµένων ζητεί 

ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ). 

Οι ασθενείς κρατούµενοι στον Κορυδαλλό χρειάζονται κανονικό νοσοκοµείο, 

όχι «ειδική» φυλακή, αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη. Ό ως ε ισηµαίνεται 

σε σχετική ανακοίνωση ήδη α ό το 2012, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε 

ε ισηµάνει ότι οι ακατάλληλες και  ε αλαιωµένες υ οδοµές, το 

α ηρχαιωµένο θεσµικό  λαίσιο λειτουργίας και ο ανε αρκής αριθµός ιατρών 

και νοσηλευτών στο νοσοκοµείο κρατουµένων Κορυδαλλού θέτουν σε κίνδυνο 

την υγεία και  αραβιάζουν τα δικαιώµατα των ασθενών κρατουµένων. 

 Η ανεξάρτητη αρχή  ροσθέτει ότι το νοσοκοµείο έχει αφεθεί να µετατρα εί 

σε «ειδική» φυλακή, χωρίς να εξασφαλίζεται η εκ λήρωση των ευρω αϊκών 

 ροδιαγραφών για τις συνθήκες κράτησης. Για το λόγο αυτό, έχει ζητήσει να 

ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα αφενός για την α οκατάσταση της σωστής 

λειτουργίας του νοσοκοµείου, αφετέρου για την ανθρω ιστική µεταχείριση 

βαριά ασθενών και οροθετικών κρατουµένων. 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει  ροβεί σε συγκεκριµένες δια ιστώσεις και 

 ροτάσεις για τη λειτουργία του νοσοκοµείου κρατουµένων Κορυδαλλού «Ο 

Άγιος Παύλος», µε εκτενή έκθεσή του στο υ ουργείο ∆ικαιοσύνης, ήδη α ό το 

2012, χωρίς να λάβει  οτέ α άντηση. Αλλά και τον Μάιο του 2013, η 

ανεξάρτητη αρχή  ρότεινε µε έγγραφό της στο υ ουργείο ∆ικαιοσύνης, στη 

βάση της υ οχρέωσης ανθρω ιστικής µεταχείρισης αλλά και της ορθολογικής 

σωφρονιστικής  ολιτικής, τη «µείωση του χρόνου εγκλεισµού, ιδίως: (…) όταν 

 ρόκειται για άτοµα ιδιαίτερα ε ιβαρυµένα λόγω  ροβληµάτων υγείας αλλά – 

και κατά τεκµήριο- λόγω µεγάλης ηλικίας» µε αντίστοιχες ε εµβάσεις στους 

θεσµούς της  ροσωρινής κράτησης, της υφ’ όρον α όλυσης και της κατ’ οίκον 

έκτισης της  οινής έτσι ώστε,  έραν των άλλων, να µην ε ιβαρύνεται 

ανώφελα το σωφρονιστικό σύστηµα. 

 Συγκεκριµένα, σε ότι αφορά τη λειτουργία του νοσοκοµείου, ο Συνήγορος 

έχει δια ιστώσει ότι οι υ οδοµές είναι  ε αλαιωµένες και εντελώς 

ακατάλληλες, το ιατρικό και νοσηλευτικό  ροσω ικό ανε αρκές ενώ ο 

 ληθυσµός κρατουµένων µεγάλος και ετερόκλητος στις ανάγκες του (µεγάλος 

αριθµός οροθετικών, κρατούµενοι µε ανα ηρία και αδυναµία 



αυτοεξυ ηρέτησης). Εξάλλου, η συγκέντρωση των οροθετικών σε µία  τέρυγα 

σε συνδυασµό µε τον ολοένα αυξανόµενο αριθµό τους έχει δηµιουργήσει 

συνθήκες γκετο οίησης και στιγµατισµού τους αλλά και ε ιδείνωσης για τους 

λοι ούς κρατούµενους λόγω  εριορισµού του διαθέσιµου χώρου. 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη  ροτείνει, µεταξύ άλλων, να: 

α οσαφηνιστεί άµεσα η φυσιογνωµία και η α οστολή του νοσοκοµείου, 

αναµορφωθεί ο κανονισµός λειτουργίας του, 

 ληρωθούν οι οργανικές θέσεις και να το οθετηθεί ε ι λέον νοσηλευτικό 

 ροσω ικό, 

ληφθούν άµεσα µέτρα για τη βελτίωση των υ οδοµών (χώρων, εξο λισµού), 

µειωθεί ο αριθµός των κρατουµένων ανά θάλαµο, • διαχωριστούν οι 

νοσηλευόµενοι κρατούµενοι ανάλογα µε την νόσο και την γενικότερη 

κατάσταση της υγείας τους, 

ερευνάται αυτε άγγελτα, σε συνεργασία µε τον εισαγγελέα ε ό τη, η 

 ιθανότητα διακο ής έκτισης της  οινής για  ερι τώσεις βαριά νοσούντων 

κρατουµένων. 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι «η  ρόσφατη  ρωτοβουλία του 

υ ουργείου ∆ικαιοσύνης για την ευχερέστερη χορήγηση α όλυσης µε όρο σε 

κατηγορίες ασθενών κρατουµένων,  αρά την α οσ ασµατικότητα της, 

κινείται σε θετική κατεύθυνση, χρειάζεται όµως µεγαλύτερη τόλµη για τη 

λήψη ριζοσ αστικών α οφάσεων µε µόνιµο χαρακτήρα και µακρά στόχευση». 

 Σηµειώνεται ότι το νοσοκοµείο λειτουργεί µε νοµοθεσία της δεκαετίας του 

1940. Το 2009  ροβλέφθηκε η ένταξή του στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας η 

ο οία, ωστόσο, δεν έχει υλο οιηθεί µέχρι σήµερα. 

 «Ο Συνήγορος του Πολίτη, και µε τη νέα του αρµοδιότητα ως εθνικός 

µηχανισµός  ρόληψης των βασανιστηρίων και της κακοµεταχείρισης, 

 αρακολουθεί στενά και θα συνεχίσει να  ροτείνει µέτρα βελτίωσης της 

υγειονοµικής  ερίθαλψης των κρατουµένων αλλά και συνολικά των 

συνθηκών κράτησης στα σωφρονιστικά καταστήµατα, στη βάση των αρχών του 

κράτους δικαίου», καταλήγει η ανακοίνωση. 

 

ΥΓΕΙΑ 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Υγεία µε 

στρατιωτικό καµουφλάζ», 06.03.2014 

 

Αντί να καλύψουν τις θέσεις  ου χηρεύουν στα αγροτικά ιατρεία της 

ακριτικής Αµανής στη Χίο, στέλνουν στρατιωτικούς γιατρούς,  ου δεν έχουν 

το δικαίωµα συνταγογράφησης! Με «ασ ιρίνες»  ροσ αθούν να 

αντιµετω ίσουν το «καρκίνωµα» της έλλειψης αγροτικών γιατρών και 

ιατροφαρµακευτικής  ερίθαλψης στα χωριά της Βόρειας Χίου. 

Ο λόγος για το Νοσοκοµείο Χίου  ου, αντί να  ιέσει µε κάθε τρό ο για την 

κάλυψη των θέσεων  ου χηρεύουν στα αγροτικά ιατρεία της ακριτικής 

Αµανής, στέλνει στρατιωτικούς γιατρούς,  ου ωστόσο δεν έχουν το δικαίωµα 

συνταγογράφησης, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των ηλικιωµένων κατοίκων 

της ευρύτερης  εριοχής. 

Η αρχή έγινε χθες, Τετάρτη, όταν κλιµάκιο γιατρών της 96 Α∆ΤΕ 

ε ισκέφθηκε το αγροτικό ιατρείο στα Κουρούνια, δηµιουργώντας στους 



κατοίκους τη φρούδα -ό ως α οδείχθηκε- ελ ίδα ότι θα γλίτωναν την 

ταλαι ωρία της  ολύωρης µετακίνησης  ου υφίστανται εδώ και µήνες κάθε 

φορά  ου χρειάζονται µια ιατρική συνταγή. 

Έτσι, α ό νωρίς µαζεύτηκαν έξω α ό το ιατρείο, ενώ και νωρίτερα η Ιωάννα 

Κωτσάτου, υ άλληλος στο  ρόγραµµα «Βοήθεια στο Σ ίτι», είχε φροντίσει να 

συγκεντρώσει τα βιβλιάρια χρονίως  ασχόντων γερόντων α ό τα γύρω χωριά 

ώστε να εξυ ηρετηθούν και όσοι δεν θα κατάφερναν να είναι εκεί το  ρωί της 

Τετάρτης. 

Ο οία α ογοήτευση όµως! Οι γιατροί  ου ε ισκέφτηκαν την  αραµεληµένη 

και αδικηµένη Αµανή δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα… Ό ως, δε, εξήγησαν 

στους α ορηµένους και α ογοητευµένους ανθρώ ους, συζήτησαν µε το 

νοσοκοµείο για το θέµα της συνταγογράφησης, αλλά η α άντηση  ου  ήραν 

ήταν «να  άει το κλιµάκιο του Στρατού να εξετάσει τους ασθενείς και θα 

στείλει µετά το νοσοκοµείο γιατρό για να γράψει φάρµακα». 

«Ακόµη µια κοροϊδία»  

«Ε ειδή δεν κατεβήκαµε α ό τον ουρανό, δεν είναι καθόλου δύσκολο να 

συµ εράνουµε  ως το τελευταία  ράγµα  ου ενδιέφερε εκείνους  ου 

οργάνωσαν αυτή τη “φιέστα” ήταν η ουσιαστική  ροσφορά… Όσο για τους 

κατοίκους της Αµανής, µαθηµένα τα βουνά στα χιόνια! Κατά ιαµε άλλη µια 

κοροϊδία!», τόνισε η Ευγενία Ασλανίδη, δηµοσιογράφος µε καταγωγή α ό το 

συγκεκριµένο χωριό και σχεδόν µόνιµη κάτοικος εκεί  λέον.  

Για την ιστορία µόνο να σηµειώσουµε ότι όλη η υγειονοµική υ οστήριξη ήταν 

η  ίεση  ου µέτρησε η κ. Κωτσάτου σε δυο άτοµα. Κάτι  ου το κάνει 

καθηµερινά και χωρίς την… άδεια του στρατού. 

Α ό την  λευρά του ο διοικητής του Νοσοκοµείου Χίου Γιώργος 

Ε ιτρο άκης, σχολιάζοντας τις διαµαρτυρίες των κατοίκων, σηµείωσε ότι 

στην  εριοχή  ηγαίνει ένα  ρωί κάθε δύο εβδοµάδες ο αγροτικός γιατρός 

Βολισσού για συνταγογράφηση, ο ο οίος  άντως καλύ τει και τα Ψαρά! Ο ως 

µάλιστα τόνισε, η κατάσταση θα συνεχίσει να είναι έτσι έως ότου καλυφθούν 

τα κενά σε αγροτικούς ιατρούς,  ου σήµερα είναι οχτώ σε σύνολο έντεκα 

θέσεων  ου  ροβλέ ονται σε Ψαρά, Οινούσσες και Χίο. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Το Άσυλο Ανιάτων κινδυνεύει µε λουκέτο λόγω 

χρεών, 06. 03. 2014 

   

 Αντίστροφη µέτρηση για το κλείσιµο του Ασύλου Ανιάτων. Σε δύο εβδοµάδες 

η γενική συνέλευση των µελών του σωµατείου θα α οφασίσει εάν θα µ ει 

λουκέτο λόγω χρεών στη δοµή  ου φιλοξενεί για  ερισσότερο α ό ένα αιώνα 

ανθρώ ους µε βαριές νευρολογικές  αθήσεις. 

Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Τα Νέα, το ίδρυµα των 210 ασθενών έχει χρέη 

 ου αγγίζουν τα 8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εργαζόµενοί του είναι α λήρωτοι εδώ 

και οκτώ µήνες.  

Τα χρέη οφείλονται κυρίως στις οφειλές στο ΙΚΑ και την Εφορία. Χθες, 

Τετάρτη, η Εφορία βεβαίωσε στο ίδρυµα φόρο ακίνητης  εριουσίας ύψους 

τριών εκατοµµυρίων ευρώ για την  ερίοδο 2010 - 2013. 

Ό ως σηµειώνει η εφηµερίδα,  ροβληµατική  αραµένει και η  ροµήθεια σε 

φάρµακα, καθώς φαρµακευτικές εταιρίες αρνούνται να  ροµηθεύσουν το 

ίδρυµα λόγω χρεών. 



«Εάν µέχρι το τέλος Ιανουάριο δεν βοηθηθούµε α ό την Πολιτεία, το Άσυλο 

δεν θα ε ιβιώσει. Εάν κλείσουµε, θα γκρεµιστεί ο κόσµος των ασθενών» είχε 

δηλώσει στις αρχές της χρονιάς η  ρόεδρος του Ιδρύµατος Ιωάννα Ηλιάδη στα 

Νέα.  

Σήµερα, λέει, ότι ελάχιστα έχουν αλλάξει, µε α οτέλεσµα να έχουν 

ενηµερωθεί οι οικογένειες των ασθενών για την κρίσιµη συνεδρίαση στις 19 

Μαρτίου. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Παρέµβαση του Συµβουλίου της Ευρώ$ης 

για βελτίωση των συνθηκών στο νοσοκοµείο των φυλακών 

Κορυδαλλού, 04. 03. 2014 

 

Να βελτιωθούν άµεσα οι συνθήκες στο νοσοκοµείο κρατουµένων των φυλακών 

Κορυδαλλού ζήτησε α ό τις ελληνικές αρχές η ειδική εισηγήτρια για την ίση 

 ρόσβαση στην υγεία και την  ερίθαλψη της Συνέλευσης του Συµβουλίου της 

Ευρώ ης, Ελβετίδα σοσιαλίστρια βουλευτής Λιλιάν Μαουρί Πασκιέ. 

Το γεγονός ότι στον χώρο του νοσοκοµείου των φυλακών Κορυδαλλού,  ου 

σχεδιάστηκε να καλύψει τις ανάγκες 60 κρατουµένων, συνωστίζονται σήµερα 

200  ερί ου, οι  ερισσότεροι α ό τους ο οίους  άσχουν α ό µεταδοτικές 

ασθένειες και ορισµένοι είναι φορείς του AIDS, δηµιουργεί ένα εκρηκτικό 

µίγµα για τις συνθήκες υγείας και υγιεινής  ου ε ικρατούν στο 

σωφρονιστήριο, δήλωσε η κ. Πασκιέ. 

Κάτω α ' αυτές τις συνθήκες, υ ογράµµισε, είναι αδύνατον να εξασφαλισθεί 

ότι οι κρατούµενοι λαµβάνουν την κατάλληλη θερα εία και ότι δεν υ άρχει 

κίνδυνος για εξά λωση των µεταδοτικών ασθενειών, θέτοντας σε κίνδυνο τις 

ζωές όλων των κρατουµένων στο νοσοκοµείο. 

Αναφερόµενη, τέλος, στην  ρόσφατη δήλωση του Έλληνα υ ουργού 

∆ικαιοσύνης, ότι εξετάζεται η α ελευθέρωση ορισµένων νοσούντων 

κρατουµένων, η κ. Πασκιέ τονίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόµενο θα είχε νόηµα αν 

η ελληνική κυβέρνηση µ ορούσε να τους εξασφαλίσει την κατάλληλη 

θερα εία, µετά την α ελευθέρωση τους. 

 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ένας δότης χαρίζει εννέα ζωές, 06. 03. 2014 

 

«Α ό ένα δότη µ ορούν να σωθούν µέχρι και εννέα ζωές». Αυτό είναι το 

µήνυµα εκδήλωσης  ου διοργανώνεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

µεθαύριο Σάββατο 8 Μαρτίου α ό τον Σύλλογο Βαρέως 

Καρδιο νευµονο αθών µε βασικό στόχο να ευαισθητο οιήσει όσο 

 ερισσότερους  ολίτες για την αξία της δωρεάς οργάνων και των 

µεταµοσχεύσεων. 

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώ ης σε ό,τι 

αφορά τον αριθµό των δοτών οργάνων  ρος µεταµόσχευση  ου το 2013 

έφτασαν τους 5,6 ανά εκατοµµύριο  ληθυσµού. Η  ερσινή χρονιά για τις 

µεταµοσχεύσεις ήταν «χειρότερη» για τη χώρα µας σε σχέση µε το 2012, καθώς 

αναφέρθηκαν στον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων λιγότεροι δυνητικά 

υ οψήφιοι δότες, γεγονός  ου σύµφωνα µε τους ειδικούς ε ιστήµονες 

σχετίζεται και µε τις σοβαρές ελλείψεις κλινών σε Μονάδες Εντατικής 



Θερα είας. Ειδικότερα, το 2013, αναφέρθηκαν στον ΕΟΜ 146 εγκεφαλικοί 

θάνατοι, γεγονός  ου οδήγησε στον εντο ισµό 62 δοτών (έναντι 204 

αναφερθέντων εγκεφαλικών θανάτων και 77 αξιο οιηθέντων ως δοτών το 

2012), ενώ  ραγµατο οιήθηκαν 191 µεταµοσχεύσεις συµ αγών οργάνων) 

έναντι 236 το 2012. 

Η εκδήλωση του Σαββάτου γίνεται µε αφορµή τη συµ λήρωση των 25 χρόνων 

α ό την  ρώτη µεταµόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα, και θα τιµηθεί η ασθενής 

και  ρόεδρος του Συλλόγου Βαρέως Καρδιο νευµονο αθών κ. Ιωάννα 

Λεβέντη. Ό ως αναφέρει η ίδια, όταν χειρουργήθηκε ουδείς αναγνώριζε αυτή 

την κατηγορία ασθενούς. Έκτοτε έχουν γίνει  ολλά βήµατα στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό και  λέον χιλιάδες ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να σωθούν, 

αρκεί να βρεθεί το κατάλληλο µόσχευµα. Η εκδήλωση τελεί υ ό την Αιγίδα 

του υ ουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων και του 

Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ήµου Αθηναίων ΟΠΑΝ∆Α, ενώ κατά τη 

διάρκειά της η  ρόεδρος του Συλλόγου θα βραβευθεί α ό τον υ ουργό Υγείας 

κ. Αδωνι Γεωργιάδη. 

Το  ρόγραµµα 

Το  ρόγραµµα της εκδήλωσης είναι µουσικοχορευτικό και  εριλαµβάνει 

άριες, βαλς και  όλκες και έργα βασισµένα σε χορευτικούς ρυθµούς της 

ε οχής του ευρω αϊκού ροµαντισµού, µε ε ίκεντρο τη βιεννέζικη µουσική 

του Strauss, αλλά και µουσικές των Tchaikovsky, Puccini, Verdi, Bizet και 

Chopin. Θα συµ ράξει η Συµφωνική Ορχήστρα του ∆ήµου Αθηναίων υ ό τη 

διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόµου, µε σολίστ τους: Βασιλική Καραγιάννη 

(σο ράνο), Κατερίνα Ρούσσου (µέτζο σο ράνο), Τατιάνα Πα αγεωργίου 

( ιάνο). Η τιµή των εισιτηρίων ξεκινά α ό 15 ευρώ (τηλ. 210-7282333). 

 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

 

� TVXS, Καταδικάστηκε ο χρυσαυγίτης γιατρός της Ν. 

Μηχανιώνας, 07. 03. 2014 

 

 Με  οινή φυλάκισης 16 µηνών µε αναστολή και χρηµατικό  ρόστιµο 2.500 

ευρώ καταδικάστηκε ο 57χρονος γιατρός  ου συνελήφθη για την ε ιγραφή 

«Οι Εβραίοι είναι ανε ιθύµητοι»  ου υ ήρχε στην είσοδο του ιατρείου του 

στη Νέα Μηχανιώνα. 

Σηµειώνεται  ως στο σ ίτι του µεταξύ άλλων βρέθηκαν µαχαίρια,  λήθος 

ναζιστικών συµβόλων, φωτογραφίες του Χίτλερ και υλικό της Χρυσής Αυγής. 

Το Αυτόφωρο Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο 

για  αράβαση του νόµου  ερί φυλετικών διακρίσεων, καθώς και για 

ο λοκατοχή. 

 Ο ίδιος ακολουθώντας τη συνήθη «συνταγή» και των υ όλοι ων χρυσαυγιτών 

 ου έχουν συλληφθεί υ οστήριξε  ως είναι «συλλέκτης αντικειµένων». Για 

την ε ιγραφή δήλωσε  ως «δεν την έβαλα εγώ, αλλά άγνωστοι όσο α ουσίαζα». 

Ο 57χρονος δήλωσε  ως «δεν  ρέ ει  να υ άρχουν διακρίσεις. Ο γιατρός 

 ρέ ει να τους  εριθάλ ει όλους». 

 Νωρίτερα, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο αντιδήµαρχος Κοινωνικής 

Προστασίας και Πολιτισµού του δήµου Θερµαϊκού, Ιωάννης Τσακµακάς, 

καταθέτοντας ως µάρτυρας κατηγορίας, δήλωσε ο ίδιος έγινε α οδέκτης 



καταγγελιών α ό συνδηµότες του,  ροσθέτοντας ότι όταν ζήτησε εξηγήσεις 

α ό τον γιατρό εκείνος έδειξε µεταµέλεια, ζήτησε συγγνώµη κι έκανε λόγο 

για στιγµιαίο λάθος. «Εί ε ότι  ροέβη στην  ράξη ορµώµενος α ό ε ίθεση 

 ου έκαναν λίγες µέρες νωρίτερα εβραίοι στη Λωρίδα της Γάζας, 

τραυµατίζοντας ένα  αιδάκι». 

 Ως µάρτυρες υ εράσ ισης του γιατρού κατάθεσε οικονοµικός µετανάστης α ό 

την Αλβανία και δηµότης Θερµαϊκού, ο ο οίος υ οστήριξε ότι ο γιατρός δεν 

κάνεις διακρίσεις στους ασθενείς του, ενώ η αδελφή του κατηγορούµενου σε 

ερώτηση για τα έντυ α της Χρυσής Αυγής  ου βρέθηκαν στην κατοχή του, 

τόνισε ότι «δεν είναι ενεργό µέλος της». Ο κατηγορούµενος άσκησε έφεση και 

αφέθηκε ελεύθερος. 

 

 


