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� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Αντιρατσιστικά συλλαλητήρια και 

συναυλίες», 22.03.2014 

 

Συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια �ραγµατο�οιούνται σήµερα στην Ελλάδα 

και την Ευρώ�η, µε αφορµή την «Παγκόσµια Ηµέρα ∆ράσης κατά του 

Φασισµού και του Ρατσισµού. Η ΚΕΕΡΦΑ διοργανώνει συλλαλητήριο στην 

Οµόνοια στις 2 µετά το µεσηµέρι και στις 4 το α�όγευµα συναυλία στο 

Σύνταγµα, στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλµα του Βενιζέλου και στα Χανιά στην 

Πλατεία Αγοράς. «∆ιαδηλώνουµε για να τελειώνουµε µε τους νεοναζί της 

Χρυσής Αυγής και τις ρατσιστικές ε�ιθέσεις του ∆ένδια», αναφέρει σε 

ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ. Ό�ως αναφέρουν οι διοργανωτές: "Τα 

αντιφασιστικά συλλαλητήρια είναι η κραυγή όλων µας να µ�ει τέλος στην 

ασυλία των νεοναζί της Χρυσής Αυγής �ου ακόµη κυκλοφορούν ελεύθεροι 

�αριστάνοντας το «νόµιµο �ολιτικό κόµµα». Οι δολοφόνοι του Παύλου 

Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκµάν, οι ε�ικεφαλής των ταγµάτων εφόδου �ου 

µαχαίρωσαν εκατοντάδες στις γειτονιές �ρέ�ει να �άνε φυλακή τώρα.  

Να σταµατήσουν τα ρατσιστικά �αιχνίδια του Σαµαρά και του ∆ένδια �ου 

α�έλασαν τον Πόλας Πεφάρι, εργάτη Γής της Ν.Μανωλάδας και ζητάνε να 

µ�ει στο Κώδικα Μετανάστευσης διάταξη για α�έλαση των µεταναστών σε 

�ερί�τωση καταδίκης α�ό τα δικαστήρια όταν καταγγέλλουν την 

αστυνοµική αυθαιρεσία. Ε�ιχειρούν να κλείσουν το στόµα των θυµάτων 

µετά τις µαρτυρίες στο Φαρµακονήσι.  

Στην Αθήνα στη �ρώτη γραµµή της διαδήλωσης θα βρεθούν οι εργάτες Γής 

α�ό τα φραουλοχώραφα της Ν.Μανωλάδας, µαζί µε τους γονείς του Σαχζάτ 

Λουκµάν. Θα βρεθούν µαχητικά τµήµατα του εργατικού κινήµατος α�ό τις 

καθαρίστριες και τους διαθέσιµους εκ�αιδευτικούς µέχρι τους 

εργαζόµενους στην ΕΡΤ.  

Οι καλλιτέχνες του φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ετοιµάζονται να 

έρθουν µε �ροσυγκέντρωση α�ό το θέατρο ΕΜΠΡΟΣ στην Οµόνοια στις 2µµ 

Στις 22 Μάρτη - Παγκόσµια Ηµέρα ∆ράσης ενάντια στο ρατσισµό και τη 

φασιστική α�ειλή- συντονιζόµαστε µε δεκάδες χιλιάδες αγωνιστές σε �άνω 

α�ό 30 �όλεις στην Ευρώ�η και σε ολόκληρο τον κόσµο σε έναν �αγκόσµιο 

αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό ξεσηκωµό.  

Α�ό την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά, τη Λευκωσία, το Λονδίνο, το 

Κάρντιφ και τη Γλασκώβη, το ∆ουβλίνο, την Κο�εγχάγη, το Παρίσι, την 

Τουλούζη, τη Νάντη, την Γκρενόµ�λ, τη Λυών, το Στρασβούργο, τη 

Μασσαλία, τη Λειψία, τη Βαρσοβία, το Βότσλαβ, τις Βρυξέλλες, την 

Αµβέρσα, το Άµστερνταµ, τη Βαρκελώνη, το Μ�ιλµ�άο, τη Μ�αϊόνα, τη Νέα 

Υόρκη, το Σικάγο και το Σάο Πάολο α�ό χώρα σε χώρα και α�ό �όλη σε �όλη 

α�λώνεται το κύµα των αντιρατσιστικών και αντιφασιστικών 

συλλαλητηρίων και εκδηλώσεων.  



Λίγες µόλις εβδοµάδες �ριν τις Ευρωεκλογές δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές 

σε όλη την Ευρώ�η στέλνουν το µήνυµα �ως δεν θα δεχτούν την ε�ίσηµη 

ρατσιστική �ολιτική �ου εφαρµόζουν οι ευρω�αϊκές κυβερνήσεις µε 

�ροεξέχοντα ρόλο ανάµεσα σε αυτές την ελληνική κυβέρνηση α�ό όλους 

τους χώρους. 

 

� ΤΟ ΈΘΝΟΣ, «Σύννεφα στο σύµφωνο συµβίωσης», 

22.03.2014 

 

Στα χαρτιά µένει το σύµφωνο συµβίωσης στην Ελλάδα �έντε χρόνια µετά τη 

θέσ�ισή του, τη στιγµή �ου ολοένα και �ερισσότερα ζευγάρια αναζητούν 

εναλλακτικές λύσεις α�έναντι στην �ροο�τική ενός �ολυέξοδου και 

κοσµικού θρησκευτικού µυστηρίου. Είναι χαρακτηριστικό �ως το 2012 για 

�ρώτη φορά στη χώρα µας οι �ολιτικοί γάµοι ξε�έρασαν τους 

θρησκευτικούς, κατακτώντας την κορυφή στις ε�ιλογές των νέων 

ζευγαριών. Συγκεκριµένα, �ρό�ερσι 25.730 ζευγάρια �αντρεύτηκαν µε 

�ολιτικό γάµο και 23.980 µε θρησκευτικό. Την ίδια χρονιά τα σύµφωνα 

συµβίωσης ήταν µόλις 314, καταγράφοντας ωστόσο µια σηµαντική αύξηση 

69,73% α�ό το 2011, όταν είχαν συναφθεί µόνο 185. 

Οι �ληροφορίες α�ό τα συµβολαιογραφικά γραφεία κάνουν λόγο για 

σηµαντική άνοδο και το 2013. «Η τάση �έρυσι ήταν ξανά αυξητική, σε 

βαθµό �ου µ�ορεί να ξε�ερνά το 40-50%», υ�οστηρίζει ο �ρόεδρος της 

Συντονιστικής Ε�ιτρο�ής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, 

Κωνσταντίνος Βλαχάκης. Παρ' όλα αυτά, σε α�όλυτους αριθµούς η ε�ιλογή 

του συµφώνου �αραµένει ακόµη στο �εριθώριο, αφού οι κοινωνικές 

�ροκαταλήψεις και οι «τρύ�ες» του θεσµού δεν βοηθούν τους νέους �ου 

θέλουν να �αρακάµψουν τον γάµο. 

Νοµικοί χαρακτηρίζουν το ελληνικό σύµφωνο, �ου νοµοθετήθηκε το 2008, 

ως ένα α�ό τα �λέον α�οδυναµωµένα της Ευρώ�ης, καθώς οι σύντροφοι δεν 

τυγχάνουν της ίδιας αντιµετώ�ισης µε τους συζύγους α�ό το κράτος. ∆εν 

µ�ορούν να κάνουν κοινή φορολογική δήλωση, δεν έχουν τα ίδια 

ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, ενώ αρκετές υ�ηρεσίες τούς 

αντιµετω�ίζουν ακόµη µε... αµηχανία. Για �αράδειγµα, κά�οιος �ου έχει 

συνάψει σύµφωνο συµβίωσης δεν µ�ορεί να καλύψει τον/τη σύντροφό του 

ιατροφαρµακευτικά ως έµµεσο-�ροστατευόµενο µέλος στο Ταµείο του. 

Το θέµα αυτό έφτασε µέχρι τη Βουλή, ενώ η Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ζήτησε τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Το 2010 το 

Νοµικό Συµβούλιο α�οφάνθηκε �ως τα �ρόσω�α �ου συνά�τουν σύµφωνο 

δεν εµ�ί�τουν στην κατηγορία της «οικογένειας» σύµφωνα µε την 

ασφαλιστική νοµοθεσία. Οι σύντροφοι δεν µ�ορούν, ε�ίσης, να 

διεκδικήσουν συντάξεις χηρείας. Ε�ί της ουσίας ρυθµίζει κυρίως ζητήµατα 

�ου αφορούν στα �αιδιά και στα κληρονοµικά/�εριουσιακά, αν και εκεί ο 

σύντροφος είναι ριγµένος σε σχέση µε τον �αντρεµένο. «Οταν κά�οιοι 

συνδέουν τη ζωή τους, θέλουν �λήρη δικαιώµατα. Χρειάζεται �ερισσότερη 

γενναιότητα α�ό την Πολιτεία», �αρατηρεί ο κ. Βλαχάκης. Α�ό το σύµφωνο 

συµβίωσης έχουν άλλωστε α�οκλειστεί και τα οµόφυλα ζευγάρια, κάτι �ου 

συµβαίνει µόνο στην Ελλάδα και τη Λιθουανία και για το ο�οίο η χώρα µας 

µετρά ήδη µία καταδίκη στο Ευρω�αϊκό ∆ικαστήριο Ανθρω�ίνων 



∆ικαιωµάτων.Για όλους αυτούς τους λόγους, α�ό το 2009 µέχρι και τα τέλη 

του 2012 είχαν υ�ογραφεί µόλις 840 σύµφωνα στο σύνολο της χώρας. Την 

τελευταία �άντως διετία φαίνεται �ως δειλά δειλά ολοένα και �ερισσότεροι 

�ροτιµούν τα σκαλιά του συµβολαιογραφείου. 

Στην α�ογραφή του 2011 και ύστερα α�ό τρία χρόνια ισχύος της διάταξης, 

µετρήθηκαν 1.763 άτοµα µε σύµφωνο στην Ελλάδα ενώ υ�ήρχαν ήδη 78 

χήροι και 332 διαζευγµένοι. Καθώς όµως η α�ογραφή της Στατιστικής 

Αρχής �εριλαµβάνει και αλλοδα�ούς, ένας αριθµός α�ό αυτά ενδεχοµένως 

να έχουν συναφθεί στο εξωτερικό. Αυστηρά µιλώντας για την Ελλάδα, τα 

στοιχεία της Αρχής καταγράφουν το 2012 µια έκρηξη µικρού βεληνεκούς, 

αφού �ρό�ερσι υ�εγράφησαν 314 σύµφωνα στη χώρα µας. Το 2011 είχαν 

υ�ογραφεί 185, το 2010 ο αριθµός τους δεν ξε�έρασε τα 180 και το 2009 

ήταν µόλις 161. 

Ο�ως λένε συµβολαιογράφοι, όσοι ε�ιλέγουν το σύµφωνο το κάνουν ε�ειδή 

είναι �ιο οικονοµικό και �ολύ �ιο σύντοµο. Αρκετά ζευγάρια �ερνούν 

γρήγορα στη φάση της συγκατοίκησης λόγω κρίσης και αναγκαστικού 

�εριορισµού των εξόδων. Φτιάχνουν ένα νοικοκυριό και υ�ογράφουν 

σύµφωνο �ου συνιστά δέσµευση χαλαρότερη α�ό τον γάµο και λύεται �ιο 

εύκολα. Πολλοί είναι εκείνοι �ου βρίσκονται µ�ροστά σε µια ξαφνική 

εγκυµοσύνη, δεν �ρολαβαίνουν, δεν θέλουν ή δεν µ�ορούν να �αντρευτούν 

και �ροχωρούν σε σύµφωνο. Υ�άρχουν και αυτοί �ου το κάνουν α�ό 

συνείδηση, άλλοι �ου θέλουν να βλέ�ουν τον φυλακισµένο σύντροφό τους ή 

και κά�οιοι µεγαλύτεροι, �ου δεν θέλουν να χάσουν δικαιώµατα 

α�οκτηθέντα λόγω διαζυγίου ή χηρείας α�ό �ροηγούµενο γάµο. 

Η ιστορία των συµφώνων συµβίωσης ξεκίνησε α�ό τη ∆ανία το 1989 και 

εξα�λώθηκε σε �ολλές χώρες, κυρίως ως µέσο κατοχύρωσης των οµόφυλων 

ζευγαριών �ου είχαν α�οκλειστεί α�ό τον θεσµό του γάµου. Σε µερικές 

χώρες, ωστόσο, ο θεσµός έχει υιοθετηθεί και α�ό τα ετερόφυλα ζευγάρια.Στη 

Γαλλία, για �αράδειγµα, το σύµφωνο ψηφίστηκε το 1999 και κέρδισε 

οµοφυλόφιλους και ετεροφυλόφιλους. Παρέχει στους συντρόφους αντίστοιχα 

δικαιώµατα µε τον γάµο. Το 2012 υ�εγράφησαν 160.231 σύµφωνα (τα 

153.287 α�ό ετεροφυλόφιλους) και τελέστηκαν 241.000 γάµοι. Στη Μ. 

Βρετανία το σύµφωνο συµβίωσης θεσµοθετήθηκε το 2004 �αρέχοντας 

σχεδόν όλα τα δικαιώµατα του �ολιτικού γάµου (κοινωνικοασφαλιστικά, 

φορολογικά κ.λ�.) και µέχρι το τέλος του 2011 είχαν υ�ογραφεί 53.417 

σύµφωνα ανάµεσα σε 106.834 ανθρώ�ους. 

∆ικαιώµατα 

Στη Γερµανία το σύµφωνο δίνει και στους οµοφυλόφιλους τα �ερισσότερα 

δικαιώµατα του γάµου. Μέχρι το 2010 είχαν �ροχωρήσει στην υ�ογραφή 

του 23.000 ζευγάρια. Στις ΗΠΑ η ιστορία των συµφώνων ξεκίνησε α�ό την 

�ολιτεία του Βερµόντ το 2000. Σήµερα ο θεσµός ισχύει σε �ολλές χώρες, 

α�ό την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία µέχρι την Ευρώ�η, τη Ν. Αφρική, 

τη Βραζιλία, το Εκουαδόρ, τον Καναδά κ.α. Μέχρι και ο Πά�ας Φραγκίσκος 

«µελετά τα σύµφωνα συµβίωσης των οµοφυλόφιλων», ό�ως δήλωσε �ρόσφατα 

ο καρδινάλιος της Ν. Υόρκης Τίµοθι Ντόλαν.Στην Ευρώ�η, µόνο η 

Λιθουανία και η Ελλάδα α�οκλείουν α�ό το σύµφωνο τα οµόφυλα ζευγάρια. 

Η χώρα µας έχει ήδη µία καταδίκη στο Ευρω�αϊκό ∆ικαστήριο γι' αυτό, ενώ 

είναι έτοιµη και δεύτερη �ροσφυγή α�ό �ερισσότερα α�ό 150 ζευγάρια σε 



�ερί�τωση �ου δεν αλλάξει ο νόµος. «Χρειάζεται αναθεώρηση του νοµικού 

�λαισίου», τονίζει ο δικηγόρος Κ.Α�έργης. 

 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

� REAL, Παρέµβαση του Συνηγόρου για τα δικαιώµατα 

αλλοδα<ών µαθητών, 19.03. 2014 

  

Σε αυτε�άγγελτη έρευνα �ροχώρησε ο Συνήγορος του Πολίτη, καθώς 

�ληροφορήθηκε ότι αριθµός αλλοδα�ών µαθητών, �ου φοιτούν σε Γυµνάσιο 

∆ια�ολιτισµικής Εκ�αίδευσης της Αθήνας, δεν �ροάγεται στην ε�όµενη 

τάξη, εξαιτίας ελλείψεων σε δικαιολογητικά εγγραφής και �αρόλο �ου 

�ληροί τις �ροϋ�οθέσεις της ε�αρκούς φοίτησης. 

Ο Συνήγορος, ό�ως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, �αρενέβη µε σειρά 

εγγράφων �ρος το αρµόδιο υ�ουργείο Παιδείας, έλαβε µέρος σε σχετική 

συνάντηση και κατέληξε σε σύνταξη �ορίσµατος, µε στόχο την άρση της 

δια�ιστωθείσας �αραβίασης του δικαιώµατος των �αιδιών στην εκ�αίδευση. 

Στις �αρεµβάσεις της Αρχής τονίστηκε ότι το δικαίωµα του ανηλίκου στην 

εκ�αίδευση αναγνωρίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη, τόσο συνταγµατικά 

(άρθ. 16, 21), όσο και µέσω της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού. 

Ό�ως ε�ισηµαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, για τους αλλοδα�ούς ισχύει 

ειδική ρύθµιση �ου �ροβλέ�ει την εγγραφή ανηλίκων �ροερχόµενων α�ό 

τρίτες χώρες, ακόµη και χωρίς να �ροσκοµίζονται δικαιολογητικά �ου 

α�αιτούνται για την εγγραφή των Ελλήνων µαθητών.  

Προφανής βάση της �αρα�άνω εξαιρετικής ρύθµισης για τους αλλοδα�ούς 

είναι η εκτίµηση του νοµοθέτη, ότι �ροέχει η διασφάλιση της �ρόσβασης 

και της άσκησης του θεµελιώδους δικαιώµατος στην εκ�αίδευση έναντι 

τυχόν ελλείψεων σε �ιστο�οιητικά εγγραφής.  

Ε�οµένως, η µη �ροαγωγή αυτών των µαθητών �λήττει τον �υρήνα του 

δικαιώµατος, αντίκειται στον νόµο και εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους 

κοινωνικού α�οκλεισµού �αιδιών. 

Γι' αυτούς τους λόγους, η Αρχή ζήτησε να ε�ιλυθεί το �ρόβληµα �ου 

δια�ιστώθηκε στο συγκεκριµένο γυµνάσιο της Αθήνας µε ενέργειες του 

υ�ουργείου, ώστε να �ροαχθούν κανονικά στην ε�όµενη τάξη οι µαθητές 

�ου �ληρούν τις �ροϋ�οθέσεις α�ό �λευράς ε�άρκειας φοίτησης. 

Ε�ι�λέον, έχοντας δια�ιστώσει ότι ανάλογα �ροβλήµατα εµφανίζονται και 

σε άλλα σχολεία της χώρας, ζήτησε α�ό το υ�ουργείο Παιδείας την έκδοση 

εγκυκλίου, στην ο�οία:  

α) να διευκρινίζεται ότι η ελλι�ής �ροσκόµιση �ιστο�οιητικών εγγραφής εκ 

µέρους των κηδεµόνων δεν �ρέ�ει να α�οτελεί λόγο µη �ροαγωγής του 

µαθητή στην ε�όµενη τάξη και  

β) να �αρέχονται σαφείς κατευθύνσεις ως �ρος τις ενέργειες, στις ο�οίες 

οφείλουν να �ροβαίνουν οι διευθυντές των σχολείων και οι ∆ιευθύνσεις 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ�αίδευσης �ου δέχονται αιτήσεις 

εγγραφής µε ελλι�ή δικαιολογητικά. 

 



 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ελεύθερες µετεγγραφές για <αιδιά 

<ολυτέκνων, 19. 03. 2014 

 

Ε�ανέρχεται το σύστηµα των ελεύθερων µετεγγραφών των �αιδιών 

τρίτεκνων και �ολύτεκνων οικογενειών, �ου ίσχυε ε�ί 32 χρόνια. Αυτό 

α�οφάσισε, ό�ως είχε �αρουσιάσει η «Κ» την Πέµ�τη 13/3, η ηγεσία του 

υ�ουργείου Παιδείας, ύστερα α�ό τις τρεις α�οφάσεις του Συµβουλίου της 

Ε�ικρατείας οι ο�οίες έκριναν αντισυνταγµατικό το ισχύον σύστηµα 

εισαγωγής των ειδικών αυτών κατηγοριών υ�οψηφίων. Ετσι, α�ό φέτος 

καταργούνται οι ειδικές κατηγορίες των υ�οψηφίων, ο αριθµός των 

εισακτέων θα είναι ενιαίος για όλους και θα κινηθεί στα �ερσινά ε�ί�εδα, 

δηλαδή θα εισαχθούν �ερί τις 70.000 υ�οψήφιοι, µε µικρές αυξοµειώσεις 

(�ροβλέ�εται αύξηση των θέσεων σε σχολές και τµήµατα θετικών 

ε�ιστηµών, µείωση εκείνων σε σχολές και τµήµατα ανθρω�ιστικών 

ε�ιστηµών). Ενδεικτικά, �έρυσι α�ό τις 69.288 θέσεις σε �ανε�ιστήµια και 

ΤΕΙ, οι 11.503 δόθηκαν στους υ�οψήφιους ειδικών κατηγοριών. 

Παράλληλα, το υ�ουργείο ετοιµάζει ευνοϊκές ρυθµίσεις για τους 

υ�οψηφίους της Κεφαλονιάς. 

Ειδικότερα, το υ�. Παιδείας θα �ροχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση �ου θα 

χορηγεί στους υ�οψηφίους οι ο�οίοι θα �ληρούν ορισµένα κοινωνικά 

κριτήρια (�αιδιά τρίτεκνων και �ολύτεκνων οικογενειών, α�ό µονογονεϊκές 

οικογένειες, ασθενείς, ορφανά �αιδιά) τη δυνατότητα µετεγγραφής σε 

οµοειδή τµήµατα ΑΕΙ/ΤΕΙ µε αυτό στο ο�οίο θα εισαχθούν. Η διαδικασία 

των µετεγγραφών θα αρχίσει τον Νοέµβριο και θα ολοκληρωθεί στα µέσα της 

άνοιξης, ό�ως συνέβαινε κατά την εφαρµογή του ίδιου συστήµατος για 32 

χρόνια. 

Βέβαια, καθώς η αλλαγή του συστήµατος ανακοινώνεται φέτος δύο µήνες 

�ριν α�ό την έναρξη των �ανελλαδικών εξετάσεων, φέρνει σε δυσχερή θέση 

τους υ�οψηφίους α�ό τρίτεκνες και �ολύτεκνες οικογένειες, οι ο�οίοι έως 

τώρα �ίστευαν ότι θα διεκδικήσουν -ως ειδική, ξεχωριστή κατηγορία- 

συγκεκριµένο, κατ’ εξαίρεση αριθµό θέσεων µε χαµηλότερες βάσεις σε σχέση 

µε τις βάσεις των υ�οψηφίων γενικής σειράς. Χαρακτηριστικά, η βάση της 

Ιατρικής Αθηνών για τους υ�οψηφίους της γενικής σειράς ήταν �έρυσι 

18.916 µονάδες, για τους υ�οψηφίους α�ό τρίτεκνες οικογένειες 18.840 

µονάδες και για τους υ�οψηφίους �ολύτεκνων οικογενειών 18.567 µονάδες. 

Α�ό την άλλη, δεν θα τεθεί �οσοτικός �εριορισµός στον αριθµό των 

φοιτητών �ου θα µ�ορούν να �άρουν µετεγγραφή στα κεντρικά, �εριζήτητα 

ΑΕΙ/ΤΕΙ, ό�ως ίσχυσε στο σύστηµα �ου εφαρµόστηκε το 2012 και το 2013, 

κατ’ εξαίρεση λόγω της οικονοµικής κρίσης. 

Τέλος, σε ευνοϊκές ρυθµίσεις υ�έρ των υ�οψηφίων της Κεφαλονιάς, η ο�οία 

ε�λήγη α�ό τον σεισµό, θα �ροχωρήσει η ηγεσία του υ�. Παιδείας. Τις 

�ερισσότερες �ιθανότητες συγκεντρώνει το σενάριο οι υ�οψήφιοι να λάβουν 

�ριµοδότηση µορίων κατά τα �ρότυ�α του συστήµατος �ου ισχύει για τους 

υ�οψηφίους µε σηµαντικές αθλητικές διακρίσεις. Ε�ίσης, εξετάζεται οι 

υ�οψήφιοι της Κεφαλονιάς να διεκδικήσουν ξεχωριστό αριθµό θέσεων σε 

ΑΕΙ/ΤΕΙ, σε �οσοστό 0,5% καθ’ υ�έρβαση του γενικού αριθµού. 

 



 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ 

 

� TVXS, Ποινική δίωξη καθηγητών για στήριξη µαθητικής 
κατάληψης , 17. 03. 2014 

 

Tην άσκηση �οινικής δίωξης κατά καθηγητών �ου εκφράστηκαν θετικά για 

µαθητικές καταλήψεις καταγγέλλει η Ένωση Λειτουργών Μέσης 

Εκ�αίδευσης (ΕΛΜΕ) Φωκίδας. 

Οι εκ�αιδευτικοί κατηγορούνται για υ�οκίνηση καταλήψεων διότι σε 

�ρόσφατη συνέλευση του Συλλόγου Γονέων λυκείου της Ιτέας, εξέφρασαν 

την στήριξη τους στην α�όφαση των µαθητών να �ροχωρήσουν σε 

κατάληψη. Γονέας µαθητή του συγκεκριµένου λυκείου έκανε αναφορά στον 

εισαγγελέα, ο ο�οίος �ροχώρησε τη διαδικασία. 

 Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ 

 «Η εξέλιξη αυτή είναι �ολύ ε�ικίνδυνη. Είναι ξεκάθαρη �ροσ�άθεια 

τροµοκράτησης των εκ�αιδευτικών, των µαθητών. ∆εν ξεχνάµε ότι στη 

συγκεκριµένη αναφορά αναφέρονται ονόµατα και στοχο�οιούνται ανήλικοι 

µαθητές. Στόχος είναι να καταστείλουν µε τον φόβο ο�οιονδή�οτε αγώνα, 

ο�οιαδή�οτε κινητο�οίηση, ο�οιαδή�οτε αντίδραση σε αυτή τη βάρβαρη 

αντιλαϊκή-αντιεκ�αιδευτική �ολιτική. Εντάσσεται και εξυ�ηρετεί την 

�ολιτική της κυβέρνησης να ε�ιβάλλει το δόγµα «νόµος και τάξη», να 

ε�ιβάλλει δηλαδή κλίµα τροµοκρατίας στο λαό για να σταµατήσει να 

διεκδικεί. 

 Με την συγκεκριµένη �οινική δίωξη όµως διώκεται η ά�οψη. ∆ιώκεται η 

στάση και η γνώµη των συναδέλφων, η ο�οία εκφράστηκε σε ΓΣ Συλλόγου 

Γονέων. ∆ηλαδή ό�οιος στηρίξει τις α�οφάσεις των µαθητικών συλλογικών 

οργάνων, ό�οιος στηρίζει το δικαίωµα των µαθητών, ό�ως και όλης της 

νεολαίας να διεκδικήσει το µέλλον της βαφτίζεται υ�οκινητής καταλήψεων 

και διώκεται �οινικά. Το µήνυµα είναι ξεκάθαρο: Ό�οιος τολµά να σηκώσει 

κεφάλι, θα ‘χει µ�λεξίµατα µε τον νόµο! 

 Οι εκ�αιδευτικοί, οι µαθητές, οι γονείς, όλοι οι εργαζόµενοι έχουν κάθε 

συµφέρον να καταδικάσουν τέτοιες διώξεις, �ου στρέφονται συνολικά 

εναντίον του εργατικού και νεολαιίστικου κινήµατος. Να µη φοβηθούν, να 

µη σταµατήσουν να αγωνίζονται για το δίκιο τους. Η ε�ιχείρηση 

τροµοκράτησης δεν θα �εράσει!». 

 

OIKONOMIKH KΡΙΣΗ 

 

� TVXS, ΟΟΣΑ: Το 18% των Ελλήνων δεν έχει χρήµατα για 
τρόφιµα, 18. 03. 2014 

 

Περί�ου το 18% των Ελλήνων δεν διαθέτει αρκετά χρήµατα ούτε για να 

αγοράσει τρόφιµα, σύµφωνα µε έκθεση του ΟΟΣΑ για τις ε�ι�τώσεις της 

οικονοµικής κρίσης (συγκριτικά στοιχεία 2007 – 2012).  

Στην έκθεση ε�ισηµαίνεται η α�ώλεια εισοδήµατος �ου εκτιµάται σε 4.400 

ευρώ ανά άτοµο, η µεγαλύτερη ανάµεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ. Ο αριθµός 

των «ανέργων οικογενειών» έχει σχεδόν δι�λασιαστεί α�ό το 2012 και ένας 



στους �έντε ενήλικες Έλληνες, σε ηλικία εργασίας, ζουν σε ένα σ�ίτι, ό�ου 

κανείς δεν εργάζεται. 

 Ε�ι�λέον τονίζεται η υψηλή ανεργία, ειδικά στους νέους,  αλλά και το 

ανε�αρκές σύστηµα κοινωνικών �αροχών. Στην έκθεση σηµειώνεται �ως η 

Ελλάδα, µαζί µε την Ιταλία, είναι οι δύο χώρες του ΟΟΣΑ, �ου δεν έχουν 

εθνικό ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.  

 

∆ΙΚΑΙΗ ∆ΙΚΗ 

 

� TVXS, Κοµισιόν: Κάκιστες οι ε<ιδόσεις της Ελλάδας στην 
α<ονοµή δικαιοσύνης, 17. 03. 2014 

 

Ως την τρίτη χειρότερη χώρα στην ΕΕ για την α�ονοµή δικαιοσύνης 

αξιολογεί την Ελλάδα η Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή στην έκθεσή της.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κοµισιόν στην Ελλάδα ο χρόνος για την 

εκδίκαση αστικών και εµ�ορικών διαφορών �ρωτοβάθµια έχει αυξηθεί α�ό 

190 το 2010 σε 460 ηµέρες το 2012, ε�ίδοση η ο�οία είναι η τρίτη χειρότερη 

µεταξύ των 22 κρατών-µελών της ΕΕ (για τα ο�οία υ�άρχουν στοιχεία), 

�άνω α�ό την Ιταλία και τη Μάλτα. Τις καλύτερες ε�ιδόσεις έχουν η 

Λιθουανία, το Λουξεµβούργο και η Ουγγαρία, ό�ου ο χρόνος ε�ίλυσης δεν 

υ�ερβίνει τις 100 ηµέρες.  

 Σχετικά µε την α�οδοτικότητα του συστήµατος ∆ικαιοσύνης, η Ελλάδα 

�αρουσιάζει τις χειρότερες ε�ιδόσεις µεταξύ των 20 κρατών-µελών για τα 

ο�οία υ�άρχουν στοιχεία, εφόσον το �οσοστό εκδίκασης αστικών και 

εµ�ορικών διαφορών �ρωτοβάθµια µειώθηκε α�ό 79% το 2010 σε 59% το 

2012, ενώ τα καλύτερα α�οτελέσµατα εµφανίζουν το Λουξεµβούργο, η 

Ιταλία και η Μάλτα. 

 Σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, όσον αφορά την �οιότητα του 

συστήµατος δικαιοσύνης �ροκύ�τει ότι σε µια κλίµακα �ου κυµαίνεται α�ό 

το 0 έως το 4 η Ελλάδα είναι τελευταία στην ΕΕ µε ε�ίδοση 1,5 και η 

Κύ�ρος �ροτελευταία µε ε�ίδοση 2, ενώ στις �ρώτες θέσεις µε ε�ίδοση 4 

βρίσκονται 10 κράτη-µέλη (∆ανία, Εσθονία, Γαλλία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, 

Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Φινλανδία, Σουηδία). 

 Στους δείκτες για την �οιότητα �εριλαµβάνονται η υ�οχρεωτική κατάρτιση 

των δικαστών, η �αρακολούθηση και αξιολόγηση των δικαστικών 

δραστηριοτήτων, ο �ροϋ�ολογισµός και οι ανθρώ�ινοι �όροι των 

δικαστηρίων, καθώς και η διαθεσιµότητα τεχνολογιών �ληροφοριών και 

ε�ικοινωνιών (ΤΠΕ), και εναλλακτικών µεθόδων ε�ίλυσης των διαφορών 

(ADR). 

 Ο �ίνακας α�οτελεσµάτων �αρουσιάζει δεδοµένα για την αντίληψη �ερί 

ανεξαρτησίας του συστήµατος α�ονοµής δικαιοσύνης. Σύµφωνα µε αυτά τα 

στοιχεία, η Ελλάδα καταλαµβάνει την 24η θέση στην ΕΕ και την 84η σε 

σύνολο 184 χωρών. Στην ΕΕ τις καλύτερες ε�ιδόσεις εµφανίζουν η 

Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Μεγάλη Βρετανία και τις χειρότερες η 

Ρουµανία, η Βουλγαρία και η Σλοβακία. 

 Η ε�ίτρο�ος ∆ικαιοσύνης Βίβιας Ρέντινγκ σχολιάζοντας τα α�οτελέσµατα 

δήλωσε: «Η καθυστέρηση στην α�ονοµή δικαιοσύνης ισοδυναµεί µε άρνηση 

α�ονοµής δικαιοσύνης. Ο �ίνακας α�οτελεσµάτων σχετικά µε την 



ευρω�αϊκή δικαιοσύνη είναι βασικό εργαλείο της οικονοµικής στρατηγικής 

της ΕΕ, καθώς συµβάλλει στην α�οτελεσµατικότερη λειτουργία της 

δικαιοσύνης για τους �ολίτες και τις ε�ιχειρήσεις. 

 Ένα λειτουργικό και ανεξάρτητο δικαστικό σύστηµα είναι βασικό στοιχείο 

για την εξασφάλιση της εµ�ιστοσύνης των �ολιτών και των ε�ενδυτών, και 

α�αραίτητο για την αµοιβαία εµ�ιστοσύνη στον ευρω�αϊκό χώρο 

δικαιοσύνης. Αυτή η δεύτερη έκδοση του �ίνακα α�οτελεσµάτων σχετικά µε 

την ευρω�αϊκή δικαιοσύνη δηµοσιεύεται σε µια στιγµή �ου �ολλά κράτη-

µέλη �ραγµατο�οιούν δικαστικές µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Εξελίξεις και στοιχεία ε�ιβεβαιώνουν �όσο 

σηµαντικό είναι να συνεχιστούν µε υ�ευθυνότητα και α�οφασιστικότητα οι 

�ροσ�άθειες �ου έχουν αναληφθεί για τη βελτίωση της 

α�οτελεσµατικότητας των δικαστικών συστηµάτων σε όλη την Ευρω�αϊκή 

Ένωση». 

 Όσον αφορά τα ε�όµενα βήµατα, η Κοµισιόν τονίζει ότι τα στοιχεία του 

�ίνακα α�οτελεσµάτων θα ληφθούν υ�όψη κατά την �ροετοιµασία των 

ε�ικείµενων αναλύσεων ανά χώρα στο �λαίσιο του Ευρω�αϊκού Εξαµήνου 

2014. Θα ληφθούν ε�ίσης υ�όψη στο �λαίσιο της εκ�όνησης των 

�ρογραµµάτων οικονοµικής �ροσαρµογής και �ροβλέ�εται ότι τα ταµεία της 

ΕΕ (Ταµείο Περιφερειακής Ανά�τυξης και Ευρω�αϊκό Κοινωνικό Ταµείο) 

µ�ορούν να χρησιµο�οιηθούν για τη στήριξη της µεταρρύθµισης των 

εθνικών δικαστικών συστηµάτων. 

  Η Ε�ιτρο�ή σηµειώνει ότι θα συνεργαστεί µε εµ�ειρογνώµονες α�ό το 

δικαστικό σώµα και τα κράτη-µέλη, µε ε�αγγελµατίες του κλάδου της 

δικαιοσύνης και µε ευρω�αϊκά δικαστικά δίκτυα µε στόχο τη βελτίωση της 

�οιότητας, της διαθεσιµότητας και της συγκρισιµότητας των δεδοµένων για 

τις µελλοντικές εκδόσεις του �ίνακα α�οτελεσµάτων. 

 

� REAL, Σήµερα κρίνεται η τύχη της µικρής Μαρίας, 18. 03. 

2014 

  

Σήµερα κεκλεισµένων των θυρών αναµένεται να εξεταστεί η υ�όθεση της 

µικρής Μαρίας α�ό τον οικισµό ροµά των Φαρσάλων, η �ερί�τωση της 

ο�οίας ήρθε στο φως της δηµοσιότητας τον Οκτώβριο �ροκαλώντας διεθνές 

ενδιαφέρον.  

Το ∆ικαστήριο Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας του Πρωτοδικείου Λάρισας 

αναµένεται να κρίνει την τύχη του κοριτσιού µε την α�όφαση να 

ανακοινώνεται σε εύθετο χρόνο.  

Στην �ροηγούµενη συνεδρίαση του ∆ικαστηρίου, είχε �ροσέλθει ο 

Βούλγαρος �ρόξενος στην Αθήνα, συνοδευόµενος α�ό δικηγόρο, ο ο�οίος 

�ροσκόµισε βεβαίωση του �ρέσβη της Βουλγαρίας και δήλωσε ότι η 

Βουλγαρική ∆ηµοκρατία �ροτίθεται να ασκήσει �αρέµβαση �ροκειµένου να 

ανατεθεί η ε�ιµέλεια της ανήλικης σε ίδρυµα της Βουλγαρίας.  

Τότε, είχε δοθεί αναβολή εξέτασης της υ�όθεσης για σήµερα. 

Στο µεσοδιάστηµα, η βουλγαρική �λευρά �ροέβη και σε κύρια �αρέµβαση, η 

ο�οία �ροέρχεται α�ό την Κρατική Υ�ηρεσία Προστασίας του Παιδιού της 

Βουλγαρίας, µε την ο�οία ζητά να α�ορριφθεί η αίτηση εισαγγελέα 

�ροκειµένου να δοθεί η ε�ιµέλεια στο «Χαµόγελο του Παιδιού» στην 



Ελλάδα, να διαταχθεί η αφαίρεση του συνόλου της ε�ιµέλειας της µικρής 

Μαρίας- την ο�οία αναφέρει ως κόρη των δυο Βούλγαρων- α�ό το ζεύγος των 

ροµά των Φαρσάλων και να ανατεθεί στο τµήµα �ροστασίας του �αιδιού της 

�όλης Γκούρκοβο της Βουλγαρίας. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

� REAL, ΟΑΕ∆: Πρόγραµµα για <ρόσληψη 10.000 ανέργων, 17. 
03. 2014 

  

Ξεκινά α�ό σήµερα η διαδικασία υ�οβολής αιτήσεων για την ένταξη 

ε�ιχειρήσεων στο νέο �ρόγραµµα του Οργανισµού Α�ασχόλησης Εργατικού 

∆υναµικού (ΟΑΕ∆), �ου �ροβλέ�ει την �ρόσληψη 10.000 ανέργων, α�ό 30 

έως 66 ετών, στον ιδιωτικό τοµέα, µε ε�ιδότηση.  

Ωφελούµενοι είναι άνεργοι, �ου είναι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ µε δελτίο 

ανεργίας σε ισχύ και έχουν συµ�ληρώσει το ε�αγγελµατικό τους �ροφίλ. 

Το �ρόγραµµα είναι συνολικής δα�άνης 54 εκατ. ευρώ και ε�ιδοτεί τις 

ε�ιχειρήσεις για 12 µήνες, µε 450 ευρώ ανά εργαζόµενο. 

Για να µ�ορούν να µετάσχουν στο �ρόγραµµα οι ε�ιχειρήσεις, θα �ρέ�ει να 

εκδώσουν κλειδάριθµο στα Κέντρα Προώθησης Α�ασχόλησης ΚΠΑ του 

ΟΑΕ∆ και να καταχωρήσουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις. 

Ακόµη α�αιτείται, να µην έχουν µειώσει το �ροσω�ικό τους το τρίµηνο �ριν 

α�ό την υ�οβολή της αίτησης, ενώ δεν µ�ορούν να µετάσχουν όσες το ίδιο 

διάστηµα έχουν �ροχωρήσει σε αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για το 

�ροσω�ικό �ου α�ασχολούν µε µετατρο�ή σύµβασης α�ό �λήρη σε µερική ή 

εκ �εριτρο�ής α�ασχόληση. 

Στο �ρόγραµµα δεν µ�ορούν να υ�αχθούν: 

- ∆ηµόσιες ε�ιχειρήσεις 

- Νυχτερινά κέντρα 

- Ε�ιχειρήσεις �αροχής υ�ηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης (security) 

- Ε�ιχειρήσεις �ροώθησης �ροϊόντων (telemarketing) 

- Ε�οχικές ε�ιχειρήσεις για το ε�οχικό �ροσω�ικό τους 

- Ε�ιχειρήσεις για τα υ�οκαταστήµατα και γραφεία τους στο εξωτερικό 

- Εξωχώριες εταιρείες 

- ΚΤΕΛ 

- Σύλλογοι και σωµατεία �ου δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα 

- Ε�ιχειρήσεις �ου δε διαθέτουν έδρα αλλά ως έδρα είναι το σ�ίτι του 

εργοδότη 

- Ε�ιχειρήσεις �ου εκκρεµεί σε βάρος τους ανάκτηση �οσών α�ό κρατικές 

ενισχύσεις 

- Ε�ιχειρήσεις �ου χαρακτηρίζονται �ροβληµατικές 

- Ε�ιχειρήσεις �ου δραστηριο�οιούνται στον τοµέα της αλιείας και στην 

�αραγωγή γεωργικών �ροϊόντων 

- Ε�ιχειρήσεις �ου δηµιουργήθηκαν α�ό µεταβίβαση ή αλλαγή νοµική 

µορφής υ�ό τον όρο ότι θα �ροσλάβουν το ίδιο �ροσω�ικό �ου είχαν �ριν 

 

 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

� TVXS, Τι <ροβλέ<ει η συµφωνία για γάλα, φάρµακα, ψωµί 
και βιβλία, 19. 03. 2014 

 

Υψηλόβαθµο στέλεχος του υ�ουργείου Ανά�τυξης µετά την ανακοίνωση της 

συµφωνίας µε την τρόικα ανέφερε τα βασικά της σηµεία σχετικά µε τα 

ζητήµατα του γάλακτος, των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων, του 

ψωµιού και της τιµής των βιβλίων, υ�οστηρίζοντας �ως «η κυβέρνηση 

�έρασε τελικά τις �ροτάσεις της» και το νοµοσχέδιο αναµένεται να δοθεί 

στη δηµοσιότητα την ερχόµενη εβδοµάδα. 

Ειδικότερα το εν λόγω στέλεχος, το ο�οίο ε�ικαλείται το Βήµα, ανέφερε �ως 

σχετικά µε τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα η διάθεσή τους θα 

συνεχιστεί για µια µεταβατική �ερίοδο τριών µηνών α�οκλειστικά α�ό τα 

φαρµακεία, ενώ καταργείται ο �ροσδιορισµός συγκεκριµένου �εριθωρίου 

κέρδους (33%) για τους φαρµακο�οιούς και �αραµένει ο �ροσδιορισµός της 

ανώτατης τιµής �ου ορίζεται α�ό τον ΕΟΦ και αναγράφεται στις 

συσκευασίες. 

 Στόχος, ό�ως υ�οστήριξε το στέλεχος, είναι η µείωση των τιµών των 

φαρµάκων. Η ε�ιτυχία του µέτρου θα εξεταστεί µετά α�ό τρεις µήνες α�ό 

την τρόικα και έχει συµφωνηθεί ότι σε �ερί�τωση �ου στο µεσοδιάστηµα δε 

µειωθούν οι τιµές τότε θα ε�έλθει �λήρης α�ελευθέρωση δηλαδή και σε ότι 

αφορά στο δίκτυο διανοµής. 

 «∆εν αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρµακείων, δεν ε�ιτρέ�εται 

µη φαρµακο�οιός ιδιοκτήτης, ωστόσο ε�ειδή για τα φάρµακα και τα 

φαρµακεία υ�άρχουν 28 σηµεία στην έκθεση του ΟΟΣΑ αλλάζουν θέµατα 

ό�ως �.χ. σε σχέση µε τα συστεγαζόµενα φαρµακεία» σχολίασε στέλεχος του 

υ�ουργείου Ανά�τυξης, σύµφωνα µε το Βήµα. 

 Για το γάλα η τρόικα έκανε δεκτή την �ρόταση του υ�ουργείου Ανά�τυξης 

�ου �ροβλέ�ει τη θεσµοθέτηση του «γάλακτος ηµέρας» το ο�οίο θα έχει 

διάρκεια α�ό την ηµέρα συλλογής τους έως και την λήξη του τρεις ηµέρες 

(δύο ηµέρες στο ράφι). Για τα υ�όλοι�α �αστεριωµένα γάλατα η διάρκεια 

ζωής θα καθορίζεται α�ό την βιοµηχανία µε βάση την τεχνολογία �ου 

χρησιµο�οιεί, ό�ως ορίζει ο ευρω�αϊκός κανονισµός, δηλαδή µέχρι 11 

µέρες. 

 Σχετικά µε το ψωµί θα ισχύσει η �ώλησή του µε το ζύγι ενώ δεν θα υ�άρξει 

καµία αλλαγή ως �ρος την ονοµασία των καταστηµάτων, διατηρώντας το 

ισχύον �λαίσιο �ου θέτει �εριορισµούς στο �οιο κατάστηµα µ�ορεί να 

ονοµάζεται αρτο�οιείο και �ιο όχι. 

 Τέλος για τα βιβλία, σύµφωνα �άντα µε το Βήµα, α�οφασίστηκε �ως θα 

ισχύσει ο διαχωρισµός ανάµεσα σε λογοτεχνικά και µη. Για τα λογοτεχνικά 

βιβλία θα διατηρηθεί η καθορισµένη µέγιστη έκ�τωση του 10% στην τιµή 

των νέων βιβλίων µόνο για την �ρώτη έκδοση ενώ για τα άλλα (ξενόγλωσσα 

και βοηθήµατα) θα υ�άρξει άµεση α�ελευθέρωση της τιµών. 

 

 

 

 



 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Το Συµβούλιο της Ε<ικρατείας έκρινε 

συνταγµατικό το PSI, 22. 03. 2014 

 

Συνταγµατικό αλλά και «ε�ιβεβληµένο για λόγους δηµοσίου συµφέροντος» 

και ειδικότερα �ροκειµένου να α�οφευχθεί η στάση �ληρωµών κρίθηκε α�ό 

την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Ε�ικρατείας το PSI, δηλαδή το 

«κούρεµα» των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, �ου α�οφασίστηκε τον 

Μάρτιο του 2012. 

 

Οι σύµβουλοι Ε�ικρατείας �αραδέχονται στις δύο α�οφάσεις τους (1116 και 

1117/2014) ότι οι οµολογιούχοι υ�έστησαν «ιδιαιτέρως σοβαρή» 

�εριουσιακή α�ώλεια, ωστόσο ό�ως ε�ισηµαίνουν «δεν �ροκύ�τει ότι ήταν 

α�ρόσφορη ή µη αναγκαία ή υ�έρµετρη ώστε να κριθεί α�αγορευµένη», 

βάσει των συνταγµατικών διατάξεων και της ΕΣ∆Α. Οι σύµβουλοι 

Ε�ικρατείας α�έρριψαν κατά �λειοψηφία –η ο�οία διακυµάνθηκε 

αναλόγως µε το νοµικό ζήτηµα– όλους τους ισχυρισµούς των �ερί�ου 7.000 

οµολογιούχων, αναγκάζοντάς τους �αράλληλα να καταβάλουν 1.380 ευρώ 

για δικαστικά έξοδα. 

Στις α�οφάσεις �ου εξέδωσε η Ολοµέλεια του ΣτΕ ε�ισηµαίνεται ότι ο νόµος 

4050/2012 �ου �ροβλέ�ει τη διαδικασία «αντικατάστασης των τίτλων 

εκδόσεως ή εγγυήσεως του ελληνικού ∆ηµοσίου µε νέους τίτλους» 

θεσ�ίστηκε σύµφωνα µε τα διεθνή συναλλακτικά ήθη, �ροβλέφθηκε για 

λόγους δηµοσίου συµφέροντος και µε την αντικατάσταση αυτή µειώθηκε το 

δηµόσιο χρέος. 

Ό�ως µάλιστα υ�ογραµµίζεται στο σκε�τικό των α�οφάσεων, υ�ήρξε 

ε�ιτακτική και άµεση ανάγκη µείωσης του δηµοσίου χρέους και ε�αναφορά 

του σε �ορεία βιωσιµότητας �ροκειµένου να α�οφευχθεί η στάση �ληρωµών. 

Ως �ρος το νοµικό σκέλος, βάσει των δύο α�οφάσεων, η Ολοµέλεια του ΣτΕ 

έκρινε ότι το «κούρεµα» των οµολόγων δεν �ροσκρούει στις συνταγµατικές 

ε�ιταγές της ασφάλειας του δικαίου στις οικονοµικές συναλλαγές, στο 

δικαίωµα των �ολιτών να συµµετέχουν ελεύθερα στην οικονοµική και 

κοινωνική ζωή της χώρας, αλλά ούτε και στην αρχή της ισότητας, καθώς η 

ρύθµιση �ου έγινε ήταν γενική. «Η Πολιτεία χορήγησε σε όλους τους 

ε�ενδυτές νέους τίτλους µε τον ίδιο χρόνο λήξης χωρίς να ληφθεί υ�όψη ο 

�ροσδόκιµος χρόνος ζωής», ε�ισηµαίνει η Ολοµέλεια του ΣτΕ. 

Ε�ι�λέον οι σύµβουλοι του ανωτάτου δικαστηρίου α�έρριψαν τον 

ισχυρισµό των οµολογιούχων ότι το PSI είχε ως α�οτέλεσµα την 

α�αλλοτρίωση και τη µείωση της �εριουσίας τους, µε το σκε�τικό ότι 

τηρήθηκε η αρχή της δίκαιης ισορρο�ίας. 

Ό�ως ε�ισηµαίνουν χαρακτηριστικά, «α�ό τα στοιχεία �ροκύ�τει ότι η 

αγοραία αξία των νέων τίτλων των οµολογιούχων, αν και υ�ολεί�εται της 

ονοµαστικής αξίας τους, έχει τάση σαφώς ανοδική». Ως �ρος τους 

οµολογιούχους, ε�ισηµαίνεται ότι «εάν οι �ροσφεύγοντες �αρά την ανοδική 

αυτή τάση α�οφάσιζαν να ρευστο�οιήσουν τους νέους τίτλους στις 8.2.2013, 

θα α�οκόµιζαν το 29,246% της ονοµαστικής αξίας τους και όχι το 21,3% 

ό�ως ισχυρίζονται». 



Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι σύµβουλοι Ε�ικρατείας α�έρριψαν το 

αίτηµα των οµολογιούχων �ου αφορούσε την α�οστολή �ροδικαστικού 

ερωτήµατος στο ∆ικαστήριο της Ευρω�αϊκής Ένωσης ως �ρος τη νοµιµότητα 

του PSI. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, «Αφήνω το γόνο να γίνει γονιός. Εκστρατεία 
ενηµέρωσης της ΕΕ για την υ<εύθυνη κατανάλωση ψαριών», 

17.03.2014 

 

Εκδήλωση αφιερωµένη στη βιώσιµη αλιεία στη Μεσόγειο και στην 

�ροστασία του γόνου των θαλάσσιων ειδών, �ραγµατο�οιήθηκε νωρίς στην 

Τεχνό�ολη του ∆ήµου Αθηναίων.  

Εκδήλωση, �ου α�οτελούσε τµήµα της Πανευρω�αϊκής εκστρατείας 

ενηµέρωσης για τη νέα Κοινή Ευρω�αϊκή Πολιτική και οργανώθηκε α�ό 

την Ε�ίτρο�ο Θαλάσσιων Υ�οθέσεων και Αλιείας, Μαρία ∆αµανάκη και τη 

Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας της Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής, σε συνεργασία µε 

την αντι�ροσω�εία της Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής στην Ελλάδα. 

Σκο�ός της εκδήλωσης αυτής ήταν να ανταλλαγούν ιδέες και α�όψεις µε 

αλιείς, ε�ιστήµονες, σεφ της µαγειρικής, διακινητές ειδών αλιείας, 

εκ�αιδευτικούς, µαθητές, οργανώσεις �ολιτών, ώστε να βρεθούν νέοι τρό�οι 

για την κατανάλωση των θαλάσσιων �ροϊόντων. 

«Αφήνω το γόνο να γίνει... γονιός- Τρώω, αγοράζω και �ουλάω ψάρι 

υ�εύθυνα», είναι το σύνθηµα �ου στοχεύει να ευαισθητο�οιήσει όλη την 

αλυσίδα, α�ό τον αλιέα µέχρι τον τελικό καταναλωτή α�έναντι στο 

φαινόµενο της υ�εραλίευσης και της γονοκτονίας. 

Ό�ως ανέφερε στην οµιλία της η Μαρία ∆αµανάκη, «θεωρώντας το γόνο ως 

λιχουδιά, στερούµε την ανα�αραγωγή των ειδών. Κι αυτή την συνήθεια της 

γονοκτονίας την έχουµε µόνο εδώ στη Μεσόγειο, σε αντίθεση µε ό,τι 

συµβαίνει στη Βόρειο Θάλασσα».  

Σύµφωνα µε όσα ανέφερε µάλιστα ούτε λίγο ούτε �ολύ �λέον του 80% των 

ειδών στη Μεσόγειο υ�εραλιεύεται. Ό�ως σηµείωσε στη σηµερινή δύσκολη 

�ερίοδο της οικονοµικής κρίσης, η �ροστασία του γόνου δεν είναι 

�ολυτέλεια, αλλά ε�ιβεβληµένη �ολιτική. Μόνο έτσι θα �ροστατευθούν οι 

�λουτο�αραγωγικές �ηγές των �αράκτιων �εριοχών και το εισόδηµα των 

ψαράδων µας. 

«Γι' αυτό και ξεκινούµε και εδώ µια �ολύ µεγάλη εκστρατεία ενηµέρωσης 

για την υ�εύθυνη κατανάλωση ψαριών», �ρόσθεσε η κ. ∆αµανάκη, η ο�οία 

ανακήρυξε τους σεφ Λευτέρη Λαζάρου, ∆ηµήτρη Σκαρµούτσο και Αργυρώ 

Μ�αρµ�αρίγου ως �ρεσβευτές της εκστρατείας. Μάλιστα σχετικό σ�ότ θα 

αρχίσει να �ροβάλλεται δωρεάν α�ό τα τηλεο�τικά κανάλια.  

«Η �ερίοδος είναι κρίσιµη. Τελειώνει µια �ρογραµµατική �ερίοδος και 

αρχίζει µια κακουργία και είναι ευκαιρία να υ�οστηρίξουµε µια αειφορία 

�ου θα είναι οικονοµικά και κοινωνικά βιώσιµη», τόνισε α�ό την �λευρά 

του στο χαιρετισµό του ο υ�ουργός Αγροτικής Ανά�τυξης και Τροφίµων 

Αθανάσιος Τσαυτάρης. Πρόσθεσε, δε, ότι το υ�ουργείο κάνει ότι είναι 

δυνατόν �αρ' όλες τις ιδιαιτερότητες της χώρας µας, τους ευρω�αϊκούς 



κανονισµούς, ενώ υλο�οιηθεί δράσεις ενίσχυσης της αλιείας και των 

υδατοκαλλιεργειών. 

Στα σοβαρά �ροβλήµατα �ου δηµιουργεί η υ�εραλίευση στο κάθε είδος 

ψαριού αναφέρθηκε στην οµιλία του ο κ. Κωνσταντίνος Στέριου α�ό το 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ό�ως χαρακτηριστικά εί�ε 

σύµφωνα µε έρευνες σχεδόν το 95% κάθε φορά των αλιευµάτων µ�ορεί να 

α�οτελεί γόνο. Α�ηύθυνε σύσταση στους καταναλωτές να µην 

καταναλώνουν ανήλικα ψάρια, να α�οφεύγουν είδη �ου κινδυνεύουν και 

στους σεφ να µην �ροτείνουν στις συνταγές τους ψάρια �ου 

υ�εραλιεύονται. Στο χώρο της εκδήλωσης �αρουσιάσθηκαν ε�ίσης εργασίες 

α�ό τους µαθητές δηµοτικών σχολείων, οι ο�οίες εκ�ονήθηκαν στο �λαίσιο 

της µαθητικής δραστηριότητας «Αφήνω το γόνο να γίνει γονιός» �ου 

οργάνωσε η αντι�ροσω�εία της Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής στην Ελλάδα σε 

συνεργασία µε εκ�αιδευτικούς του ∆ικτύου Teachers4Europe. 

 

 

� REAL, Μαζικό «όχι» στα χηµικά της Συρίας, 23. 03. 2014 

  

Την αντίδρασή τους στην ε�ιχειρούµενη καταστροφή των χηµικών ό�λων 

της Συρίας στη θάλασσα της Μεσογείου διατράνωσαν �λήθος Κρητών, στη 

διάρκεια συλλαλητηρίου στον �ροαύλιο και �εριβάλλοντα χώρο της Ιεράς 

Μονής Αρκαδίου, στο Ρέθυµνο. 

Α�ό νωρίς το µεσηµέρι Ρεθυµνιώτες, αλλά και Κρητικοί α�ό όλους τους 

νοµούς του νησιού, α�ό κοινού µε φορείς της Κρήτης, συγκεντρώθηκαν στο 

Αρκάδι και κάλεσαν τους ιθύνοντες να «�ουν "όχι" στην καταστροφή της 

κλειστής θάλασσας της Μεσογείου και την άνευ �ροηγουµένου 

ε�ιχειρούµενη οικολογική καταστροφή».  

Ζήτησαν δε, να αξιο�οιηθεί κατάλληλα η �ερίοδος της ελληνικής Προεδρίας 

στην ΕΕ για την αντιµετώ�ιση του συγκεκριµένου ζητήµατος, µε 

ταυτόχρονη, α�ό κοινού, δράση των κινηµάτων και των Ευρω�αίων 

�ολιτών. 

Ό�ως τονίστηκε κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, οι αντιδράσεις στο 

σχέδιο για την καταστροφή των χηµικών της Συρίας στη Μεσόγειο, είναι 

ευκαιρία να «ξεδι�λώσουν» την α�αίτηση των λαών της ευρύτερης �εριοχής 

της Μεσογείου για ειρήνη ∆ηµοκρατία σεβασµό των δικαιωµάτων του 

ανθρώ�ου και διαρκή αγώνα για την �ροστασία του �εριβάλλοντος. 

Κοινό ε�ίσης αίτηµα των συγκεντρωµένων ήταν «την ευθύνη και το κόστος 

για την ασφαλή καταστροφή των ό�λων να την αναλάβουν εξ΄ολοκλήρου οι 

χώρες �ου �αρήγαγαν και διέθεσαν τα ό�λα».  

Σηµαντική θεωρείται η στάση των συλλόγων και φορέων �ου συνδέονται µε 

την αρχαιολογία, το �εριβάλλον, την ε�ιστήµη και τις τέχνες. 

Τόσο µε την �αρουσία εκ�ροσώ�ων τους όσο και µε ψηφίσµατα, τάσσονται 

στο �λευρό των Κρητών και όλων όσοι αντιδρούν στην υδρόλυση των 

χηµικών στη Μεσόγειο, δεδοµένης, ό�ως τονίστηκε, της διατάραξης έως και 

καταστροφής του θαλάσσιου οικοσυστήµατος µε ό,τι αυτό συνε�άγεται για 

την �οιότητα των υδάτων, την αλιεία, τον τουρισµό, και τις ε�ι�τώσεις στις 

ε�όµενες γενιές. 



Τη διαµαρτυρία των κατοίκων της µεγαλονήσου �λαισίωσαν οµιλίες του 

καθηγητή Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης 

Ευάγγελου Γιδαράκου και καθηγητή ΑΤΕΙ Αθηνών και συντονιστή της 

∆ιεθνούς Πρωτοβουλίας για την Ειρήνευση στη Συρία, Ευάγγελου Πισσία.  

Ποιητές, καλλιτέχνες και δηµιουργοί της τέχνης και του �ολιτισµού, 

έδωσαν µία ξεχωριστή νότα στη διαµαρτυρία. 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Το νερό είναι αγαθό όχι εµ<όρευµα», 
21.03.2014 

 

Η �ρόσβαση στο νερό και την α�οχέτευση είναι ανθρώ�ινο δικαίωµα. 

Εκφράζοντας τους εργαζόµενους της �ρωτεύουσας, το εργατικό κέντρο 

Αθήνας, σε ανακοίνωσή του τονίζει �ως: "Το νερό α�οτελεί το 

σηµαντικότερο φυσικό, �εριβαλλοντικό και κοινωνικό αγαθό �ου χρήζει 

�ροστασίας και καλής διαχείρισης. Το νερό α�οτελεί τον �ολύτιµο «λευκό 

χρυσό», ο ο�οίος δεν είναι το ίδιο άφθονος σε όλα τα µήκη και �λάτη της 

γης, καθώς εκατοµµύρια άνθρω�οι στερούνται το καθαρό νερό ή �ολεµούν 

για να µ�ορούν να έχουν �ρόσβαση σ’ αυτό.  

Τα στοιχεία του ΟΗΕ είναι καταλυτικά, καθώς σήµερα 1,2 δισ. ανθρώ�ων 

δεν έχουν �ρόσβαση σε ασφαλές �όσιµο νερό, η ρύ�ανση του υδατικού 

�εριβάλλοντος ευθύνεται για το 20-25% των θανάτων �αγκοσµίως, ενώ 

�ερί�ου 2 εκατοµµύρια �αιδιά �εθαίνουν κάθε χρόνο α�ό ασθένειες �ου 

σχετίζονται µε το νερό".  

Συνεχίζοντας στην ίδια ανακοίνωση, το εργατικό κέντρο αναφέρει ότι: "Οι 

εργαζόµενοι, �ιστεύουµε ότι το νερό είναι ανα�αλλοτρίωτο δηµόσιο αγαθό 

α�αραίτητο για τη ζωή, στο ο�οίο �ρέ�ει να έχουν �ρόσβαση όλοι οι �ολίτες 

ανεξαρτήτως της οικονοµικής τους κατάστασης και ότι δεν �ρέ�ει να 

α�οτελεί �ηγή κέρδους. Για τον λόγο αυτό α�αιτούµε την υ�εράσ�ισή του 

ως συλλογικού αγαθού και δηλώνουµε την αντίθεσή µας σε ο�οιαδή�οτε 

α�ό�ειρα ιδιωτικο�οίησης των εταιρειών ύδρευσης ΕΥΑΘ και ΕΥ∆ΑΠ.  

Ζητούµε ε�ίσης οι υδατικές �ολιτικές να διασφαλίζουν µακρο�ρόθεσµα την 

�ρόσβαση του συνόλου της κοινωνίας στο βασικό αγαθό της ζωής �ου είναι 

το �όσιµο νερό, χωρίς να το βάζουν στις µυλό�ετρες µιας ανεξέλεγκτης και 

µη βιώσιµης διαχείρισης �ου οι νεοφιλελεύθερες �ολιτικές υ�αγορεύουν 

και οι ο�οίες µετατρέ�ουν τα κοινωνικά αγαθά σε εµ�ορεύµατα.  

Χαιρετίζουµε τη συλλογή 1,7 εκατοµµυρίου υ�ογραφών σε �ανευρω�αϊκό 

ε�ί�εδο στο �λαίσιο της εκστρατείας για την κατοχύρωση του δικαιώµατος 

στο νερό και αναµένουµε α�ό την Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή να �ροβεί στην 

α�οδοχή του αυτονόητου, δηλαδή ότι η �ρόσβαση στο νερό και την 

α�οχέτευση είναι ανθρώ�ινο δικαίωµα. Ότι το νερό είναι αγαθό και όχι 

εµ�όρευµα".  

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Συνήγορος του Πολίτη κατά 

Υ<ουργείου Υγείας για το νερό του Ασω<ού», 21.03.2014 

 

«Η δηµόσια υγεία δεν τυγχάνει α�οτελεσµατικής �ροστασίας όσον αφορά το 

εξασθενές χρώµιο �ου υ�άρχει στο �όσιµο νερό στην �εριοχή Ασω�ού» 

τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη. Καλεί για άλλη µία φορά το υ�ουργείο 



Υγείας να λάβει µέτρα. «∆εν έχουν ληφθεί α�οτελεσµατικά µέτρα 

�ροστασίας της δηµόσιας υγείας» σηµειώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, 

διερευνώντας υ�οθέσεις για την �οιότητα του �όσιµου νερού των �εριοχών 

Ασω�ού Βοιωτίας και Μεσσα�ίων Ευβοίας και εξετάζοντας το σοβαρό θέµα 

των δια�ιστωµένα υψηλών τιµών εξασθενούς χρωµίου. 

 Η ανεξάρτητη Αρχή, α�ό το 2011, έχει εκφράσει εγγράφως την ά�οψη ότι 

το υ�ουργείο Υγείας ε�ιβάλλεται να �ροβεί στον καθορισµό συγκεκριµένης 

�αραµετρικής τιµής για το εξασθενές χρώµιο στο �όσιµο νερό. 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει ότι στην α�άντησή του το υ�ουργείο 

Υγείας υ�οστήριξε ότι δεν έχει ε�αρκή ε�ιστηµονικά δεδοµένα για τη 

θέσ�ιση διακριτού ορίου και �ρόκρινε, ως µέτρο �ροστασίας της δηµόσιας 

υγείας, την καταγραφή των συγκεντρώσεων του εξασθενούς χρωµίου, σε 

ε�ί�εδο χώρας για �ερίοδο ενός έτους.  

Ωστόσο, ε�ισηµαίνει η ανεξάρτητη Αρχή, ό�ως �ροέκυψε α�ό την α�άντηση 

του υ�ουργείου, τα στοιχεία των συγκεντρώσεων δεν µ�όρεσαν να 

αξιο�οιηθούν, καθώς τέθηκε ζήτηµα αξιο�ιστίας τους, λόγω σηµαντικών 

α�οκλίσεων στις εργαστηριακές µεθόδους ανάλυσης. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι δεν έχουν ληφθεί α�οτελεσµατικά 

µέτρα �ροστασίας της δηµόσιας υγείας και ε�ιµένει στις �ροτάσεις του:  

-θέσ�ιση, µε νοµοθετική ρύθµιση, ορίου για το εξασθενές χρώµιο στο �όσιµο 

νερό.  

-�ροτυ�ο�οίηση της µεθόδου ανάλυσης του εξασθενούς χρωµίου, ώστε να 

αντιµετω�ιστούν τυχόν αδυναµίες των µετρήσεων, διασφαλίζοντας µε αυτό 

τον τρό�ο την αξιο�ιστία των α�οτελεσµάτων 

-�αράλληλη δηµοσιο�οίηση των στοιχείων των µετρήσεων, καθώς η 

�ρόσβαση στις �ληροφορίες αυτές συνδέεται στενά µε το δικαίωµα στη 

δηµόσια υγεία. 

Ε�ίσης η Αρχή τονίζει ότι έχει λάβει υ�όψη για τις �ροτάσεις της τα εξής 

στοιχεία: 

α) Η εµφάνιση ε�ιστηµονικών δεδοµένων, σχετικά µε την ενδεχόµενη 

ε�ικινδυνότητα του εξασθενούς χρωµίου, ε�ιτάσσει την εφαρµογή της 

Αρχής της Προφύλαξης, καθώς αρκεί η ύ�αρξη αµφιβολιών, γύρω α�ό την 

ε�έλευση σοβαρών ή µη αναστρέψιµων βλαβών στο �εριβάλλον ή στη 

δηµόσια υγεία, για τη λήψη µέτρων εκ µέρους της Πολιτείας. 

β) Η Πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, στην ο�οία εµφανίσθηκαν υψηλές 

συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωµίου στο �όσιµο νερό, ξεκίνησε, το 2011, τη 

διαδικασία, ώστε για �ρώτη φορά να τεθεί όριο στο εξασθενές χρώµιο. 

Καθοριστική στην α�όφαση αυτή υ�ήρξε η εµφάνιση νέων ε�ιστηµονικών 

δεδοµένων, �ου συσχέτιζαν συγκεκριµένη τιµή συγκέντρωσης του 

εξασθενούς χρωµίου στο �όσιµο νερό, µε καρκινογενέσεις. 

γ) Σε ευρω�αϊκό ε�ί�εδο, η Ιταλία έχει, ήδη α�ό το 1999, θεσ�ίσει το όριο 

των 5 µg/l εξασθενούς χρωµίου στα ε�ιφανειακά ύδατα �ου �ροορίζονται για 

�όσιµο νερό. 

δ) Στην Ελλάδα, έχει εκδοθεί α�όφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Χαλκίδας, στο �λαίσιο της �ροσωρινής δικαστικής �ροστασίας, �ου 

καθορίζει όριο 2 µg/l για την �εριεκτικότητα εξασθενούς χρωµίου στο 

�όσιµο νερό της �εριοχής των Μεσσα�ίων. 



ε) Με Υ�ουργική Α�όφαση (ΚΥΑ 20488/10) για την �ροστασία του Ασω�ού, 

θεσ�ίστηκε, ως µέση ετήσια συγκέντρωση για το εξασθενές χρώµιο στα υγρά 

α�όβλητα �ου θα διατίθενται στον Ασω�ό, τα 30 µg/l και στα ύδατα του 

�οταµού, τα 3 µg/l. Σηµειώνεται ότι για το �όσιµο νερό, το ο�οίο συνιστά 

βασικό είδος διατροφής και ε�ιβίωσης, α�ουσιάζουν αντίστοιχα όρια. 

στ) Σε διάφορες �εριοχές της χώρας, έχουν δια�ιστωθεί υψηλές 

συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωµίου, όχι µόνο λόγω της βιοµηχανικής 

ρύ�ανσης αλλά και λόγω της σύστασης του εδάφους, ενισχύει την ανάγκη 

λήψης µέτρων �ροστασίας, καθώς ο βαθµός ε�ικινδυνότητας µίας ουσίας για 

την ανθρώ�ινη υγεία είναι ανεξάρτητος α�ό την �ηγή �ροέλευσης. 

 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Και µε τη βούλα η 

ε<’αόριστον κράτηση των µεταναστών», 23.03.2014 

 

Η γνωµοδότηση 44/2014 του ∆' Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου, �ου 

υ�έγραψαν στις 11 Φεβρουαρίου οι εισηγητές Χρυσαφούλα Αυγερινού, 

νοµική σύµβουλος, και ∆ηµήτριος Κατω�όδης, �άρεδρος, ε�ιχειρεί να 

λύσει µε τον �ιο αδιανόητο τρό�ο το �ρόβληµα. Το Νοµικό Συµβούλιο 

του Κράτους βαφτίζει την �αράταση του εγκλεισµού «�εριοριστικό 

µέτρο», µέχρι να συναινέσουν στην «οικειοθελή» α�έλασή τους…Με µια 

γνωµοδότηση �ου αφήνει άφωνους ακόµα και όσους έµαθαν τα τελευταία 

χρόνια να �εριµένουν τα �άντα α�ό µια κυβέρνηση �ου κάθε τρεις και 

λίγο χαµηλώνει τον �ήχη �ροστασίας των ανθρω�ίνων δικαιωµάτων, το 

Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους �ροτείνει, ούτε λίγο ούτε �ολύ, την ε�” 

αόριστον �αράταση της κράτησης των µεταναστών, µέχρι να συναινέσουν 

στην «οικειοθελή» α�έλασή τους. Η γνωµοδότηση 44/2014 του ∆” 

Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου, �ου υ�έγραψαν στις 11 

Φεβρουαρίου οι εισηγητές Χρυσαφούλα Αυγερινού, νοµική σύµβουλος, 

και ∆ηµήτριος Κατω�όδης, �άρεδρος, ε�ιχειρεί να λύσει µε τον �ιο 

αδιανόητο τρό�ο το �ρόβληµα �ου έχουν ε�ισηµάνει α�ό την �ρώτη 

στιγµή διεθνείς οργανισµοί, οργανώσεις ανθρω�ίνων δικαιωµάτων και 

ανεξάρτητες αρχές: ότι η �αρατεταµένη κράτηση �ρος α�έλαση µέχρι 

και 18 µήνες, αφενός αντίκειται σε κάθε κανόνα δικαίου και αφετέρου 

στερείται νοήµατος, σε �ερι�τώσεις �ου είναι ανέφικτη η α�έλαση.«Η 

διοικητική κράτηση �ρέ�ει να �εριοριστεί στο α�ολύτως αναγκαίο 

χρονικά µέτρο, εν όψει α�έλασης/α�οµάκρυνσης, αντί για τον 

γενικευµένο και σοβαρό �εριορισµό της �ροσω�ικής ελευθερίας 

αλλοδα�ών µε αβέβαιο χρόνο λήξης, �ου στην �ράξη α�οτελεί σήµερα 

τον κανόνα», ε�ισήµαινε �ρόσφατα ο Συνήγορος του Πολίτη. Ακροβασίες 

Τώρα, το Νοµικό Συµβούλιο έρχεται να �ροτείνει τα αντίθετα, µε 

λογικές και νοµικές ακροβασίες. «Ναι µεν δεν �ροβλέ�εται α�ό τον νόµο 

η δυνατότητα �αρατάσεως της κρατήσεως �έραν του 18µηνου, ούτε εκ 

νέου κράτηση για χρονικό διάστηµα µέχρι 18 µήνες, µε αιτιολογηµένη 

όµως α�όφαση της αρµόδιας Αρχής, λόγω της αρνήσεως συνεργασίας του 

ίδιου του αλλοδα�ού για την �ραγµατο�οίηση και ολοκλήρωση της 



εκτελέσεως της α�οφάσεως ε�ιστροφής του ή α�ελάσεώς του και του 

κινδύνου της διαφυγής του, µ�ορεί να µην αφεθεί ελεύθερος και µετά το 

18µηνο, αλλά να του ε�ιβληθεί αυτόµατα ο �εριοριστικός όρος 

υ�οχρεωτικής διαµονής του στο κέντρο �ροαναχωρησιακής κρατήσεως, 

µέχρις ότου συνεργασθεί µε τις αρµόδιες Αρχές για την εκτέλεση της 

�ράξεως ε�ιστροφής ή α�ελάσεώς του», γράφει το 

Συµβούλιο.Εκµεταλλευόµενο δηλαδή τη δυνατότητα �ου δίνει ο νόµος 

στην αστυνοµία να ε�ιβάλει διοικητικής φύσης µέτρα, για να 

α�οφευχθεί ο κίνδυνος διαφυγής ενός κρατουµένου �ου αφήνεται 

ελεύθερος, το Συµβούλιο µετατρέ�ει ένα διοικητικής φύσης µέτρο σε 

µέτρο στερητικό της ελευθερίας: «Το µέτρο της υ�οχρεωτικής �αραµονής 

σε ορισµένο µέρος µ�ορεί να είναι και το µέτρο της υ�οχρεωτικής 

διαµονής στα �ροαναχωρησιακά κέντρα, όχι ως κράτηση, αλλά ως 

�εριοριστικό µέτρο». Για τις ανάγκες λοι�όν της γνωµοδότησης, η 

κράτηση σε συνθήκες �ου έχουν καταδικαστεί ως α�άνθρω�ες και 

εξευτελιστικές βαφτίζεται «�εριοριστικό µέτρο» και τα στρατό�εδα 

συγκέντρωσης βαφτίζονται «�ροαναχωρησιακά», �αρ” όλο �ου δεν 

�ληρούν τις �ροϋ�οθέσεις του νόµου.Το σκε�τικόΓια την αιτιολόγηση 

της αναγκαιότητας του µέτρου ε�ιστρατεύονται ε�ιχειρήµατα α�ό το �ιο 

αντιδραστικό και ακροδεξιό ο�λοστάσιο: η α�ελευθέρωση των 

κρατουµένων «θα έχει α�οτέλεσµα την έµµεση “νοµιµο�οίηση” της 

�αραµονής των ως άνω αλλοδα�ών στη χώρα, ενώ �αράλληλα εκτιµάται, 

µε βεβαιότητα, ότι θα εντείνει τις µεταναστευτικές ροές �ρος τη χώρα 

µας και θα οδηγήσει ανα�όφευκτα στη ραγδαία αύξηση του �ληθυσµού 

των µη νόµιµων µεταναστών στο εσωτερικό, µε τις εντεύθεν δυσµενείς 

συνέ�ειες στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, λαµβάνοντας µάλιστα υ�όψη 

ότι οι µετανάστες αυτοί στερούνται �όρων για τη διαβίωσή τους». 

Το νοσηρής έµ�νευσης κείµενο αφορά βέβαια κρατουµένους �ου το µόνο 

τους έγκληµα είναι µια διοικητική �αράβαση: θα µ�ορούσε να οφείλεται 

στο γεγονός �ως ένας εργοδότης, �ου �αραµένει ελεύθερος, δεν κολλούσε 

-�αρανοµώντας- τα �ροβλε�όµενα ένσηµα στους αλλοδα�ούς υ�αλλήλους 

του. Σε ένα υ�οκριτικό κρεσέντο, το Νοµικό Συµβούλιο ισχυρίζεται �ως 

όλα τούτα γίνονται για το καλό των κρατουµένων (!): «Προστατεύεται 

συγχρόνως µε το δηµόσιο συµφέρον και το ατοµικό τους συµφέρον, αφού 

�ρόκειται για ευάλωτα άτοµα, χωρίς µόνιµη διαµονή, χωρίς νόµιµα 

έγγραφα και χωρίς δυνατότητα να εργασθούν και κινδυνεύουν να �έσουν 

σε µεγάλη ένδεια ή σε �αράνοµα κυκλώµατα εκµεταλλεύσεώς τους». 

 ∆ΗΜΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, αντι�ρόεδρος της ∆ιεθνούς Οµοσ�ονδίας 

για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου (FIDH) «Καληνύχτα, κράτος 

δικαίου»«Βαφτίζουµε τα κέντρα κράτησης κέντρα �ροαναχώρησης. 

Βαφτίζουµε την ε�’ αόριστον �αράταση της κράτησης, �ροστασία α�ό τη 

φτώχεια της ελευθερίας. Παραβιάζουµε µεµιάς Σύνταγµα, Ευρω�αϊκή 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου και Κοινοτικό ∆ίκαιο. Ηταν 

βέβαιο ότι αυτή η ιστορία, �ου ξεκίνησε τόσο α�ερίσκε�τα και 

α�άνθρω�α µε τα κέντρα κράτησης τον Αύγουστο του 2012, δεν είχε 

άλλη διέξοδο. Καληνύχτα, κράτος δικαίου»… 

 

 



� REAL, Τραγωδία µε 7 µετανάστες, 18.03. 2014 
  

Τραγωδία µε ε�τά νεκρούς και δύο αγνοούµενους µετανάστες σηµειώθηκε 

ανοιχτά της Μυτιλήνης. 

Μεταξύ των νεκρών, οι σοροί των ο�οίων µεταφέρθηκαν στο λιµάνι της 

Λέσβου, �εριλαµβάνονται δύο �αιδιά και τρεις γυναίκες. 

∆ιασώθηκαν οκτώ άνθρω�οι, οι ο�οίοι µεταφέρθηκαν στο λιµάνι του νησιού 

για την �αροχή �ρώτων βοηθειών και ιατρικής �ερίθαλψης. 

Ε�έβαιναν σε µια �εντάµετρη �λαστική λέµβο, η ο�οία ηµιβυθίστηκε τα 

ξηµερώµατα -υ�ό αδιευκρίνιστες µέχρι στιγµής συνθήκες- στο Ακρωτήρι 

Κόρακας Λέσβου, στην οριογραµµή των ελληνικών χωρικών υδάτων. 

Σύµφωνα µε το υ�ουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου το Ενιαίο Κέντρο 

Συντονισµού Ερευνας και ∆ιάσωσης του Λιµενικού ενηµερώθηκε τα 

ξηµερώµατα, α�ό το αντίστοιχο κέντρο της Αγκυρας για την �ερισυλλογή 2 

ναυαγών µεταναστών, α�ό τουρκικό φορτηγό �λοίο �ου έ�λεε στην �εριοχή. 

Οι ναυαγοί, αφού �αρελήφθησαν α�ό άνδρες του λιµενικού, δήλωσαν ότι 

ε�έβαιναν σε λέµβο µε 15 άτοµα ακόµη, η ο�οία, ό�ως αναφέρει το 

Αθηναϊκό Πρακτορείο, �αρουσίασε εισροή υδάτων και ηµιβυθίστηκε. 

Αµεσα ξεκίνησε ε�ιχείρηση εντο�ισµού των υ�ολοί�ων αγνοουµένων, στην 

ο�οία συµµετείχαν ένα ελικό�τερο super puma, �έντε �ερι�ολικά σκάφη 

του λιµενικού. 

Ε�ίσης, δεσµεύτηκαν για συνδροµή ένα δεξαµενό�λοιο και το ε�ιβατηγό 

οχηµαταγωγό �λοίο «Θεόφιλος» της NEL. 

Λίγη ώρα αργότερα το Ενιαίο Κέντρο Συντονισµού και 'Ερευνας 

ενηµερώθηκε για την ύ�αρξη της ηµιβυθισµένης λέµβου, α�ό �αρα�λέον 

δεξαµενό�λοιο, 2,3 ναυτικά µίλια α�ό το Ακρωτήρι Κόρακας. 

Αλιευτικό σκάφος κατά�λευσε στην �εριοχή και ιδιώτες αυτοδύτες 

εντό�ισαν εντός της λέµβου �έντε νεκρούς (τρεις γυναίκες, έναν άνδρα και 

ένα αγόρι).  

Α�ό σκάφος του λιµενικού εντο�ίστηκαν, ε�ίσης, στη γύρω θαλάσσια 

�εριοχή τα �τώµατα άλλων δύο µεταναστών (ενός άντρα και ενός κοριτσιού). 

Ε�ίσης, έξι ακόµα αλλοδα�οί �αράτυ�οι µετανάστες εντο�ίστηκαν στη 

θαλάσσια �εριοχή και κατάφεραν να διασωθούν α�ό τουρκική ακταιωρό.  

Οι έξι, µαζί µε τους άλλους δύο διασωθέντες, µετε�ιβάστηκαν σε σκάφος του 

λιµενικού και µεταφέρθηκαν µε ασφάλεια στο λιµάνι της Μυτιλήνης. 

Στην �λαστική λέµβο ε�έβαιναν συνολικά 17 �αράτυ�οι µετανάστες, ενώ οι 

έρευνες για τον εντο�ισµό των δύο αγνοούµενων συνεχίζονται. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Βουλή: Ψηφίστηκε ε<ί της αρχής ο 

µεταναστευτικός κώδικας, 18. 03. 2014 

 

Το νοµοσχέδιο καταψήφισαν ΑΝΕΛ, Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ 

Με την στήριξη Ν∆, ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ και τον ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει 

�αρών, υ�ερψηφίστηκε ε�ί της αρχής α�ό την Ολοµέλεια της Βουλής, το 

νοµοσχέδιο για τον µεταναστευτικό κώδικα ενώ καταψήφισαν ΑΝΕΛ, 

Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ. 

Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου, χαρακτήρισε θετικό αλλά 

άτολµο το νοµοσχέδιο, ενώ χαρακτήρισε ρατσιστική και ε�ικίνδυνη την 



τρο�ολογία µε την ο�οία, ό�ως εί�ε, στερεί την ιθαγένεια α�ό αλλοδα�ούς 

�ου έχουν καταδικαστική �οινή, ακόµα και αν έχει �αρέλθει ο χρόνος 

αναστολής της. 

«Μέσα α�ό το σχέδιο νόµου δίνεται η ευκαιρία να τακτο�οιηθούν θέµατα 

�ου για χρόνια ήταν «αγκάθια» για την κοινωνία µας» τόνισε ο 

ανα�ληρωτής υ�ουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος, καταθέτοντας 

σειρά βελτιωτικών αλλαγών και δηλώνοντας ανοικτός και για νέες 

�ροτάσεις. 

«Με τις νέες ρυθµίσεις κάνουµε ένα βήµα µ�ροστά δεν ε�ιλύουµε όµως όλα 

τα �ροβλήµατα της �αράνοµης µετανάστευσης γιατί σήµερα συζητάµε για 

τους νόµιµους και όχι τους �αράνοµους µετανάστες», σηµείωσε ο κ. 

Γρηγοράκος. 

«Το �αρόν σχέδιο νόµου κατα�ολεµά την γραφειοκρατία, �αίρνει µέτρα για 

την �ροστασία των οικογενειών, δίνει κίνητρα για τους µακροχρόνια 

διαµένοντας στην Ελλάδα αλλά και την δυνατότητα για �αιδιά σ�ουδαστές 

να έχουν άµεση �ρόσβαση στο δικαίωµα της εργασίας», ε�εσήµανε µεταξύ 

άλλων ο ανα�ληρωτής υ�ουργός Εσωτερικών. 

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τριαντάφυλλος, έκανε λόγο για «έξυ�νη 

και α�οτελεσµατική ρύθµιση �ου αντα�οκρίνεται στους κανόνες της κοινής 

λογικής». 

«Καλύτερη µεταναστευτική �ολιτική σηµαίνει και καλύτερη φύλαξη 

συνόρων, σηµαίνει καλύτερη οικονοµία και αυτό κάνει το νοµοσχέδιο», 

τόνισε ο κ. Τριαντάφυλλος. 

«Ψηφίζουµε ναι ε�ί της αρχής αλλά αναµένουµε διαρθρωτικές αλλαγές», 

ε�εσήµανε µεταξύ άλλων, ο εισηγητής της ∆ΗΜΑΡ Γιάννης Πανούσης. 

Κατά του νοµοσχεδίου τάχθηκε η εισηγήτρια των ΑΝ.ΕΛ Μαρίνα 

Χρυσοβελώνη, κάνοντας λόγο για �ρόχειρο και α�οσ�ασµατικό νοµοσχέδιο 

�ου δεν λύνει τα �ροβλήµατα µε τους µετανάστες, ενώ ε�ιφυλάχθηκε για 

την υ�ερψήφιση ορισµένων άρθρων. 

Κατά του νοµοσχεδίου δήλωσε και ο εισηγητής της Χρυσής Αυγής ∆ηµήτρης 

Κουκούτσης, �ου υ�οστήριξε µεταξύ άλλων ότι, όχι µόνο δεν λύνει αλλά 

εντείνει το �ρόβληµα µε τους ανεξέλεγκτους λαθροµετανάστες στη χώρα 

µας. 

Ο εισηγητής του ΚΚΕ Σ�ύρος Χαλβατζής, έκανε λόγο για νοµοσχέδιο χωρίς 

ουσιαστικές αλλαγές, αλλά και για �ροσχηµατική �ροσ�άθεια της 

κυβέρνησης για να διασκεδάσει τις εντυ�ώσεις, µετά το θλιβερό συµβάν 

στην Μανωλάδα. 

«Εισηγούµαι θετικά για το νοµοσχέδιο �ου κωδικο�οιεί τις υ�άρχουσες 

διατάξεις, α�λουστεύει τις διαδικασίες και διευκολύνει τους µακροχρόνια 

διαµένοντες αλλοδα�ούς στην Ελλάδα», υ�ογράµµισε ο εκ�ρόσω�ος των 

Ανεξάρτητων ∆ηµοκρατικών Βουλευτών Ανδρέας Λοβέρδος. 

Τέλος, ο βουλευτής της Ν∆ Νικήτας Κακλαµάνης, ζήτησε να γίνει δεκτή η 

τρο�ολογία �ου κατέθεσε και είναι, ό�ως εί�ε, οµόφωνη �ρόταση της 

ΚΕ∆Ε, σύµφωνα µε την ο�οία σε δήµους �άνω α�ό 100.000 οι δηµοτικοί 

σύµβουλοι να εκλέγονται α�ό το σύνολο των δηµοτών και όχι α�ό ένα 

διαµέρισµα. 

 



� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ∆ιάτρητη η <ροστασία ανήλικων 

αλλοδα<ών, 22. 03. 2014 

 

   Περί�ου τριάντα �αιδιά βρίσκονται αυτή τη στιγµή στο κέντρο κράτησης 

µεταναστών της Αµυγδαλέζας, όµως ανήλικοι κρατούνται ακόµα και σε 

αστυνοµικά τµήµατα και σε κέντρα κράτησης σε όλη τη χώρα.  

Εναν νέο ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων οµάδων 

�ου αιτούνται άσυλο στη χώρα µας εγκαινίασε χθες στην Πάτρα η Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση Praksis. Το κέντρο θα µ�ορεί να στεγάσει τριάντα 

�αιδιά, ενώ θα τους �ροσφέρει και την α�αραίτητη ε�ιτρο�εία, �ου 

εκτείνεται α�ό τη νοµική εκ�ροσώ�ηση ως την ιατροφαρµακευτική 

�ερίθαλψη και την ένταξη σε εκ�αιδευτικά �ρογράµµατα. Η στιγµή είναι 

σωστή και η αρωγή της ΜΚΟ καίρια, αφού ό�ως λένε η Υ�ατη Αρµοστεία 

του ΟΗΕ και άλλες ΜΚΟ �ου ασχολούνται µε τα δικαιώµατα των 

�ροσφύγων και των µεταναστών, η δηµιουργία της Υ�ηρεσίας Ασύλου το 

�ερασµένο καλοκαίρι οδήγησε �ολλά �αιδιά να βγουν α�ό την αφάνεια και 

να ζητήσουν τη συνδροµή της. 

Εντούτοις, το ότι έρχεται στην ε�ιφάνεια το �ρόβληµα δεν σηµαίνει ότι 

αντιµετω�ίζεται κιόλας. Τα �αιδιά είναι η �ιο ευάλωτη α�ό τις κατηγορίες 

�ροσφύγων και µ�ορεί να �έσουν ευκολότερα θύµατα εκµετάλλευσης, 

εξα�άτησης ή να �αραµείνουν στο �εριθώριο. Οι ΜΚΟ �ου ασχολούνται µε 

το θέµα υ�οστηρίζουν ότι το σύστηµα �ροστασίας των ανηλίκων είναι 

διάτρητο, η νοµοθεσία δεν εφαρµόζεται σωστά (όταν εφαρµόζεται), µε 

α�οτέλεσµα ακόµα και να εκθέτει τους ανήλικους σε κινδύνους αντί να τους 

�ροστατεύει. 

«Εχουµε δει εφήβους �ου δεν µ�ορούν να α�οδείξουν ότι είναι ανήλικοι να 

κρατούνται έως 15 µήνες, �ροκειµένου να ενηλικιωθούν, και στη συνέχεια 

να µεταφέρονται στα κέντρα κράτησης ενηλίκων �ροκειµένου να 

α�ελαθούν. Εχουµε δει άλλα �αιδιά �ου τα αφήνουν µόνα µέσα στη νύχτα 

ο�ουδή�οτε στην Ελλάδα και τους ζητούν να έρθουν στην Πέτρου Ράλλη να 

καταθέσουν χαρτιά χωρίς να µιλάνε αγγλικά. Και βεβαίως �ολλές φορές δεν 

υ�άρχουν θέσεις στους ξενώνες ανηλίκων, �ου ούτως ή άλλως δεν ε�αρκούν 

για να καλύψουν την ανάγκη», λένε στελέχη του Οικουµενικού Συµβουλίου 

για τους Πρόσφυγες, µιας ΜΚΟ �ου ασχολείται και µε την �ροστασία 

ανηλίκων. 

 

Περί�ου τριάντα �αιδιά βρίσκονται αυτή τη στιγµή στο κέντρο κράτησης 

µεταναστών της Αµυγδαλέζας, όµως ανήλικοι κρατούνται ακόµα και σε 

αστυνοµικά τµήµατα και σε κέντρα κράτησης σε όλη τη χώρα. Μια α�ό τις 

αδυναµίες του συστήµατος είναι η έλλειψη συνοδείας κατά τη µεταφορά 

τους α�ό την Αστυνοµία στις δοµές �ρόνοιας, αλλά και της ε�ιτρο�είας 

τους. Η ΜΚΟ Μετάδραση, η ο�οία συστάθηκε για να καλύψει το κενό της 

συνοδείας, έχει µεταφέρει α�ό το 2011 ώς σήµερα 1.200 ανήλικα σε δοµές 

�ου έχει υ�οδείξει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. «Είχαµε 

ένα �αιδί �ου καταχωρίσθηκε ως ενήλικος και το ψάχναµε σε όλη την 

Ελλάδα, αλλά δυστυχώς χάσαµε τα ίχνη του. Είχαµε ακόµα την �ερί�τωση 

δύο �αιδιών στην Πάτρα �ου αφέθηκαν α�ό κέντρο κράτησης και �ιάστηκαν 



α�ό κύκλωµα trafficking. Τα �αιδιά βιάστηκαν και έ�εσαν θύµατα 

εκµετάλλευσης», λέει η κ. Λώρα Πα��ά α�ό τη Μετάδραση. 

Ζητούν να καταγραφούν 

Η καλή είδηση τους έτους είναι ότι µετά την έναρξη λειτουργίας της 

Υ�ηρεσίας Ασύλου και την ψήφιση του νόµου �ου θεσµοθετεί το τεστ 

διακρίβωσης της ηλικίας κά�οιου α�ό ιατροδικαστή, �ολλοί ανήλικοι 

ζητούν να καταγραφούν αντί να κρύβονται ανάµεσα στους ενηλίκους, ό�ως 

γινόταν �αλιότερα. Η διαδικασία �αίρνει µήνες και �ολλά �αιδιά 

εξακολουθούν να α�ελαύνονται εξαιτίας των τρωτών του συστήµατος, όµως 

άλλα µ�ορούν �λέον να ενταχθούν στην �ρόνοια της Συνθήκης ∆ουβλίνο 2. 

Ένα τρωτό σηµείο α�οτελούν οι χαρακτηρισµοί τους ως «�οινικών» 

κρατουµένων. «Ένας Σύρος 16-17 ετών κρατείται στην Αµυγδαλέζα, �αρότι 

έχει οικογένεια στη Σουηδία και έχει ζητήσει να αιτηθεί ασύλου σε εκείνη 

τη χώρα, ό�ως �ροβλέ�ει η Συνθήκη ∆ουβλίνο 2, όταν �ρόκειται για την 

ε�ανένωση οικογένειας. ∆υστυχώς χαρακτηρίστηκε “�οινικός κρατούµενος” 

ε�ειδή �ιάστηκε στο αεροδρόµιο µε �λαστά χαρτιά να �ροσ�αθεί να φύγει 

α�ό τη χώρα», λένε µέλη του Οικουµενικού Συµβουλίου. «Τον Ιούνιο έχει 

δικαστήριο και µ�ορεί να έχει ενηλικιωθεί και να καταδικαστεί, ο�ότε θα 

ανοίξει ξανά ο δρόµος της α�έλασης», συµ�ληρώνουν οι ίδιοι. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2013 

α�ό το Ευρω�αϊκό ∆ικαστήριο Ανθρω�ίνων ∆ικαιωµάτων για µη τήρηση των 

�ροϋ�οθέσεων κράτησης ανηλίκων, ενώ και ο Συνήγορος του Πολίτη σε 

�ρόσφατη έκθεσή του εκφράζει αµφιβολίες για την τήρηση των 

�ροϋ�οθέσεων α�έλασης ανηλίκων στη χώρα µας. 

 

� TVXS, Κρατούµενος ε<ί µήνες λόγο δικαστικής α<έλασης 
<ρόσφυγας-α<εργός <είνας, 18. 03. 2014 

 

Α�εργία �είνας έχει ξεκινήσεις εδώ και 12 µέρες ο Μοχάµαντ Χαµίντ, 

�ρόσφυγας α�ό την Ερυθραία, �ου δεν µ�ορεί να α�οφυλακιστεί καθώς 

εκκρεµεί δικαστική α�έλαση εις βάρος του. «∆εν αντέχω άλλη µια µέρα στη 

φυλακή. Για �οιο λόγο µε κρατάνε; Θέλω να ζήσω ελεύθερος σε µια χώρα, 

στην Ελλάδα» λέει ο ίδιος Μοχάµαντ Χαµίντ. 

Ο Μοχάµαντ Χαµίντ �ρόσφυγας  α�ό την Ερυθραία, κυνηγηµένος α�ό το 

δικτατορικό καθεστώς της χώρας του βρίσκεται εδώ και 10 µήνες έγκλειστος 

στις φυλακές της Λάρισας. Σύµφωνα µε ρε�ορτάζ της Εφηµερίδας των 

Συντακτών, είναι όµηρος µιας α�ίστευτης γραφειοκρατίας, �ου αφορά όµως 

και �ολλούς άλλους �ρόσφυγες, και δεν µ�ορεί να α�οφυλακιστεί καθώς 

εκκρεµεί δικαστική α�έλαση εις βάρος του. 

 Εδώ και 12 µέρες έχει ξεκινήσει α�εργία �είνας, µε α�οτέλεσµα να 

κινδυνεύει η ήδη ε�ιβαρηµένη υγεία του. Ο ίδιος έχει αιτηθεί �ολιτικό 

άσυλο εδώ και µήνες, το ο�οίο δεν εξετάζεται, µε τη δικαιολογία ότι είναι 

αδύνατη η ε�ικοινωνία µε τις Αρχές της χώρας καταγωγής του. Η Ερυθραία 

δεν έχει �ρεσβεία στην Ελλάδα αλλά ένα �ροξενείο, του ο�οίου η διεύθυνση 

συνεχώς «µετακοµίζει». 

 Γεννηµένος το 1979 στην Ερυθραία, ζει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα χωρίς 

ε�ίσηµα έγγραφα. Το 2009 συνελήφθη και �ροφυλακίστηκε για υ�όθεση 

ναρκωτικών. Παρέµεινε 4 χρόνια στη φυλακή, εκτίοντας το σύνολο της 



�οινής του, µε συνε�ή διαγωγή και �ραγµατο�οιώντας 350 µεροκάµατα 

µέσα στη φυλακή. Α�ό τις 8 Μαΐου 2013 θεωρείται ελεύθερος, υ�έγραψε το 

χαρτί της α�όλυσής του, αλλά εξαιτίας της δικαστικής α�έλασης �αραµένει 

κρατούµενος - φιλοξενούµενος. 

 «Ο Χαµίντ είναι ένας άνθρω�ος µε ελεύθερο �νεύµα, �ου �ήγε κόντρα στον 

δικτάτορα �ου εξουσιάζει την τύχη κάθε �ολίτη της Ερυθραίας και 

α�οχώρησε α�ό τον στρατό και την υ�οχρεωτική θητεία �ου έχουν όλοι οι 

άνδρες έως τα 40 τους χρόνια. Συνελήφθη όταν ε�ιχείρησε να α�οδράσει, 

υ�έστη α�άνθρω�η µεταχείριση και βασανισµούς µε καυτά σίδερα σε όλο 

του το σώµα και φοβερούς εξευτελισµούς της �ροσω�ικότητάς του α�ό το 

καθεστώς της χώρας του και το µόνο σίγουρο είναι �ως, εάν α�ελαθεί, όσοι 

το �ράξουν τον καταδικάζουνε σε σίγουρο θάνατο» εξηγούν οι 

συγκρατούµενοί του στη β' �τέρυγα Φυλακών Λάρισας, συγκλονισµένοι α�ό 

τις διηγήσεις του Χαµίντ για όσα έζησε στην �ατρίδα του. 

 «Την έβδοµη µέρα της α�εργίας όταν τον ε�ισκέφθηκα δεν µ�ορούσε καν 

να �ερ�ατήσει. Η υγεία των ανθρώ�ων α�ό την Ερυθραία δεν έχει καµία 

σχέση µε αυτήν ενός Ευρω�αίου �ολίτη. Η εικόνα µε τα σηµάδια στο στήθος 

του α�ό τα καµένα σίδερα ήταν �ολύ σκληρή» λέει στην «Εφ.Συν.» η 

δικηγόρος του α�ό το Νοµικό Παρατηρητήριο για τα ∆ικαιώµατα των 

Κρατουµένων, Κωνσταντίνα Κάτσια, υ�ογραµµίζοντας �ως «ο ίδιος φοβάται 

να γυρίσει �ίσω και ζητά άσυλο. Εφόσον η α�έλαση είναι αδύνατη, 

ε�ιβάλλεται να κερδίσει την ελευθερία του. Ελ�ίζω να µην είναι αργά». 

 Σύµφωνα µε �ρόσφατη έκθεση της διεθνούς ΜΚΟ Human Rights Watch, 

µεσαιωνικού τύ�ου µαρτύρια υφίστανται την τελευταία δεκαετία οι 

�ρόσφυγες α�ό την Ερυθραία, όχι µόνο στη χώρα τους αλλά και σε 

στρατό�εδα βασανιστηρίων του Σουδάν και της Αιγύ�του, αντιµετω�ίζοντας 

την ωµή βία των δουλεµ�όρων, οι ο�οίοι �ολύ συχνά συνεργάζονται µε τις 

διεφθαρµένες δυνάµεις ασφαλείας.  

 

 

� TVXS, Εκδικάζεται η υ<όθεση βασανισµού του µετανάστη 
Ουαλίντ Ταλέµ<, 18. 03. 2014 

 

Εκδικάζεται την Τρίτη, στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων Πειραιά, η 

υ�όθεση α�αγωγής και βασανισµού του Αιγύ�τιου εργαζόµενου σε φούρνο 

το καλοκαίρι του 2012 στη Σαλαµίνα. Ο Ουαλίντ Ταλέµ�, είχε βρεθεί 

αλυσοδεµένος σε δέντρο, αφού �ρώτα τον α�ήγαγε, τον ξυλοκό�ησε, του 

έκλεψε τις οικονοµίες και τον άφησε ε�ί ώρες αλυσοδεµένο ο εργοδότης του. 

Ό�ως αναφέρει η «Εφηµερίδα των Συντακτών», το 2012 η άνευ 

�ροηγουµένου ρατσιστική ε�ίθεση είχε κάνει τον γύρο του κόσµου. 

Σηµειώνεται ότι η οικογένεια του δράστη είχε σχέσεις και µε την το�ική 

οργάνωση της Χρυσής Αυγής. 

Ως �ρωταγωνιστές της κακο�οίησης, σύµφωνα µε την εφηµερίδα, φέρονται ο 

Γιώργος Σγούρδος, ιδιοκτήτης φούρνου στη Σαλαµίνα και εργοδότης του 

θύµατος, ο γιος του (µέλος της Χ.Α.) και ένας φίλος τους, αλβανικής 

καταγωγής. Κατηγορείται ε�ίσης ένα τέταρτο άτοµο το ο�οίο συµµετείχε 

και αυτό στον βασανισµό. 



«Σε έχω δέσει ό�ως δένουν τις καµήλες στην Αίγυ�το», «είναι η τελευταία 

σου µέρα, θα σε θάψω εκεί �ου είσαι» του έλεγαν. 

Κατά τη διάρκεια των βασανισµών, �ου διήρκεσαν ένα ολόκληρο βράδυ, οι 

κατηγορούµενοι έ�ιναν, έτρωγαν κι άλλαζαν βάρδιες. 

Έκτοτε, ο άνεργος Ουαλίντ Ταλέµ�, α�οµονωµένος �ια, δέχτηκε εκ νέου 

α�ειλές α�ό τον �ρώην εργοδότη του. 

 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Α<οσύρθηκε το άρθρο µε τη διάταξη για 

α<ελάσεις µεταναστών, 20. 03. 2014 

 

Την α�όσυρση του άρθρου 19, στο ο�οίο συµ�εριλαµβανόταν και η ε�ίµαχη 

διάταξη �ου αφορούσε α�έλαση µεταναστών µετά α�ό ψευδή καταγγελία για 

ρατσιστική βία α�ό µέλη των σωµάτων ασφαλείας, ανακοίνωσε ο 

ανα�ληρωτής υ�ουργός Εσωτερικών, Λ. Γρηγοράκος. 

Προηγήθηκε ένα έντονο �αρασκήνιο, τόσο µεταξύ του κ. Γρηγοράκου και 

στελεχών του ΠΑΣΟΚ, όσο και του �ροέδρου και του αντι�ροέδρου της 

Βουλής, Ευ. Μεϊµαράκη και Γ. Τραγάκη µε στελέχη της Ν∆, �ροκειµένου 

να βρεθεί συµβιβαστική φόρµουλα. 

Σηµειώνεται, ότι η διάταξη είχε δεχθεί τα �υρά του ΣΥΡΙΖΑ, �ου την 

χαρακτήρισε τροµοκρατική και ρατσιστική αλλά και τη διαφωνία του 

ΠΑΣΟΚ και είχε α�οσυρθεί δύο φορές. 

Η �ρωτοβουλία του υ�ουργού Εσωτερικών, Ι. Μιχελάκη, να ανακοινώσει 

την ε�ανακατάθεσή της �ροκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις, όχι µόνο της 

αξιωµατικής αντι�ολίτευσης αλλά και του ΠΑΣΟΚ. 

Σχολιάζοντας την τρο�ή και τις διαστάσεις �ου �ήρε η ε�ίµαχη διάταξη, 

κυβερνητικοί κύκλοι ανέφεραν ότι «ήταν µία κακή εικόνα της κυβέρνησης 

αυτό �ου �αρουσιάστηκε στη Βουλή». Οι ίδιοι κύκλοι ε�ισήµαναν ότι ο κ. 

Γρηγοράκος κατέθεσε και α�έσυρε την τρο�ολογία χωρίς να υ�άρχει η 

υ�ογραφή του γγ της κυβέρνησης, �ροσθέτοντας ότι δεν έγινε καλή 

συνεννόηση µεταξύ του υ�ουργού Εσωτερικών και του ανα�ληρωτή 

υ�ουργού. 

Στα ύψη το θερµόµετρο στη Βουλή 

Στα ύψη ανέβηκε το �ολιτικό θερµόµετρο στη Βουλή, µε ε�ίκεντρο την 

ε�ίµαχη τρο�ολογία �ου α�οσύρθηκε και ε�ανήλθε δύο φορές και 

�ροβλέ�ει α�ελάσεις µεταναστών �ου καταγγέλλουν ψευδώς ρατσιστική βία 

εναντίον τους α�ό µέλη των σωµάτων ασφαλείας. 

Για την τρο�ολογία, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία ενώ 

�ροκλήθηκε και ενδοκυβερνητική διαφωνία µε τον υ�ουργό Εσωτερικών 

Γιάννη Μιχελάκη να ανακοινώνει την ε�ανακατάθεσή της όταν λίγη ώρα 

νωρίτερα ο ανα�ληρωτής υ�ουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος είχε 

δηλώσει ότι την α�οσύρει. 

Η ίδια τρο�ολογία είχε και χθες α�οσυρθεί για να ε�ανακατατεθεί �άλι την 

ίδια µέρα, α�ό τον κ. Γρηγοράκο. 

«∆εν α�οδέχοµαι την α�όσυρσή της, θεωρώ ότι �ρέ�ει να �αραµείνει. Η 

ουσία είναι ότι δεν θα διαλύσουµε το κράτος. Οι νόµοι και η �ολιτεία 

�ρέ�ει να λειτουργήσουν. Προασ�ίζουµε τα δικαιώµατα των νοµίµων 

οργάνων του κράτους και όχι τους δουλέµ�ορους» δήλωσε ο κ. Μιχελάκης. 



«∆εν θέλετε να �ροστατεύσετε τα σώµατα ασφαλείας µε τη διάταξη αυτή. 

Την ατζέντα την ακροδεξιά �ου θέλει να βάλει η Χρυσή Αυγή �ροσ�αθείτε 

να ε�ιβάλετε στην �ολιτική ζωή για να κάνετε κερδοσκο�ική �ολιτική. Οι 

δουλέµ�οροι α�ό την ξενοφοβία �ροστατεύονται» αντέτεινε ο 

κοινοβουλευτικός εκ�ρόσω�ος του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης, ενώ 

έκανε λόγο για φαρσοκωµωδία �ου �αίζεται ανάµεσα στον υ�ουργό 

Εσωτερικών και τον ανα�ληρωτή του. 

«Να α�οσύρετε την τρο�ολογία- όνειδος. ∆εν είναι άξια της χώρας είναι 

ευτελής φθηνός λαϊκισµός �ου θα σας στιγµατίσει ανεξίτηλα» κατέληξε ο κ. 

Λαφαζάνης. 

Τον λόγο �ήρε ο κοινοβουλευτικός εκ�ρόσω�ος της Ν∆ Μάκης Βορίδης, για 

να δηλώσει την α�όλυτη στήριξη των βουλευτών του κόµµατος στην 

�ρωτοβουλία του υ�ουργού Εσωτερικών να µην α�οδεχτεί την α�όσυρση 

της διάταξης. 

Παράλληλα ε�ιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι αν θέλει για δικές του 

ιδεοληψίες να �αραστήσει τον �ροστάτη των δουλεµ�όρων η Ν∆ δηλώνει ότι 

είναι αντίθετη σε αυτό». 

Ο κ. Λαφαζάνης �ήρε τον λόγο χαρακτηρίζοντας άθλιες τις κατηγορίες τις 

ο�οίες, ό�ως εί�ε, τις ε�ιστρέφει στον κ. Βορίδη. 

Στην �αρέµβασή του ο κοινοβουλευτικός εκ�ρόσω�ος του ΠΑΣΟΚ Πάρις 

Κουκουλό�ουλος µίλησε για ένα ακόµα σκηνικό ψευδε�ίγραφης �όλωσης 

µεταξύ Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άφησε αιχµές για την �αρέµβαση του κ. 

Μιχελάκη σηµειώνοντας ότι ο ανα�ληρωτής υ�ουργός Εσωτερικών έχει την 

αρµοδιότητα να α�οσύρει ή να καταθέσει τη διάταξη. 

«∆εν έχω �τυχίο νοµικού για να το τσακίσω. ∆εν µ�ορώ όµως να υ�οστώ 

λοβοτοµή. ∆εν �έρασε όµως καιρός α�ό τα γεγονότα της Οµόνοιας. Καµία 

καταγγελία δεν έφτασε στη ∆ικαιοσύνη. Προφανώς το κράτος έχει εξ 

ορισµού το �άνω χέρι και εξ ορισµού ο µετανάστης είναι ο αδύναµος» 

υ�ογράµµισε. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκαν και οι κοινοβουλευτικοί εκ�ρόσω�οι του 

ΚΚΕ Σ�ύρος Χαλβατζής και της ∆ΗΜΑΡ Νίκος Τσούκαλης, 

χαρακτηρίζοντας θετική την κίνηση του κ. Γρηγοράκου να την α�οσύρει. 

«Η �ολιτεία δεν µ�ορεί να διαλυθεί. ∆εν µ�ορεί τα κέντρα των �όλεων να 

τα καταλάβουν οι αλλοδα�οί. Η �ολιτεία και τα όργανά της θα 

λειτουργήσουν. Τελείωσε αυτό» ε�έµεινε ο υ�ουργός Εσωτερικών. 

«∆εν �ροέρχεται α�ό την κοινοβουλευτική οµάδα της Ν∆ αυτή η διάταξη 

αλλά α�ό συγκεκριµένο �αράγοντα» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός 

εκ�ρόσω�ος του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Στο ΣτΕ το νοµοσχέδιο για τα «βραχιολάκια» 

κρατουµένων, 23. 03. 2014 

 

Στο Ε΄ Τµήµα του Συµβουλίου της Ε�ικρατείας κατέθεσε το υ�ουργείο 

∆ικαιοσύνης για νοµο�αρασκευαστική ε�εξεργασία σχέδιο Προεδρικού 

∆ιατάγµατος για «τη λειτουργία του θεσµού της ηλεκτρονικής ε�ιτήρησης 



υ�οδίκων, καταδίκων και κρατουµένων, οι ο�οίοι βρίσκονται σε άδεια και 

την �ιλοτική εφαρµογή του». 

Το εν λόγω σχέδιο διατάγµατος αφορά τα ηλεκτρονικά «βραχιολάκια» τα 

ο�οία θα το�οθετούνται σε καταδίκους, �ροκειµένου να µ�ορεί να ελεγχθεί 

ανά �άσα στιγµή �ού βρίσκονται.  

Το κείµενο του διατάγµατος είναι �ροσαρµοσµένο στις υ�οδείξεις της Αρχής 

Προστασίας ∆εδοµένων Προσω�ικού Χαρακτήρα. Ό�ως είναι γνωστό, η 

Αρχή τον �ερασµένο Φεβρουάριο µε α�όφασή της είχε κάνει διορθωτικές 

υ�οδείξεις στο σχετικό νοµοσχέδιο του υ�ουργείου ∆ικαιοσύνης για τα 

«βραχιολάκια». Οι υ�οδείξεις αφορούσαν την �ροστασία των �ροσω�ικών 

δεδοµένων των κρατουµένων και υ�οδίκων �ου θα χρησιµο�οιήσουν το 

«βραχιολάκι».  

Ειδικότερα, ό�ως αναφέρεται στο σχέδιο διατάγµατος, το «βραχιολάκι» 

εµ�εριέχει µικροτσί� και ο κρατούµενος είναι συνδεδεµένος σε 24ωρη βάση 

µε ειδική συσκευή του συστήµατος γεω-εντο�ισµού, ενώ θα το�οθετείται στο 

�όδι του κρατούµενου, εκτός αν για λόγους υγείας αυτό δεν είναι εφικτό, 

ό�οτε θα το�οθετείται στο χέρι. 

Το �ιλοτικό �ρόγραµµα για τα «βραχιολάκια» θα εφαρµοστεί για 18 µήνες 

και για �ερί�ου 250 κρατούµενους α�ό όλες τις φυλακές της χώρας. 

Συγκεκριµένα, το �ρόγραµµα θα εφαρµοστεί �ιλοτικά σε:  

α) Έως 50 κρατουµένους �ου έχουν καταδικαστεί σε �οινή κάθειρξης έως 10 

ετών και την εκτίουν στις φυλακές ∆ιαβατών Θεσσαλονίκης, Νιγρίτας 

Σερρών και Τρικάλων, Κοµοτηνής και Γρεβενών. Οι κρατούµενοι αυτοί 

�ρέ�ει να δηλώνουν µόνιµη κατοικία την �εριφέρεια της Θεσσαλονίκης.  

β) Έως 50 κρατουµένους �ου έχουν καταδικαστεί σε �οινή �εριορισµού έως 

10 ετών και την εκτίουν στις φυλακές νέων Αυλώνα. Οι κρατούµενοι �ρέ�ει 

να δηλώνουν µόνιµη κατοικία την �εριφέρεια της Αττικής. 

γ) Έως 100 υ�οδίκους για εγκλήµατα, η ανάκριση των ο�οίων υ�άγεται 

στην αρµοδιότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι υ�όδικοι �ρέ�ει να 

δηλώνουν µόνιµη κατοικία την �εριφέρεια της Αττικής (εκτός των νήσων 

�ου υ�άγονται στην �εριφέρεια της Αττικής). 

δ) Έως 50 υ�όδικοι ή κατάδικοι για εγκλήµατα �ου ε�ισύρουν �οινή 

�ρόσκαιρης κάθειρξης και νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο κρατουµένων 

Κορυδαλλού και δηλώνουν µόνιµη κατοικία την �εριφέρεια της Αττικής 

(εκτός των νήσων �ου υ�άγονται στην �εριφέρεια της Αττικής). 

Τέλος, ο ε�ιτηρούµενος θα υ�ογράφει δήλωση στην ο�οία, µεταξύ των 

άλλων, θα αναφέρεται ότι α�οδέχεται να εισέρχονται στον τό�ο κατοικίας 

�ου έχει δηλώσει µέλη του αρµόδιας οµάδας ε�ιτήρησης και ότι 

υ�οχρεούται να µην καταστρέψει ή αφαιρέσει το «βραχιολάκι». 

 

� ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ∆ιεθνής Αµνηστία: Καταγγέλλει τις κυ<ριακές 

αρχές για τις συνθήκες κράτησης µεταναστών, 18. 03. 2014 

 

∆ιεθνής Αµνηστία: Καταγγέλλει τις κυ�ριακές αρχές για τις συνθήκες 

κράτησης µεταναστών«Εκµεταλλεύονται τους νόµους της ΕΕ - ε�ιβάλλοντας 

αυτόµατη κράτηση των µεταναστών και των αιτητών ασύλου χωρίς να 

εφαρµόζουν µέτρα σύµφωνα µε τα ο�οία η κράτηση θεωρείται ως η έσχατη 

λύση», ε�ισηµαίνει 



 «Σε χώρους �ου µοιάζουν µε φυλακές και για �αρατεταµένα χρονικά 

διαστήµατα, ενώ αναµένουν την α�έλασή τους», κρατούν οι Κυ�ριακές 

Αρχές εκατοντάδες µετανάστες και �ρόσω�α τα ο�οία ζητούν άσυλο, 

κατήγγειλε η ∆ιεθνής Αµνηστία. 

Η ΜΚΟ σε ανακοίνωση της ανέφερε ότι σύµφωνα µε στοιχεία �ου 

συγκέντρωσαν µέλη της σε �ρόσφατη ε�ίσκεψή τους στην Κύ�ρο, οι 

Κυ�ριακές Αρχές «εκµεταλλεύονται τους νόµους της Ευρω�αϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) - ε�ιβάλλοντας αυτόµατη κράτηση των µεταναστών και των αιτητών 

ασύλου χωρίς να εφαρµόζουν µέτρα σύµφωνα µε τα ο�οία η κράτηση 

θεωρείται ως η έσχατη λύση». 

Ο ε�ικεφαλής του τοµέα Προσφύγων και ∆ικαιωµάτων των Μεταναστών της 

∆ιεθνούς Αµνηστίας, Ελ Σάιντ Αλί , υ�οστήριξε ότι «κρατώντας δεκάδες 

ανθρώ�ους για ολόκληρους µήνες, η Κύ�ρος δείχνει έλλειψη συµ�όνιας και 

�λήρη αδιαφορία για τις διεθνείς υ�οχρεώσεις της». 

Στην ανακοίνωση υ�οστηρίζεται ότι «σε τουλάχιστον δύο �ερι�τώσεις, 

γυναίκες �ου κρατούνταν διαχωρίστηκαν βίαια α�ό τα µικρά �αιδιά τους. 

Το ένα ήταν ένα µωρό µόλις 19 µηνών, ενώ το άλλο τριών ετών. Τα �αιδιά 

�αραδόθηκαν στις κοινωνικές υ�ηρεσίες, ενώ οι γυναίκες ήταν κάτοικοι 

Κύ�ρου για �ολλά χρόνια και ήταν �αντρεµένες µε �ολίτες της ΕΕ και τα 

�αιδιά τους ήταν ε�ίσης �ολίτες της ΕΕ». Όσον αφορά το κέντρο κράτησης 

στη Μενόγια, η ∆ιεθνής Αµνηστία σηµειώνεται ότι τουλάχιστον ένα 

�ρόσω�ο στο κέντρο της Μενόγια κρατήθηκε για 22 συνεχόµενους µήνες, 

ενώ τελούσε σε αναµονή α�έλασης και �ροστίθεται ότι σύµφωνα µε το 

δίκαιο της ΕΕ, η µέγιστη �ερίοδος κράτησης για λόγους µετανάστευσης 

είναι 18 µήνες. 

«Α�ό το 2011, όταν η ∆ιεθνής Αµνηστία αξιολόγησε τελευταία φορά τις 

συνθήκες κράτησης των µεταναστών και των αιτούντων άσυλου στην Κύ�ρο, 

η µόνη θετική εξέλιξη ήταν ότι δεν κρατούνται �λέον στις κεντρικές 

φυλακές στη Λευκωσία», καταλήγει η ανακοίνωση. 

 

ΥΓΕΙΑ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Το έιτζ θερίζει στις <ιάτσες των άστεγων 

τοξικοµανών, 23. 03. 2014 

 

   «Το να αφήνεις έναν χρήστη στον δρόµο είναι ωρολογιακή βόµβα. Το κρύο, 

η �είνα και όλοι οι “ε�ικίνδυνοι” �αράγοντες βρίσκονται στα ύψη».  

Οι ε�ι�τώσεις της οικονοµικής κρίσης στην υγεία των Ελλήνων έγιναν ξανά 

�ρώτη είδηση στο εξωτερικό. Αυτή τη φορά στην �αγκόσµια ιατρική 

κοινότητα, µέσω έρευνας �ου δηµοσιεύθηκε �ριν α�ό λίγες εβδοµάδες σε 

ένα α�ό τα �λέον έγκυρα ε�ιστηµονικά �εριοδικά των ΗΠΑ για τη δηµόσια 

υγεία. Η έρευνα 15 Ελλήνων και ξένων ε�ιστηµόνων βασίστηκε στα 

ευρήµατα του �ρογράµµατος «Αριστοτέλης», �ου διερεύνησε την �ρόσφατη 

ε�ιδηµία HIV (ιός του έιτζ) σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην 

Αττική. 

Tο συµ�έρασµα είναι �ως η στέγη –ή µάλλον η έλλειψή της– είναι 

καταλυτικός �αράγοντας στο να µολυνθεί ένας χρήστης α�ό τον ιό. 

«Πρόκειται για ωρολογιακή βόµβα όταν αφήνεις ένα χρήστη στον δρόµο. Το 



κρύο, η �είνα και όλοι οι “ε�ικίνδυνοι” �αράγοντες βρίσκονται στα ύψη», 

εξηγεί ο κ. Αγγελος Χατζάκης, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του 

Πανε�ιστηµίου Αθηνών, η οµάδα του ο�οίου ηγήθηκε του �ρογράµµατος. 

Ηδη α�ό τις αρχές του 2011, ο κ. Χατζάκης είχε αντιληφθεί ότι κάτι άλλαζε 

δραµατικά στο «σκηνικό» της �όλης. Στο εργαστήριό του, ό�ου καταλήγουν 

για ε�ιβεβαίωση τα �ερισσότερα α�ό τα «θετικά» στον ιό δείγµατα της 

Αττικής, άρχισε να �αρατηρεί µια ανησυχητική αλλαγή: εκεί �ου µ�ορεί να 

ανακάλυ�τε ένα νέο φορέα-χρήστη τον µήνα, άρχισε να καταγράφει δέκα 

την εβδοµάδα. Τους φόβους του για ε�ιδηµία ε�ιβεβαίωσε ε�ίσηµα, το 

καλοκαίρι του 201,1 το �αρατηρητήριο για τα ναρκωτικά. Ο αριθµός των 

χρηστών �ου είχαν µολυνθεί είχε όντως αυξηθεί δραµατικά: 16 φορές 

�ερισσότεροι α�ό το �ροηγούµενο έτος – τα ε�ίσηµα νούµερα, όµως, 

λέγονταν µόνο �ίσω α�ό κλειστές �όρτες. Στο υ�ουργείο Υγείας ήταν τότε 

ε�ιφυλακτικοί στο να τα δηµοσιο�οιήσουν: «Θα κάνουµε κακό στον 

τουρισµό», ήταν το �ιο συχνό ε�ιχείρηµα. 

Η κ. Μένη Μαλλιώρη, �ρόεδρος τότε του ΟΚΑΝΑ, είχε ήδη α�ό το 

καλοκαίρι του 2011 λάβει την �ρωτοβουλία να καταγράψει τις 

ανησυχητικές ενδείξεις σε ένα σύστηµα «έγκαιρης �ροειδο�οίησης» των δύο 

Ευρω�αϊκών Οργανισµών ∆ηµόσιας Υγείας και κά�ως έτσι άρχισαν να 

κινητο�οιούνται οι µηχανισµοί – τόσο οι ελληνικοί όσο και του εξωτερικού. 

Κλιµάκια τεσσάρων κορυφαίων ξένων οργανισµών ήρθαν στην Ελλάδα για 

να αξιολογήσουν α�ό κοινού την κατάσταση. Η δηµοσιο�οίηση, όµως, τότε 

των �ροσω�ικών δεδοµένων των δώδεκα εκδιδόµενων γυναικών - φορέων του 

ιού, α�ό το υ�ουργείο, τους είχε εξοργίσει και συνέταξαν µια έκθεση 

ιδιαίτερα ε�ικριτική για την ελληνική �ολιτική στο θέµα HIV. 

Θύελλα αντιδράσεων 

Ασκησαν �αράλληλα κριτική ακόµη και σε δηµοσιευθείσες έρευνες 

Ελλήνων ε�ιστηµόνων και αυτό �ροκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στους 

κύκλους τής εδώ ιατρικής κοινότητας. Σε ε�ικοινωνία τους µε τους ξένους 

οργανισµούς, οι Ελληνες ε�ιστήµονες χαρακτήρισαν την έκθεση 

«τραγωδία», «τοξική», γραµµένη µε «υ�εροψία και γεµάτη ε�ιστηµονικά 

λάθη». «Είστε η τρόικα της δηµόσιας υγείας», έγραψε κά�οιος. Το κείµενο 

τελικά α�οσύρθηκε �ριν καν δηµοσιευθεί και µια �ολύ �ιο «ή�ια» εκδοχή 

εµφανίστηκε λίγους µήνες αργότερα. 

Στο µεταξύ, ο κ. Χατζάκης και η κ. Μαλλιώρη, µε αφορµή ένα �ρόγραµµα 

χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ, βρήκαν ευκαιρία για δράση. Σχεδίασαν το 

�ρόγραµµα «Αριστοτέλης» και τον Αύγουστο του 2012 έ�ιασαν δουλειά. Ο 

στόχος ήταν να εντο�ίσουν, να εξετάσουν και να κρατήσουν υ�ό 

�αρακολούθηση τους χρήστες. «Στα λόγια και στα χαρτιά φαίνεται εύκολο, 

αλλά στην �ράξη ήταν µεγάλη �ρόκληση, ειδικά το σκέλος του εντο�ισµού», 

εξηγούν στην «Κ» οι ε�ιστήµονες �ου «έτρεξαν» το �ρόγραµµα. 

Το «κλειδί» ήταν το οικονοµικό αντάλλαγµα �ου έδωσαν στους χρήστες: ο 

κάθε ένας �ου συµµετείχε στο �ρόγραµµα �έρα α�ό την αντιρετροϊκή 

θερα�εία αλλά και την �ροτεραιότητα στο �ρόγραµµα της µεθαδόνης, 

ελάµβανε 5 ευρώ για την εξέταση, 3 ευρώ εάν �ήγαινε να �αραλάβει τα 

α�οτελέσµατα και στη συνέχεια, εάν έφερνε τρεις γνωστούς του χρήστες, 

εισέ�ραττε ε�ι�λέον 3 ευρώ για τον καθένα. Ετσι, εκµεταλλευόµενοι τα 

κοινωνικά δίκτυα κατάφεραν το ακατόρθωτο: συνολικά 3.400 χρήστες 



έκαναν ουρές στο κτίριο του ΟΚΑΝΑ στην Κα�οδιστρίου. Αριθµός �ου 

αντιστοιχεί στο 96% των χρηστών στην Αττική. 

«Το κράτος �ρέ�ει να συνεχίσει το �ρόγραµµα» 

Τα συµ�εράσµατα του «Αριστοτέλη» ε�ιβεβαίωσαν �ως η οικονοµική κρίση 

είχε εντυ�ωσιακή συσχέτιση µε την ε�ιδηµία του έιτζ: λόγω της δραµατικής 

υ�οβάθµισης υ�ήρξε έξαρση κακών �ρακτικών �ου την φούντωσαν. Το �ιο 

α�λό �αράδειγµα; Εκεί �ου δύο άτοµα «µοιράζονταν» µια βελόνα, τώρα την 

µοιράζονται 12. Τα τελευταία συµ�εράσµατα, όσον αφορά στη στέγη, είναι 

ιδιαιτέρως σηµαντικά γιατί ουσιαστικά «δίνουν ένα µεγάλο µέρος της λύσης 

στο �ιάτο», ό�ως λένε χαρακτηριστικά στην «Κ» οι συγγραφείς της έρευνας. 

Οι Αµερικανοί, για �αράδειγµα, έχουν καταλάβει �ως το να δίνεις 

καταφύγιο σε κά�οιον άστεγο είναι ιατρική υ�ηρεσία. Γι’ αυτό και η 

Ασφάλεια Υγείας εκεί καλύ�τει οικονοµικά τη στέγη. Και όντως, οι 

ερευνητές του «Αριστοτέλη» κατέληξαν �ως για κάθε ένα ευρώ �ου 

ξοδεύεται στην �ρόληψη, το κράτος «γλιτώνει» 15 ευρώ σε βάθος 

�ενταετίας. Υ�ολόγισαν, δηλαδή, �ως για το ένα εκατ. ευρώ �ου κόστισε το 

συγκεκριµένο �ρόγραµµα, το όφελος µ�ορεί και να ξε�εράσει τα 15 εκατ. 

Με δεδοµένο, βεβαίως, �ως η ε�ιδηµία ελέγχεται. «Το �ρόγραµµα έληξε 

�ριν α�ό λίγους µήνες, ό,τι καλό �ετύχαµε µ�ορεί σε έξι µήνες να �άει 

στράφι εάν δεν δοθεί α�ό το κράτος ανάλογη συνέχεια δράσης. Τότε, �ολύ 

φοβόµαστε �ως θα έχουµε ολική ε�αναφορά της ε�ιδηµίας», �ροειδο�οιούν 

ο κ. Χατζάκης και η κ. Μαλλιώρη. Και βέβαια, µ�ορεί η έρευνα να 

�εριορίστηκε σε φορείς- χρήστες, αλλά τονίζουν �ως το ρίσκο για ε�έκταση 

της ε�ιδηµίας δεν �εριορίζεται µόνο σε αυτούς, αλλά στον γενικότερο 

�ληθυσµό, αφού �άνω α�ό τους µισούς άνδρες και �ερί�ου το 30% των 

γυναικών χρηστών δήλωσαν �ως οι σεξουαλικοί τους σύντροφοι δεν είναι 

χρήστες. 

 

 

 


