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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, «Ακτίνα» "ου διευκολύνει την ε"ικοινωνία 
α"ό τον Συνήγορο του Πολίτη, 21.01.2014 

 

Τη δηµιουργία µιας "ακτίνας" του "Συνηγόρου του Πολίτη" στη 

Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε, σήµερα, στη διάρκεια συνέντευξης Τύ'ου, στο 

δηµαρχιακό µέγαρο Θεσσαλονίκης, η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιό'η 

Σ'ανού. 

Σύµφωνα µε όσα ανακοινώθηκαν, ο κεντρικός ∆ήµος θα διευκολύνει την 

ε'ικοινωνία των 'ολιτών µε το Συνήγορο του Πολίτη, καθώς θα 

'αραχωρήσει έναν χώρο στο δηµαρχείο, α'' ό'ου οι 'ολίτες θα µ'ορούν να 

συνδέονται δορυφορικά µε τα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής στην Αθήνα 

και να ε'ικοινωνούν µε τους ειδικούς ε'ιστήµονες, ώστε να έχουν µια 'ιο 

άµεση ε'ικοινωνία και να καταθέτουν τις αναφορές τους. 

Σύντοµα θα ξεκινήσει η 'ιλοτική λειτουργία αυτής της "ακτίνας" του 

Συνηγόρου του Πολίτη, 'ρόσθεσε η κ. Σ'ανού. 

Η ίδια ανακοίνωσε ότι το 2013 οι αναφορές των 'ολιτών έφθασαν- σε όλη τη 

χώρα -τις 14.600, µε το 12% αυτών να έχουν γίνει α'ό την Κεντρική 

Μακεδονία. Στην 'ρώτη θέση των αναφορών σε όλη τη χώρα, αλλά και την 

Κεντρική Μακεδονία, βρίσκονται ασφαλιστικά και φορολογικά θέµατα, 

"καταλαµβάνοντας" το 30% του συνόλου των αναφορών, καθώς η κρίση 

ε'ηρέασε και τον "χαρακτήρα" των αναφορών. 

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται θέµατα 'ου έχουν να κάνουν µε το υ'ουργείο 

Οικονοµικών, στην τρίτη θέµατα 'ου σχετίζονται µε την Το'ική 

Αυτοδιοίκηση, στην τέταρτη θέµατα 'ου αφορούν το υ'ουργείο Εσωτερικών 

και στην 'έµ'τη θέµατα σχετικά µε το υ'ουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. 

Α'ό την 'λευρά του, ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μ'ουτάρης, ο 

ο'οίος εισήλθε στην αίθουσα στη διάρκεια της συνέντευξης Τύ'ου, δήλωσε 

'ως είναι ευτυχής 'ου µια "ακτίνα" του Συνηγόρου του Πολίτη 

εγκαθίσταται στην 'όλη. 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Συνελήφθησαν αστυνοµικοί για κλο"ή χρηµάτων 
α"ό αλλοδα"ούς, 24.1.2013 

 

Πρόκειται για έναν αστυφύλακα και τρεις ειδικούς φρουρούς 

Αστυφύλακας και τρεις Ειδικοί Φρουροί 'ου υ'ηρετούν στην Αττική 

συνελήφθησαν α'ό συναδέλφους τους της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών 

Υ'οθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και σε βάρος τους σχηµατίστηκε δικογραφία 

αυτόφωρης διαδικασίας µε τις κατηγορίες της κατάχρησης εξουσίας, της 

'αραβίασης οικιακού ασύλου, κλο'ή και α'λή σωµατική βλάβη. 



Ο αστυφύλακας και οι Ειδικοί Φρουροί κατηγορούνται ότι µετά α'ό έλεγχο 

'ου έκαναν σε αλλοδα'ούς για ναρκωτικά, µετέβησαν στο σ'ίτι τους, ό'ου 

'ραγµατο'οίησαν 'αράτυ'η έρευνα και τους αφαίρεσαν το χρηµατικό 'οσό 

των 1.100 ευρώ 

Με α'όφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας ο Αστυφύλακας και 

οι Ειδικοί Φρουροί τέθηκαν σε διαθεσιµότητα και διατάχθηκε σε βάρος τους 

η διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης. 

Ε'ίσης συνελήφθησαν και τέσσερις υ'ήκοοι Μ'αγκλαντές 'ου 

κατηγορούνται για 'αράβαση της νοµοθεσίας 'ερί ναρκωτικών. 

Ό'ως έγινε γνωστό το βράδυ της Τετάρτης καταγγέλθηκε τηλεφωνικά, α'ό 

αλλοδα'ούς, στο Κέντρο της Αµέσου ∆ράσεως 'εριστατικό 'ου δια'ράχθηκε 

σε βάρος τους α'ό αστυνοµικούς. 

Στη συνέχεια οι καταγγέλλοντες (οι τέσσερις υ'ήκοοι Μ'αγκλαντές) καθ' 

υ'όδειξη του Κέντρου 'ήγαν στο Τµήµα Ασφαλείας Οµόνοιας, ό'ου 

ανέφεραν ότι τέσσερις ένστολοι αστυνοµικοί, αφού 'ροηγουµένως τους 

έλεγξαν σε υ'αίθριο χώρο και βρήκαν στη κατοχή τους ναρκωτικά, 

µετέ'ειτα µ'ήκαν 'αράνοµα στο σ'ίτι τους, έψαξαν τους χώρους, 

αφαίρεσαν α'ό την κατοχή τους το χρηµατικό 'οσό των 1.100 ευρώ και 

α'οχώρησαν. 

Για την καταγγελία των αλλοδα'ών ενηµερώθηκε άµεσα η ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικών Υ'οθέσεων, η ο'οία 'ροχώρησε στη διερεύνηση της υ'όθεσης. 

Ό'ως 'ροέκυψε, ο αστυφύλακας και οι τρεις Ειδικοί Φρουροί, 'ου είχαν 

διατεθεί τις βραδινές ώρες της Τετάρτης σε ε'οχούµενη 'ερι'ολία, στο 

κέντρο της Αθήνας, εντό'ισαν ε'ί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, τρεις α'ό 

τους αλλοδα'ούς να κάνουν αγορα'ωλησία ναρκωτικών. 

Κατάφεραν να ακινητο'οιήσουν δύο α'ό αυτούς, στην κατοχή των ο'οίων 

βρήκαν οκτώ συσκευασίες µε 'οσότητες ακατέργαστης κάνναβης και δύο 

καρτέλες µε φαρµακευτικά σκευάσµατα (χά'ια). 

Στη συνέχεια, 'ήγαν µαζί µε τους δυο αλλοδα'ούς στην οικία τους, στο 

κέντρο της Αθήνας, ό'ου ευρίσκοντο άλλοι δύο συµ'ατριώτες τους. Οι 

αλλοδα'οί 'αρέδωσαν στους αστυνοµικούς ε'ι'λέον τρία σ'ιρτόκουτα µε 

ακατέργαστη κάνναβη και 'έντε καρτέλες µε ναρκωτικά χά'ια. 

Οι τέσσερις αλλοδα'οί κατά την εξέτασή τους ισχυρίστηκαν ότι οι 

αστυνοµικοί έψαξαν εκτενώς τους χώρους της οικίας τους και αφαίρεσαν 

α'ό την κατοχή τριών εξ αυτών το χρηµατικό 'οσό των 1.100 ευρώ. 

Ε'ι'λέον ένας α'ό τους αλλοδα'ούς κατήγγειλε ότι ο αστυφύλακας τους 

χτύ'ησε µε το χέρι στο κεφάλι. 

Α'ό την έρευνα της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υ'οθέσεων, 'ροέκυψε ότι ο 

αστυφύλακας και οι τρεις Ειδικοί Φρουροί, 'ριν τις σχετικές καταγγελίες 

των αλλοδα'ών, δεν είχαν αναφέρει στο Κέντρο της Αµέσου ∆ράσεως 

οτιδή'οτε σχετικό µε έρευνα σε δηµόσιο χώρο, ανεύρεση ναρκωτικών, 

µετάβαση σε κατοικία για διενέργεια έρευνας κλ' και δεν είχαν 'ροβεί σε 

'ροσαγωγή ή σύλληψη των αλλοδα'ών. 

Ε'ι'λέον τα ναρκωτικά ('οσότητες κάνναβης και 62 συνολικά ναρκωτικά 

χά'ια), 'αραδόθηκαν α'ό τους αστυνοµικούς σε µεταγενέστερο χρόνο, όταν 

κατό'ιν εντολής του Κέντρου κλήθηκαν να µεταβούν στο Τµήµα Ασφαλείας 

Οµόνοιας, 'ροκειµένου να εξεταστούν οι καταγγελίες. 



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήµερα Παρασκευή στον αρµόδιο 

Εισαγγελέα. 

 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΡΑΤΣΙΜΟΣ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ∆ίκη για ρατσιστική ε"ίθεση, 20.01.2014 
 

Το 2012 στη Μεταµόρφωση Αττικής 

Φασιστική οµάδα είχε ε'ιτεθεί σε κουρείο µετανάστη. Ακολούθησε µεγάλο 

αντιφασιστικό συλλαλητήριο. 

Την υ'όθεση υ'ενθυµίζει µε ανακοίνωσή της η Κίνηση Ενωµένοι Ενάντια 

στο Ρατσισµό και τη Φασιστική Α'ειλή, αναφέροντας ότι:  "Στις 22 Γενάρη 

2014, θα δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο Αθηνών ο Κωνσταντίνος 

Κοντοµούς 'ου στις 10/09/2012 συµµετείχε σε ε'ίθεση φασιστικής οµάδας 

σε κουρείο µετανάστη α'ό το Πακιστάν στη Μεταµόρφωση. Στις 10/9/12, 

έναν χρόνο 'ριν την δολοφονία του Παύλου Φύσσα και µόλις τρεις µήνες 

'ριν α'ό την δολοφονία του µετανάστη Σαχζάτ Λουκµάν στα Πετράλωνα, ο 

Κ.Κοντοµούς εισέβαλε µαζί µε άλλους οκτώ δράστες σε κουρείο στη 

Μεταµόρφωση και ε'ιτέθηκε στους δύο Πακιστανούς υ'αλλήλους καθώς 

και σε έναν Έλληνα 'ελάτη, οδηγό ταξί. Αφού τραυµάτισαν τον 'ελάτη και 

έναν α'ό τους υ'αλλήλους, έριξαν στο κουρείο βόµβα µολότοφ. Η ΕΛ.ΑΣ, 

'αρόλο 'ου τα ρατσιστικά κίνητρα ήταν εµφανή δεν έκανε α'ολύτως καµιά 

έρευνα. 

Η ΚΕΕΡΦΑ, µαζί µε το σωµατείο εργαζοµένων του δήµου Μεταµόρφωσης 

και 'λήθος άλλων φορέων έδωσε µαζική α'άντηση µε συλλαλητήριο στις 

22/09/2012. Το α'όγευµα της ίδιας µέρας, η ίδια οµάδα συνέχισε µε τρείς 

δολοφονικές ε'ιθέσεις σε µετανάστες στη Μεταµόρφωση. 

Ε'ίθεση µε µαχαίρι σε δύο µετανάστες α'ό το Πακιστάν σε στάση 

λεωφορείου στο Παλιό Ηράκλειο, τραυµατίζοντας σοβαρά τον έναν στο 

θώρακα και ληστεύοντάς τον α'ό χρήµατα και 'ροσω'ικά αντικείµενα. 

Σαράντα 'έντε λε'τά αργότερα, ε'ίθεση µε το αυτοκίνητό τους 'άνω σε 

µοτοσυκλέτα 'ου ανατρά'ηκε (την ο'οία έκλεψαν και αργότερα την 

έκαψαν). 

Και λίγα λε'τά αργότερα, ε'οχούµενοι σε αυτοκίνητο και µοτοσυκλέτα, 

ε'ιτέθηκαν µε µαχαίρι σε τρεις 'ακιστανούς µετανάστες, τους ο'οίους 

τραυµάτισαν (τον ένα σοβαρά στο θώρακα) και λήστεψαν. Οι ε'ιθέσεις αυτές 

δεν έγιναν τυχαία α'ό κά'οια «'αλιό'αιδα». Ήταν κοµµάτι της 

'ροσ'άθειας των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, να 'ατήσουν 'όδι στις 

γειτονιές µας, 'ου χρόνια τώρα ντό'ιοι και µετανάστες εργάτες ζουν 

αρµονικά. Κι ε'ειδή δεν υ'ήρχε άλλος τρό'ος, ε'έλεξαν τον δρόµο της 

τροµοκρατίας, των βίαιων ε'ιθέσεων και των µαχαιρωµάτων, µε την 

α'λόχερη κάλυψη της αστυνοµίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο για την ε'ίθεση της 10/09/2012 όσο και για 

τις ε'ιθέσεις το βράδυ της 22/09/2012, η ΕΛΑΣ δεν δηµοσίευσε 'οτέ ούτε 

µία ανακοίνωση. Χρειάστηκε να υ'άρξει νεκρός ο Σαχζάτ Λουκµάν και η 

διεθνής κατακραυγή 'ου ακολούθησε στις 19 Γενάρη ώστε ο ∆ένδιας να 

“ενεργο'οιήσει” τις υ'ηρεσίες αντιµετώ'ισης ρατσιστικής βίας -'ου είχε 



ιδρύσει στα χαρτιά ένα χρόνο 'ριν- και έτσι τον Φλεβάρη 'ια του 2013 η 

ΕΛ.ΑΣ να στείλει δικογραφία για τον 'ροφυλακισµένο Κοντοµού. 

∆ιεκδικούµε την καταδίκη του τάγµατος εφόδου της Μεταµόρφωσης και το 

κλείσιµο των γραφείων της Χρυσής Αυγής στη λεωφ.Ηρακλείου – της 

γιάφκας 'ου σχεδιάζονται τέτοιες ε'ιθέσεις. Καλούµε όλες και όλους να 

'αρευρεθούν την Τετάρτη 22/1, στα δικαστήρια Λ.Αλεξάνδρας και 

Λουκάρεως, στις 9'µ, να βροντοφωνάξουµε "Ποτέ Ξανά Φασισµός" και να 

εξασφαλίσουµε ότι η δολοφονική δράση των Χρυσαυγιτών στη Μεταµόρφωση 

και τις γύρω 'εριοχές δεν θα είναι µια υ'όθεση 'ου θα 'εράσει στα “ψιλά”. 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, «Χαστούκι» για την Ελλάδα η έκθεση για τα 
ανθρώ"ινα δικαιώµατα, 21.01.2014 

 

Σκληρή γλώσσα χρησιµο'οιεί για την Ελλάδα, αλλά και για την υ'όλοι'η 

Ε.Ε, σε σχέση µε τα φαινόµενα ρατσισµού, η έκθεση του Παρατηρητηρίου 

Ανθρω'ίνων ∆ικαιωµάτων (Human Rights Watch), 'ου δόθηκε την Τρίτη 

στη δηµοσιότητα.  

«Οι ευρω'αίοι ηγέτες δεν ανέλαβαν συντονισµένη δράση» για να 

αντιµετω'ίσουν τα 'ροβλήµατα της αυξανόµενης µισαλλοδοξίας και των 

συνεχιζόµενων 'αραβιάσεων των ανθρω'ίνων δικαιωµάτων, αναφέρει η 

667σέλιδη έκθεση 'ου εξετάζει 'ερισσότερες α'ό 90 χώρες για 24η 

συνεχόµενη χρονιά.  

«Ο σεβασµός των ανθρω'ίνων δικαιωµάτων µετριέται µε 'ράξεις, όχι µε 

λόγια» δήλωσε η Τζούντιθ Σάντερλαντ, ερευνήτρια της HRW. «Οι α'λοί 

άνθρω'οι -α'ό τους άστεγους στην Ουγγαρία ως τους µαύρους και τους 

άραβες εφήβους τους ο'οίους σταµατά συνεχώς η αστυνοµία στη Γαλλία, 

καθώς και τους σύρους 'ρόσφυγες στην Ελλάδα- 'ληρώνουν το τίµηµα της 

µη ε'ιβολής των ανθρω'ίνων δικαιωµάτων». 

Για την Ελλάδα 

Το κεφάλαιο για την Ελλάδα ειδικότερα, τονίζει ότι συνεχίζονται οι 

ε'ιθέσεις εναντίον µεταναστών, οι ο'οίες έφθασαν τις 104 α'ό την αρχή του 

2013 ως το τέλος Αυγούστου, και ότι 'αρατηρείται αύξηση των ε'ιθέσεων 

εναντίον οµοφυλοφίλων.  

Το νοµοσχέδιο 'ου κατέθεσε η κυβέρνηση τον Νοέµβριο για τον ρατσιστικό 

λόγο και την 'αρότρυνση στη βία «δεν αντιµετω'ίζει τα 'ροβλήµατα στην 

υ'άρχουσα νοµοθεσία για την ρατσιστική βία». 

Η έκθεση 'εριέχει εκτενή αναφορά στις 'αράνοµες ε'ανα'ροωθήσεις 

µεταναστών και σύρων 'ροσφύγων στην Τουρκία. 

Αναφορικά µε τη νέα υ'ηρεσία χορήγησης ασύλου, 'ου άρχισε να δέχεται 

αιτήσεις στην Αθήνα τον Ιούνιο, η HRW τονίζει ότι η 'ρόσβαση στο άσυλο 

'αραµένει δύσκολη τόσο στην υ'όλοι'η Ελλάδα όσο και σε συνθήκες 

κράτησης. Η Ελλάδα έχει το χαµηλότερο 'οσοστό χορήγησης ασύλου στην 

Ε.Ε (0,9% σε 'ρωτοβάθµιο ε'ί'εδο το 2012). 

Έντονη είναι η ανησυχία της οργάνωσης και για τους Ροµά. Τους 'ρώτους 

εννέα µήνες του 2013, η ελληνική αστυνοµία 'ραγµατο'οίησε 1.131 

ε'ιχειρήσεις σε καταυλισµούς, ενώ τα 'αιδιά των Ροµά συνεχίζουν να 

διαχωρίζονται στα σχολεία.  

Το κεφάλαιο για την ΕΕ 



Το κεφάλαιο της έκθεσης της HRW για την ΕΕ συνολικά τονίζει ότι τα 

'ροβλήµατα στα ανθρώ'ινα δικαιώµατα «συχνά 'αραµένουν ακόµη και όταν 

θεωρούνται ότι έχουν αντιµετω'ιστεί». Φέρνει ως 'αράδειγµα τις 

'ροσ'άθειες της ευρω'αϊκής ε'ιτρο'ής για τις 'αραβιάσεις των 

ανθρω'ίνων δικαιωµάτων στην Ουγγαρία και τις α'ελάσεις Ροµά στη 

Γαλλία. 

«Ο ρατσισµός και η οµοφοβία 'αραµένουν σοβαρά 'ροβλήµατα στην ΕΕ» 

σύµφωνα µε τη HRW. «Οι Ροµά, οι µετανάστες και οι αιτούντες άσυλο είναι 

ιδιαίτερα 'εριθωριο'οιηµένοι ενώ οι µουσουλµάνοι της Ευρώ'ης 

αντιµετω'ίζουν διακρίσεις σε 'ολλά 'εδία, 'εριλαµβανοµένου της 

θρησκευτικής ελευθερίας».  

Για Συρία, Αίγυ'το και Ρωσία 

Όσον αφορά τον υ'όλοι'ο κόσµο, η έκθεση στέκεται ιδιαιτέρως στη Συρία 

ό'ου «το ανεξέλεγκτο µακελειό αµάχων 'ροκάλεσε την 'αγκόσµια φρίκη 

αλλά όχι αρκετά ώστε να 'είσει τους 'αγκόσµιους ηγέτες να ασκήσουν 

'ίεση 'ροκειµένου να σταµατήσει».  

Αυτό οδήγησε στο συµ'έρασµα ότι έχει καταρρεύσει το δόγµα της «Ευθύνης 

για Προστασία», το ο'οίο υιοθέτησαν οι κυβερνήσεις 'ριν α'ό λιγότερο α'ό 

µια δεκαετία για την 'ροστασία ανθρώ'ων 'ου αντιµετω'ίζουν µαζικές 

θηριωδίες. «Ωστόσο, βιαστήκαµε να θάψουµε την "Ευθύνη για Προστασία" 

διότι 'ρος το τέλος του έτους αναζωογονήθηκε σε αρκετές αφρικανικές 

χώρες 'ου αντιµετω'ίζουν την α'ειλή φρικαλεοτήτων σε µεγάλη κλίµακα: 

Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, Νότιο Σουδάν και Λαϊκή ∆ηµοκρατία του 

Κονγκό». 

Η έκθεση κάνει εκτενή µνεία στον «καταχρηστικό 'λειοψηφισµό», δηλαδή 

στις δήθεν δηµοκρατικές εκλογές 'ου διοργάνωσαν 'ολλές δικτατορίες το 

2013. «Κορυφαίο 'αράδειγµα α'οτελεί η Αίγυ'τος», ό'ου «µετά την 

ανατρο'ή του Μοχάµεντ Μόρσι α'ό τον στρατό, η στρατοκρατούµενη 

κυβέρνηση του στρατηγού Αµ'ντέλ Φατάχ αλ-Σίσι ξεκίνησε την χειρότερη 

καταστολή 'ου έχει γνωρίσει η χώρα ε'ί δεκαετίες, κατά την ο'οία µεταξύ 

άλλων σκοτώθηκαν εκατοντάδες διαδηλωτές της Μουσουλµανικής 

Αδελφότητας».  

Η έκθεση είναι 'ολύ ε'ικριτική για την Ρωσία, κυρίως για την φίµωση της 

αντι'ολίτευσης, καθώς και για τις ΗΠΑ ό'ου, µε 'ρόσχηµα την εθνική 

ασφάλεια, 'αραβιάζουν τα ανθρώ'ινα δικαιώµατα, µε κορυφαία 

'αραδείγµατα την χρήση µη ε'ανδρωµένων αεροσκαφών στον 'όλεµο κατά 

της τροµοκρατίας και τις µαζικές ηλεκτρονικές 'αρακολουθήσεις α'ό την 

αµερικανική Υ'ηρεσία Εθνικής Ασφαλείας (NSA). 

 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Για τα µάτια» η διαβούλευση για τα 
Ανθρώ"ινα ∆ικαιώµατα, 20.01.2014 

 

Ό'ως και σε 'ολλές άλλες 'ερι'τώσεις 

«Προσχηµατική» χαρακτηρίζουν τη διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο 

∆ράσης για τα Ανθρώ'ινα ∆ικαιώµατα, η ΕΕ∆Α και άλλες οργανώσεις 



Στα τεράστια κενά του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα Ανθρώ'ινα 

∆ικαιώµατα του υ'ουργείου ∆ικαιοσύνης, αναφέρθηκαν οι εκ'ρόσω'οι της 

Ελληνικής Ένωσης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ'ου (ΕΕ∆Α), της «Πράξις», της 

«Ασάντε» και του «Θεσσαλονίκη Pride» σε συνέντευξη Τύ'ου. Ο 'ρόεδρος 

της ΕΕ∆Α Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, κατήγγειλε 'ως ουσιαστικά στο 

κείµενο 'εριγράφονται τα ανθρώ'ινα δικαιώµατα, αλλά α'ουσιάζει το 'ώς 

θα κατοχυρωθούν. 

«Το σχέδιο χαρακτηρίζεται α'ό λογική α'ολογισµού 'ρογράµµατος και όχι 

α'ό 'ολιτική στρατηγική», υ'ογράµµισε ο κ. Τσιτσελίκης. Ζητήµατα ό'ως 

των φυλακών, της µετανάστευσης, της 'ρόσβασης στην υγεία, του 

σεξουαλικού 'ροσανατολισµού, αντιµετω'ίζονται µε γενικολογίες και χωρίς 

'ροτάσεις για τις υ'άρχουσες ελλείψεις, 'ου έχουν ήδη υ'οδειχθεί α'ό 

διεθνείς και ελληνικούς οργανισµούς και οργανώσεις, αλλά και α'ό τη 

νοµολογία του Ευρω'αϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ'ου, 

ε'ισήµανε ο κ. Τσιτσελίκης. 

Σε 'αρέµβασή του ο 'ρόεδρος της Εθνικής Ε'ιτρο'ής ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώ'ου, Κωστής Πα'αϊωάννου, αναφέρθηκε στην 'ρόσκληση 'ου έλαβε 

η Ε'ιτρο'ή, ό'ως και ο Συνήγορος του Πολίτη στην οµάδα εργασίας του 

Σχεδίου ∆ράσης. «Αντιµετω'ίστηκαν ως α'λοί 'αρατηρητές και δεν τους 

δόθηκε ουσιαστικά η ευκαιρία να συµµετάσχουν. 

Ως εκ τούτου», διευκρίνισε ο κ. Πα'αϊωάννου, «η Εθνική Ε'ιτρο'ή µε 

κανέναν τρό'ο δεν έλαβε µέρος στον σχεδιασµό και ζητώ την 'αραίτησή της 

α'ό την οµάδα εργασίας, αφού δεν τηρούνται τα ελάχιστα εχέγγυα 

ταυτο'οίησης των δικαιωµάτων στη χώρα µας». Για τους λόγους αυτούς οι 

εκ'ρόσω'οι ε'ισήµαναν 'ως η δηµόσια διαβούλευση ό'ου έθεσε η 

κυβέρνηση το «Σχέδιο ∆ράσης» 'ριν α'ό 20 ηµέρες (η διαβούλευση λήγει 

σήµερα, 20 Ιανουαρίου) α'οδεικνύεται 'ροσχηµατική. 

Η ΕΕ∆Α σε ανακοίνωσή της τονίζει 'ως η γενική γραµµατεία ∆ιαφάνειας 

και Ανθρω'ίνων ∆ικαιωµάτων του υ'ουργείου ∆ικαιοσύνης 'ρέ'ει να λάβει 

υ'όψη της τις τεκµηριωµένες εκθέσεις 'ου αναδεικνύουν ένα ευρύ φάσµα 

'ροβληµάτων στα ε'ί µέρους 'εδία των δικαιωµάτων, να ληφθεί υ'όψη η 

νοµολογία του Ευρω'αϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ'ου και οι 

α'οφάσεις της Ε'ιτρο'ής Ανθρω'ίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ. 

Ε'ίσης 'ρέ'ει να δια'νέει το όλο κείµενο µια στρατηγική για την «ε'όµενη 

µέρα» των ανθρω'ίνων δικαιωµάτων στην Ελλάδα, να συµµετέχουν στον 

διάλογο ενεργά και όχι µε ε'ιφυλάξεις ή ως α'λοί 'αρατηρητές ο 

Συνήγορος του Πολίτη και η Εθνική Ε'ιτρο'ή για τα ∆ικαιώµατα του 

Ανθρώ'ου και να εγκαινιάσει τακτικές ανά θεµατική συναντήσεις µε 

εκ'ροσώ'ους οργανώσεων ανθρω'ίνων δικαιωµάτων και της κοινωνίας των 

'ολιτών. 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΣτΕ: Αντισυνταγµατικές οι "ερικο"ές 
µόνο για τους στρατιωτικούς, 22.01.2014 

 

Η α'όφαση της Ολοµέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου 'ου 

έκρινε αντισυνταγµατικές τις αναδροµικές, α'ό 1η Αυγούστου 2012, 

'ερικο'ές των α'οδοχών των ενστόλων αφορά α'οκλειστικά και µόνο τους 

στρατιωτικούς όλων των Σωµάτων και Ό'λων (Στρατιωτικοί, Αστυνοµικοί, 



Λιµενικοί, Πυροσβέστες, κ.λ'.) και κανέναν άλλο κλάδο εργαζοµένων, 

διευκρίνισαν κατηγορηµατικά σήµερα σύµβουλοι Ε'ικρατείας. 

Η α'όφαση, 'ου ελήφθη κεκλεισµένων των θυρών και αναµένεται να 

δηµοσιευθεί µέσα στο ε'όµενο διάστηµα, δεν µ'ορεί να ε'εκταθεί σε καµία 

άλλη κατηγορία αργαζοµένων, τόσο του δηµοσίου, όσο και του ιδιωτικού 

τοµέα, αλλά ούτε µ'ορεί να ε'ηρεάσει άλλους κλάδους εργαζοµένων, 

'ρόσθεταν. 

Το σκε'τικό της α'όφασης είναι ότι η συγκεκριµένη κατηγορία 

εργαζοµένων ανήκει στον σκληρό 'υρήνα του κράτους και χρήζει ειδικής 

'ροστασίας και µεταχείρισης σε σχέση µε τους άλλους εργαζόµενους του 

δηµόσιου τοµέα. 

Μάλιστα, 'ρος ενίσχυση των λεγοµένων τους, οι σύµβουλοι σηµείωναν ότι 

και 'άλι η Ολοµέλεια του ΣτΕ, σε άλλη, ε'όµενη διάσκεψή της, έκρινε (σε 

αντίθεση µε τους ενστόλους) συνταγµατικές και νόµιµες τις 'ερικο'ές των 

α'οδοχών τριών κλάδων εργαζοµένων του δηµόσιου τοµέα. 

Πρόκειται για τις 'ερικο'ές των εργαζοµένων στις ανεξάρτητες Αρχές και 

ειδικά αυτή της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, στην Ε'ιτρο'ή 

Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των υ'αλλήλων του υ'ουργείου Οικονοµικών, οι 

ο'οίοι αµοίβονται σύµφωνα µε το ενιαίο µισθολόγιο. Κατά συνέ'εια, 

'ρόσθεταν οι δικαστές, είναι φανερό ότι οι α'οφάσεις για τις τρεις ε'ίµαχες 

κατηγορίες εργαζοµένων είναι σε 'λήρη αντίθεση µε την α'όφαση για τους 

ενστόλους. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Μειώνεται η φοίτηση των ∆ικαστικών 

Λειτουργών, για να καλυφθούν τα κενά στελέχωσης της 

∆ικαιοσύνης, 24.01.2013 

 

Τρο'ολογία µε την ο'οία 'ροτείνεται η µείωση σε έντεκα µήνες (α'ό δέκα 

έξι µήνες) του χρόνου φοίτησης στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών 

Λειτουργών, ειδικά για τους σ'ουδαστές α'ό τον διαγωνισµό του έτους 

2013, «'ροκειµένου να αντιµετω'ισθούν τα υφιστάµενα κενά οργανικών 

θέσεων στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς», κατατέθηκε 

σήµερα στη Βουλή. 

Με την ίδια τρο'ολογία, αυξάνονται στο Εφετείο Αθήνας οι οργανικές 

θέσεις των εφετών, των εισαγγελέων και των αντεισαγελέων κατά 40, 1 και 7 

αντίστοιχα, 'ροκειµένου να υ'άρξει ταχύτερη εκδίκαση των 'οινικών 

υ'οθέσεων 'ου έχουν συσσωρευθεί. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 'ως στην 

Αθήνα, αναµένουν εκδίκαση 'ερί τις 6000 κακουργηµατικές υ'οθέσεις -

γεγονός 'ου έχει οδηγήσει το υ'ουργείο ∆ικαιοσύνης στην α'όφαση να 

διαχωρίσει το Ποινικό και το Πολιτικό Τµήµα του Εφετείου της. 

Εξάλλου, µε την τρο'ολογία ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα οργάνωσης του 

Γραφείου Ειδικών Εµ'ειρογνωµόνων 'ου υ'οστηρίζει το έργο του 

εισαγγελέα Εγκληµάτων ∆ιαφθοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 

'αρα'έµ'οντας σε κοινή υ'ουργική α'όφαση το ιεραρχικό ε'ί'εδο 

λειτουργίας του Γραφείου και µε τις α'οδοχές του 'ροσω'ικού, να µην 

υ'ολεί'ονται του συνόλου των τακτικών α'οδοχών της οργανικής τους 

θέσης. 



Ε'ίσης συµ'ληρώνονται οι διατάξεις του Κώδικα ∆ικηγόρων σχετικά µε τη 

δικαστική εκκαθάριση εξόδων και δικαστικής αµοιβής, ενώ τρο'ο'οιείται το 

εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο Αθηνών στην 'εριοχή της 'ρώην Σχολής 

Ευελ'ίδων, 'ροκειµένου να ανεγερθεί νέο κτίριο στο συγκρότηµα του 

Πρωτοδικείου Αθηνών και να καλυφθούν έτσι, οι ανάγκες στέγασης σε 

αίθουσες ακροατηρίων. 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε "αράνοµη την 
α"όλυση εργαζόµενου, "ου αρνήθηκε µείωση α"οδοχών, 

26.01.2014 

 

Το Πρωτοδικείο Αθηνών µε την υ'΄ αριθµ. 5/2014 α'όφασή του έκρινε ότι 

είναι άκυρη, 'αράνοµη και καταχρηστική η καταγγελία της σύµβασης 

εργασίας εργαζοµένου, ο ο'οίος δεν α'οδέχθηκε την 'ροτεινόµενη α'ό τον 

εργοδότη του µείωση των α'οδοχών του κατά 'οσοστό 15%, µετέδωσε το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Παράλληλα, µε την εν λόγω α'όφαση δικαιώθηκε ο εργαζόµενος και 

υ'οχρεώθηκε η εργοδότης εταιρεία να του καταβάλει το 'οσό των 16.960 

ευρώ, για µισθούς υ'ερηµερίας, συν τους νόµιµους τόκους. 

Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι η α'όλυση ήταν καταχρηστική, καθώς 

υ'ερβαίνει τα όρια 'ου ε'ιβάλλουν «η καλή 'ιστή, τα χρηστά ήθη ή ο 

κοινωνικός ή οικονοµικός σκο'ός του δικαιώµατος» (άρθρο 281 Αστικού 

Κώδικα). 

Σύµφωνα µε τη δικαστική α'όφαση, η µείωση των α'οδοχών τού 

εργαζόµενου όχι µόνο θα του 'ροκαλούσε άµεση (υλική) ζηµία, αλλά θα 

ανατρε'όταν και ο οικονοµικός και οικογενειακός 'ρογραµµατισµός του, τη 

στιγµή µάλιστα 'ου είχε 'άρει και 'λήρωνε στεγαστικό δάνειο. 

Ακόµη, το Πρωτοδικείο υ'ογραµµίζει ότι οι εργοδότες στο 'λαίσιο του 

διευθυντικού δικαιώµατός τους, µ'ορούν να 'ραγµατο'οιούν ε'ουσιώδεις 

µεταβολές των όρων εργασίας, αλλά κάθε άλλη τρο'ο'οίηση του 

'εριεχόµενου της συµβάσεως εργασίας 'ροϋ'οθέτει κατά κανόνα την 

α'οδοχή του εργαζοµένου. 

Αντίθετα, το Πρωτοδικείο Αθηνών α'έρριψε το αίτηµα του εργαζόµενου για 

ε'ανα'ρόσληψη, καθώς στην αγωγή 'ου είχε καταθέσει δεν είχαν 

'εριληφθεί τα αναγκαία εκείνα στοιχεία 'ου είναι α'αραίτητα για τη 

νοµική θεµελίωση του αιτήµατός του. 

Το δικαστήριο το α'ασχόλησε 'ερί'τωση εργαζόµενου 'ου 'ροσλήφθηκε 

α'ό ε'ιχείρηση ε'ίγειας εξυ'ηρέτησης αεροσκαφών στις 30.6.2009 µε 

σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, 'ροκειµένου να εργασθεί στο αεροδρόµιο 

της Ρόδου ως φορτοεκφορτωτής αεροσκαφών. 

Οι µηνιαίες α'οδοχές του είχαν καθοριστεί στα 1.100 ευρώ. Στις 30.6.2012 

η εταιρεία ζήτησε α'ό τον εργαζόµενο να συναινέσει στη µείωση των 

µηνιαίων α'οδοχών του κατά το 'οσοστό του 15%. 

Όµως, ο εργαζόµενος δεν συµφώνησε µε την εργοδοτική 'ρόταση για µείωση 

των α'οδοχών του και η εταιρεία τον α'έλυσε εξαιτίας αυτής της άρνησής 

του και του κατέβαλε τη νόµιµη α'οζηµίωση. 

 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αίτηµα για "όρους και µέτρα κατά των 
χαµηλών µαθητικών ε"ιδόσεων, 21.01.2014 

 

Την αύξηση των δα'ανών για την Παιδεία ζητεί το Κέντρο Μελετών και 

Τεκµηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ, µε στόχο την αντιµετώ'ιση των 

κακών ε'ιδόσεων 'ου έχουν οι Έλληνες µαθητές στο 'ρόγραµµα PISA του 

ΟΟΣΑ. Συγκεκριµένα, στον τελευταίο διαγωνισµό στα Μαθηµατικά, τη 

Γλώσσα και τις Φυσικές Ε'ιστήµες η χώρα µας κατέλαβε την 42η θέση ε'ί 

65 χωρών και την τέταρτη χειρότερη στην Ε.Ε. 

«Καθώς ε'ιβεβαιώνεται η θετική συσχέτιση των υψηλών εκ'αιδευτικών 

ε'ιδόσεων µε τους 'όρους για την εκ'αίδευση, 'ροκύ'τει η ανάγκη να 

αυξηθούν ε'ειγόντως οι δα'άνες για την εκ'αίδευση, οι ο'οίες δυστυχώς τα 

ε'όµενα έτη α'ό τα Μνηµόνια, τον 'ροϋ'ολογισµό και το Μεσο'ρόθεσµο 

αναµένεται να µειώνονται χρόνο µε τον χρόνο για να φτάσουν, σύµφωνα µε 

τις ε'ίσηµες 'ροβλέψεις, στο 2,15% ε'ί του ΑΕΠ το 2016» ανέφερε χθες το 

ΚΕΜΕΤΕ. 

«Για τις 'ερι'τώσεις µαθητών µε χαµηλή α'όδοση και σοβαρές µαθησιακές 

δυσκολίες, ιδίως σε ακραίες συνθήκες κρίσης, υ'οστηρίζουµε την ανάγκη να 

'ροωθηθούν ολοκληρωµένες αντισταθµιστικές εκ'αιδευτικές 'ολιτικές, 

'ου θα συνδυάζουν εκ'αιδευτικά και κοινωνικά µέτρα υ'οστήριξης. Ετσι, 

θα εξασφαλιστεί σηµαντική ενίσχυση των µαθητών και θα αµβλυνθούν 

φαινόµενα σχολικής α'οτυχίας και µαθητικής διαρροής», λέει το Κέντρο, 

'ου α'οδίδει τη χαµηλή ε'ίδοση των Ελλήνων µαθητών σε συνδυασµό 

αιτιών. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Ξεκινά "ιλοτικά α"ό φέτος το «κοινωνικό 
φροντιστήριο» στα σχολεία, 23.01.2014 

 

Μέσα στο τελευταίο τετράµηνο σύµφωνα µε ανακοίνωση του Συµεών 

Κεδίκογλου  

Αθήνα:  

Μέσα στο τελευταίο τετράµηνο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς ξεκινά η 

'ιλοτική εφαρµογή του 'ρογράµµατος «Κοινωνικό Φροντιστήριο», ό'ως 

ανακοίνωσε στη Βουλή ο υφυ'ουργός Παιδείας Συµεών Κεδίκογλου.  

Ό'ως εξήγησε ο κ. Κεδίκογλου, το 'ρόγραµµα θα ξεκινήσει 'ιλοτικά σε 

ε'ιλεγµένες 'όλεις, α'ό φέτος, µε στόχο να διευρυνθεί η εφαρµογή του στη 

συνέχεια. 

Ο στόχος είναι δι'λός, καθώς α'ό τη µία θα α'ασχοληθούν νέοι άνεργοι 

εκ'αιδευτικοί κάτω των 30 ετών αλλά και µακροχρόνια άνεργοι 

εκ'αιδευτικοί και α'ό την άλλη θα 'αράσχει διδακτική στήριξη σε µαθητές 

οικογενειών 'ου αντιµετω'ίζουν σοβαρά οικονοµικά 'ροβλήµατα, 'ου 

βρίσκονται σε χαµηλούς κοινωνικούς δείκτες.  

Τα κριτήρια υ'αγωγής στο 'ρόγραµµα θα εξειδικευθούν το ε'όµενο 

διάστηµα και η χρηµατοδότηση του 'ρογράµµατος θα γίνει α'ό το ΕΣΠΑ.  



Το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα 'αρέχεται στο Λύκειο µε µικρά 

φροντιστηριακά τµήµατα κάτω των 10 ατόµων ώστε 'ραγµατικά να 

λειτουργήσει µε την έννοια του φροντιστηρίου.  

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο κ. Κεδίκογλου κατά τη συζήτηση 

ε'ίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργου Λαµ'ρούλη για την 

Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη, την ανάγκη αυτή να υ'άρξει και να 

στηριχθεί µε την 'ρόσληψη καθηγητών ώστε να µ'ορέσουν να 

αντα'εξέλθουν τα 'αιδιά των λαϊκών οικογενειών. 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Η ∆ιεθνής Αµνηστία για τον «γέροντα 
Παστίτσιο», 20.01.2014 

 

Με 'ροτρο'ή της Χρυσής Αυγής στη Βουλή 

Η καταδίκη µ'λόγκερ α'οτελεί ένα ακόµα 'λήγµα στην ελευθερία της 

έκφρασης. 

Στην ανακοίνωσή της η  ∆ιεθνής Αµνηστία "ε'ιθυµεί να εκφράσει τις 

σοβαρές ανησυχίες της σχετικά µε ένα ακόµα 'λήγµα στην ελευθερία της 

έκφρασης, αφότου δικαστήριο στην Αθήνα καταδίκασε έναν 29χρονο 

µ'λόγκερ σε 10 µήνες φυλάκιση µε αναστολή για «'ροσβολή 

θρησκεύµατος». 

Ο Φίλι''ος Λοΐζος είχε δηµιουργήσει µια σελίδα στο Facebook µε το όνοµα 

«Γέρων Παστίτσιος», στην ο'οία σατίριζε τον α'οθανόντα έλληνα ορθόδοξο 

µοναχό, Γέροντα Παΐσιο. Ο α'οθανών µοναχός χαίρει του σεβασµού 'ολλών 

ορθοδόξων 'ιστών στην Ελλάδα για την 'νευµατική διδασκαλία και τις 

'ροφητείες του. Στη σελίδα του στο Facebook, o Φίλι''ος Λοΐζος 

υ'οκατέστησε το όνοµα και το 'ρόσω'ο του µοναχού µε 'αστίτσιο, και 

ασκούσε κριτική στην εκµετάλλευση των 'ροφητειών του µοναχού α'ό 

ελληνικές ορθόδοξες ιστοσελίδες. 

Ο µ'λόγκερ συνελήφθη τον Σε'τέµβριο του 2012 και του ασκήθηκε δίωξη 

σύµφωνα µε το νόµο του 1951 'ερί βλασφηµίας για «κακόβουλη βλασφηµία» 

και «'ροσβολή θρησκεύµατος», και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος. 

Σύµφωνα µε αναφορές, η σύλληψή του 'υροδοτήθηκε, όταν ο Χ. Πα''άς, 

βουλευτής της «Χρυσής Αυγής», έθεσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ερώτηση 

σχετικά µε τη σελίδα του «Γέροντα Παστίτσιου». ∆εν είναι η 'ρώτη φορά 

'ου η ελευθερία της έκφρασης έχει δεχθεί ε'ίθεση στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια. 

Τον Νοέµβριο του 2012 ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα σχετικά µε το εάν οι 

συντελεστές της θεατρικής 'αράστασης “Corpus Cristi” 'αραβίασαν το νόµο 

'ερί βλασφηµίας. Τον Οκτώβριο του 2012 µέλη χριστιανικών οµάδων και 

του ακροδεξιού κόµµατος «Χρυσή Αυγή», 'εριλαµβανοµένων και κά'οιων 

βουλευτών του κόµµατος, ε'ιχείρησαν να σταµατήσουν την 'ρεµιέρα της 

'αράστασης, ε'ιτιθέµενοι λεκτικά στους ηθο'οιούς και σε µέλη του κοινού, 

και α'ειλώντας τους. 

Οι 'αραγωγοί α'οφάσισαν να κατεβάσουν την 'αράσταση τρεις εβδοµάδες 

µετά την 'ρεµιέρα. Ε'ι'λέον, τον Οκτώβριο του 2013 ο Κώστας Βαξεβάνης, 

αρχισυντάκτης του ερευνητικού 'εριοδικού HOT DOC και δηµοσιογράφος, 



'αρα'έµφθηκε σε δίκη για 'αραβίαση νόµου 'ερί 'ροστασίας 'ροσω'ικών 

δεδοµένων, αφού δηµοσίευσε τα ονόµατα 2.000 Ελλήνων 'ου φέρονται να 

έχουν τρα'εζικούς λογαριασµούς στην Ελβετία, καλώντας για διερεύνηση 

ενδεχόµενης φοροδιαφυγής. Αθωώθηκε σε 'ρώτο βαθµό τον Νοέµβριο του 

2012 και στο δεύτερο βαθµό τον Νοέµβριο του 2013. 

Η ∆ιεθνής Αµνηστία θέλει να ε'αναλάβει ότι το δικαίωµα στην ελευθερία 

του θρησκεύµατος δεν ε'εκτείνεται µέχρι την 'ροστασία α'ό το κράτος των 

θρησκευτικών 'ε'οιθήσεων ενός 'ροσώ'ου α'ό την κριτική ή τον 

σχολιασµό. Ό'ως ε'ισηµαίνεται α'ό την Ε'ιτρο'ή Ανθρω'ίνων 

∆ικαιωµάτων, «η νοµοθεσία για τη βλασφηµία δεν 'ρέ'ει να 

χρησιµο'οιείται για να εµ'οδίζεται ή να τιµωρείται η θεµιτή κριτική σε 

θρησκευτικούς ηγέτες ή ο αιτιολογηµένος σχολιασµός δογµάτων 'ίστης.» Η 

∆ιεθνής Αµνηστία καλεί, ε'ίσης, τις ελληνικές αρχές να καταργήσουν την 

αναχρονιστική νοµοθεσία 'ερί βλασφηµίας". 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Γ. Παναγό"ουλος: Θετική η α"όφαση του 
ΣτΕ, 20.01.2014 

 

Για τις 'ερικο'ές στους ένστολους 

Την α'όφαση του ΣτΕ σχολιάζει ο 'ρόεδρος της ΓΣΕΕ και ασκεί κριτική 

στην κυβέρνηση. 

Ό'ως τόνισε ο 'ρόεδρος της εργατικής συνοµοσ'ονδίας: "Χαιρετίζουµε την 

α'όφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Ε'ικρατείας, µε την ο'οία 

αναγνωρίζεται η αντισυνταγµατικότητα των διατάξεων 'ου ε'έβαλαν 

µειώσεις στις α'οδοχές των ενστόλων (ενώ των µισθωτών και συνταξιούχων 

είναι συνταγµατικές;), τη στιγµή µάλιστα 'ου η Κυβέρνηση διαλαλεί την 

'ρόθεσή της να διανείµει στους ιδίους το ό'οιο 'ρωτογενές 'λεόνασµα. 

Χαιρετίζουµε την τιτάνια υ'οµονή 'ου ε'ιδεικνύουν εκατοντάδες χιλιάδες 

εργαζόµενοι –έρµαια της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και των µέτρων 

λιτότητας- αναµένοντας τη δηµοσίευση της α'όφασης της Ολοµέλειας του 

ΣτΕ στην Αίτηση 'ου έχει καταθέσει η Γ.Σ.Ε.Ε. για την ακύρωση των 

διατάξεων του ν. 4046/2012 και της 6ης ΠΥΣ. 

Μια καθυστέρηση 'ου στερεί αδικαιολόγητα στη Συνοµοσ'ονδία τη 

δυνατότητα άµεσης 'ροσφυγής στο Ευρω'αϊκό ∆ικαστήριο για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώ'ου (Ε∆∆Α) διεκδικώντας όχι µόνο την 'ροστασία 

των εργαζοµένων, αλλά και τη δικαίωση των αγώνων τους. 

Χαιρετίζουµε την ε'ιµονή των συνδικάτων να δίνουν καθηµερινά άνισες 

µάχες, µέσα σε ένα 'εριβάλλον εµ'έδωσης της 'αραβίασης του 

Συντάγµατος, µε διατάξεις 'ου κατέλυσαν κάθε έννοια συλλογικής 

εργατικής 'ροστασίας, θυσίασαν και µετέτρεψαν την εργατική νοµοθεσία σε 

εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, αγνοώντας ε'ιδεικτικά τα 

ολέθρια α'οτελέσµατα σε βάρος των εργαζοµένων και της κοινωνίας. 

∆ιερωτώµαστε εάν η Κυβέρνηση θα ε'ιδείξει την ίδια σ'ουδή συµµόρφωσης 

µε τη λήψη άµεσων µέτρων στην 'ερί'τωση αναγνώρισης της 

αντισυνταγµατικότητας των µνηµονιακών διατάξεων σε βάρος των 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Άλλωστε οι εργαζόµενοι δεν έχουν 



µηχανισµούς για να καθορίζουν µόνοι τους το ύψος των αµοιβών και των 

αναδροµικών τους…..". 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Κοµισιόν: Να α"οδεχτεί η Ελλάδα τα αντίγραφα 
συνταξιοδοτικών µητρώων, 23.01.2013 

 

Μ'ροστά στον κίνδυνο 'αρα'οµ'ής στο ∆ικαστήριο της ΕΕ η χώρα µας  

Αθήνα  

Η Ευρω'αϊκή Ε'ιτρο'ή ζήτησε την Πέµ'τη α'ό την Ελλάδα να δέχεται, σε 

ό,τι αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, ε'ικυρωµένα αντίγραφα 

εγγράφων 'ου 'ροέρχονται α'ό άλλα κράτη µέλη. 

Ειδικότερα, η Ευρω'αϊκή Ε'ιτρο'ή ζήτησε α'ό την Ελλάδα να 

συµµορφωθεί µε τους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζοµένων, µε την α'οδοχή αντιγράφων συνταξιοδοτικών µητρώων 'ου 

είχαν ε'ικυρωθεί α'ό την Κύ'ρο, λαµβάνοντας υ'όψη τις 'εριόδους 

ασφάλισης σε άλλα κράτη-µέλη, ό'ου ένα άτοµο έχει εργαστεί. 

Το αίτηµα της Ε'ιτρο'ής έχει τη µορφή αιτιολογηµένης γνώµης 'ου 

συνιστά το δεύτερο στάδιο στο 'λαίσιο της διαδικασίας 'αράβασης.  

Η Ελλάδα διαθέτει 'λέον 'ροθεσµία δύο µηνών για να κοινο'οιήσει στην 

Ε'ιτρο'ή τα µέτρα 'ου θα λάβει για την αντιµετώ'ιση αυτού του 

'ροβλήµατος. Σε αντίθετη 'ερί'τωση, η Ε'ιτρο'ή µ'ορεί να α'οφασίσει να 

'αρα'έµψει την Ελλάδα στο ∆ικαστήριο της ΕΕ. 

Σε ό,τι αφορά το ιστορικό της υ'όθεσης, η Ε'ιτρο'ή ανέφερε, σε σχετική 

ανακοίνωση, ότι έλαβε καταγγελία α'ό κύ'ρια 'ολίτη, η ο'οία είχε 

εργαστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύ'ρο, σχετικά µε την αίτησή της 

για µερική σύνταξη.  

∆εδοµένου ότι η καταγγέλλουσα διαµένει στην Κύ'ρο, οι κυ'ριακές αρχές 

ανέλαβαν τη διαδικασία υ'ολογισµού της σύνταξής της, αλλά οι ελληνικές 

αρχές αρνήθηκαν να δεχθούν αντίγραφο του ελληνικού συνταξιοδοτικού της 

µητρώου 'ου είχε ε'ικυρωθεί α'ό τις αρχές της Κύ'ρου ως α'όδειξη του 

χρόνου εργασίας της στην Ελλάδα. Αντίθετα, σύµφωνα µε την Κοµισιόν, η 

καταγγέλλουσα καλείται να 'ροσκοµίσει τα 'ρωτότυ'α έγγραφα ως 

'ροϋ'όθεση για τη διεκ'εραίωση της υ'όθεσης. 

Η Ε'ιτρο'ή θεωρεί τις 'ρακτικές αυτές εµ'όδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία 

των εργαζοµένων στο εσωτερικό της ΕΕ, αλλά και αντίθετες 'ρος την αρχή 

της αναλογικότητας 'ου ορίζεται στον κανονισµό για τον συντονισµό των 

συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας.  

Ο εν λόγω κανονισµός α'αγορεύει διαδικασίες 'ου συνε'άγονται 

δυσανάλογη ε'ιβάρυνση για τους αιτούντες κατά τη διάρκεια ε'εξεργασίας 

εγγράφων. 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Πρόταση-βόµβα για κατάργηση του 

κατώτατου µισθού, 24.01.2014 

 

Στους νεοεισερχόµενους στην εργασία 

Με τη βούλα κατάργηση του κατώτατου µισθού για τους νέους 15 έως 29 

ετών, µε 'ρόσχηµα τη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας 



'ροτείνει στην 'ρώτη µηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονοµία το 

Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών. 

Ειδικότερα, στις 'ροτάσεις του ΚΕΠΕ 'εριλαµβάνεται η «κατάργηση του 

κατώτατου µισθού για νέους, έως ένα έτος α'ό την 'ρόσληψή τους, ώστε να 

δίνεται ισχυρό κίνητρο 'ρόσληψης, 'αράλληλα µε την ενίσχυση της δράσης 

του Σώµατος Ε'ιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) µε τη θέσ'ιση κινήτρων 

α'οδοτικότητας, 'ρος α'οφυγή 'αραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας. 

Προτείνεται, ε'ίσης: η µετατρο'ή των ε'ιδοµάτων ανεργίας είτε σε 

ε'ιταγές εργασίας και η 'ροώθηση της ε'ιχειρηµατικότητας α'ό οµάδες 

νέων, είτε µε την 'αροχή κεφαλαίου κίνησης, είτε µε την 'αροχή χώρων µε 

υλικοτεχνική υ'οδοµή 'ρος ενοικίαση µε χαµηλό κόστος, η θεσµοθέτηση 

της 'ρακτικής άσκησης για όλους στην τριτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια 

τεχνική-ε'αγγελµατική εκ'αίδευση, τουλάχιστον για ένα εξάµηνο, µε 

ε'ιδότηση του κόστους α'ό το κράτος (αµοιβές χαµηλότερες του κατώτατου 

µισθού µε ασφαλιστική κάλυψη).  

Ακόµη, η αντικατάσταση του ε'ιδόµατος ανεργίας µε ε'ίδοµα α'ασχόλησης 

µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 'ερί'τωση των νέων και των εργαζοµένων 

κοντά στη συνταξιοδότηση και η άρση των 'εριορισµών 'ου ισχύουν στην 

άσκηση ορισµένων ε'αγγελµάτων και στο 'λαίσιο των δράσεων 'ου 

α'αιτούνται για την ενίσχυση της α'ασχόλησης, το ΚΕΠΕ 'ροτείνει ε'ίσης 

«τη ριζική αναδιάρθρωση του ΟΑΕ∆, ο ο'οίος οργανώθηκε στα 'λαίσια 

διαφορετικών οικονοµικών συνθηκών α'ό αυτές 'ου ε'ικρατούν σήµερα στη 

χώρα. Α'οτέλεσµα, σύµφωνα µε την έκθεση «είναι να αδυνατεί να 

αντα'οκριθεί µε α'οτελεσµατικότητα στο έργο του (ε'ιδοµατική στήριξη 

ανέργων, λειτουργίες σύζευξης 'ροσφοράς-ζήτησης εργασίας)».  

Σύµφωνα µε την ίδια έκθεση, κρίνεται αναγκαία και η «αύξηση της 

χρηµατοδότησης του Οργανισµού, µετά την αξιολόγηση των δοµών του και 

του 'αραγόµενου α'οτελέσµατος, µε την εξοικονόµηση άλλων κατηγοριών 

δα'ανών είναι εκ των ων ουκ άνευ, 'ροκειµένου να υ'οστηριχτεί µια 'ιο 

γενναιόδωρη ε'ιδοµατική 'ολιτική αλλά και να διευκολυνθεί η 'λήρης 

µηχανογράφηση του οργανισµού 'ου θα διευκολύνει τις υ'ηρεσίες 

σύζευξης. Ενδεχοµένως, σύµφωνα 'άντοτε µε την έκθεση «να α'αιτείται και 

βελτίωση της ε'ιχειρησιακής ε'άρκειας των υ'αλλήλων του ΟΑΕ∆, µέσω 

της συµµετοχής τους σε 'ρογράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης». 

Τέλος, το ΚΕΠΕ εισηγείται την υ'ογραφή διακρατικών συµφωνιών µε 

χώρες ό'ως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νορβηγία) για την 

α'ορρόφηση ανέργων στη βάση µιας σχεδιασµένης µεταναστευτικής 

'ολιτικής και την ε'αναλειτουργία ε'ιχειρήσεων 'ου έχουν βάλει 

«λουκέτο» µε τη συµµετοχή οµάδων εργαζοµένων και ανέργων (µε καταβολή 

εφά'αξ του 'οσού των ε'ιδοµάτων ανεργίας).  

Οι 'ολιτικές αυτές θα 'ρέ'ει να συµ'ληρωθούν µε φορολογικές 

ελαφρύνσεις, 'αραχωρήσεις εκτάσεων για ξένες ε'ενδύσεις 'ου 

δηµιουργούν α'ασχόληση και 'αραχώρηση δηµόσιων εκτάσεων γης έναντι 

συµβολικού τιµήµατος σε αυτούς 'ου ε'ιθυµούν να α'ασχοληθούν στον 

αγροτικό τοµέα. 

 

 



� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Παρέµβαση της ΠΟΕ - ΟΤΑ στον ΟΑΕ∆, 
24.01.2014 

 

Για τους εργαζόµενους στα 'ρογράµµατα κοινωφελούς εργασίας 

Συνδικαλιστικά στελέχη και εργαζόµενοι στα 'ρογράµµατα αυτά, θα 

συγκεντρωθούν στις 11'µ στον Άλιµο, στις 30/1 έξω α'ό τα κεντρικά 

γραφεία του ΟΑΕ∆. 

Ε'ίσης, µετά α'ό κινητο'οίηση του σωµατείου εργαζοµένων στο ∆ήµο 

Βύρωνα, 'ληρώθηκαν οι "'ενταµηνίτες". Το θέµα είχε 'αρουσιαστεί και 

α'ό το enet. Στην ανακοίνωσή του το σωµατείο αναφέρει ότι: "Μετά τις 

'αρεµβάσεις των συνδικάτων, έγινε το αυτονόητο. Οι εργαζόµενοι στα 

'ρογράµµατα υ'ερεκµετάλλευσης των ανέργων (κοινωφελείς εργασία) 

άρχισαν να 'ληρώνονται. Άρχισαν να 'ληρώνονται α'ό σήµερα για το µήνα 

∆εκέµβριο οι εργαζόµενοι 'ου α'ασχολούνται µέσω των 'ρογραµµάτων 

«κοινωφελούς εργασίας» στο ∆ήµο Βύρωνα και σε όλους τους δήµους της 

χώρας. 

Υ'εύθυνος για την καταβολή των µισθών είναι ο ΟΑΕ∆, ο ο'οίος δεν είχε 

'ληρώσει ούτε ένα ευρώ, ενώ είχαν 'εράσει 'άνω α'ό 50 µέρες α'' όταν 

έ'ιασαν δουλειά οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι. Για να γίνει το αυτονόητο 

και να αρχίσουν να 'ληρώνονται στους δήµους όλης της χώρας οι 

εργαζόµενοι στο 'ρόγραµµα υ'ερεκµετάλλευσης των άνεργων (κοινωφελούς 

εργασίας) χρειάστηκαν ε'ανηλληµένες 'αρεµβάσεις των 'ρωτοβάθµιων 

σωµατείων και της ΠΟΕ ΟΤΑ. 

Υ'ενθυµίζουµε ότι το 'ρόγραµµα αυτό το ονοµάζουν κοινωφελής εργασία 

και τους εργαζόµενους ωφελουµένους, για να καταργήσουν µε αυτό τον 

τρό'ο όλα τα εργατικά δικαιώµατα και κάθε έννοια εργατικού δικαίου. Το 

ηµεροµίσθιο καθορίζεται µε βάση την ηλικία, οι 'άνω των 25 χρονών 490 

ευρώ, οι µέχρι 25 χρονών 427 ευρώ µηνιαίως. ∆εν αναγνωρίζουν στους 

εργαζόµενους αυτούς το δικαίωµα στην άδεια, στην αναρρωτική άδεια, δεν 

'ληρώνονται τις ε'ίσηµες αργίες, δεν αναγνωρίζονται 'τυχία, 

'ροϋ'ηρεσία, κατηγορία και ειδικότητα, οικογενειακά ε'ιδόµατα, 

'αραβιάζοντας την εργατική νοµοθεσία. 

Εκφράζουµε την αντίθεσή µας σε αυτή τη βάρβαρη 'ολιτική, 

υ'ερεκµετάλλευσης των άνεργων, γιατί αρνούµαστε να ζήσουµε εµείς και τα 

'αιδιά µας ως σκλάβοι του 21ου αιώνα και 'αλεύουµε για την ανατρο'ή 

της. Αγωνιζόµαστε για µόνιµη σταθερή εργασία µε δικαιώµατα και 

αξιο'ρε'ή µισθό για όλους σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Α'αιτούµε να 

γίνουν σεβαστά τα δικαιώµατα των εργαζοµένων σε αυτό το 'ρόγραµµα. 

Να 'ληρώνονται οι εργαζόµενοι, χωρίς καθυστέρηση και να καταβάλλεται η 

µισθοδοσία τους δυο φορές το µηνά. Να εφαρµοστεί η εργατική νοµοθεσία σε 

άδεια, 'ροϋ'ηρεσία, ειδικότητα, ε'ίσηµη αργία και κάθε άλλο δικαίωµα. Να 

'ληρώνονται µε την συλλογική σύµβαση της ΠΟΕ ΟΤΑ η το µισθολόγιο των 

εργαζοµένων στο δήµο, αφού εργάζονται στο ίδιο αντικείµενο εργασίας. 

Καταβολή ε'ιδόµατος ανεργίας µε την λήξη του 'ρογράµµατος. 

∆ωρεάν κάρτα για τις µετακινήσεις τους στα µέσα µαζικής µεταφοράς. Τα 

'αρα'άνω αιτήµατα µας είµαστε διατεθειµένοι να τα διεκδικήσουµε γιατί 

είναι δίκαια και είναι τα ελάχιστα για µια αξιο'ρε'ή ζωή. Όλοι την Πέµ'τη 



30 Ιανουαρίου στην συγκέντρωση της ΠΟΕ ΟΤΑ έξω α'ό τα γραφεία του 

ΟΑΕ∆ στον Άλιµο". 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Στο Βόλο το "ρώτο α"οτεφρωτήριο 
νεκρών, 24.01.2014 

 

Ένδειξη σεβασµού της ανθρώ'ινης ε'ιθυµίας α'οτελεί η α'όφαση για τη 

δηµιουργία του 'ρώτου α'οτεφρωτηρίου νεκρών στο Βόλο. 

Το ζήτηµα έφερε στη Βουλή ο γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 

του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης ο ο'οίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για 

κωλυσιεργία καθώς ό'ως εί'ε αν και υ'άρχει ψηφισµένος σχετικός νόµος, 

αλλά και έχουν εκδοθεί οι Κοινές Υ'ουργικές Α'οφάσεις δεν υ'άρχει 

'ρόοδος λόγω συγκεκριµένων οµάδων 'ου αντιδρούν. 

"Το θέµα είναι 'ρωτίστως 'ολιτικό. Μολονότι οι συγκεκριµένες µονάδες 

είναι χαµηλής όχλησης, υ'άρχουν δυνάµεις, θεατές και αθέατες, οι ο'οίες 

δεν ε'ιτρέ'ουν να δηµιουργηθεί έστω και ένα κέντρο α'οτέφρωσης στην 

Αττική" σηµείωσε ο κ. Βούτσης ε'ισηµαίνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει το 

ζήτηµα και µε την 'ολιτική του διάσταση, διότι η κυβέρνηση αρνείται 

συστηµατικά να υ'οβοηθήσει τη διαδικασία. 

Ο ανα'ληρωτής υ'ουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος ε'έρριψε 

εµµέσως την ευθύνη για την µη εφαρµογή του νόµου στους ∆ηµάρχους. 

Εξήγησε ότι η δηµιουργία και συντήρηση των χώρων αυτών είναι 

α'οκλειστική αρµοδιότητα των ΟΤΑ. 

Σηµείωσε ότι υ'άρχουν 'ολλοί ∆ήµαρχοι 'ου έχουν α'οδεχθεί αυτή τη 

διαδικασία αλλά µετά ο'ισθοχωρούν λόγω των α'οφάσεων 'ου λαµβάνουν 

τα δηµοτικά συµβούλια. Εξαίρεση, εί'ε, α'οτελεί ο ∆ήµος Βόλου. 

Υ'οστήριξε ότι υ'άρχει η βούληση, τα εχέγγυα και όλες οι διαδικασίες 

έχουν γίνει νόµιµα ώστε να 'ροχωρήσει η εγκατάσταση και δηµιουργία 

κλιβάνου α'οτέφρωσης νεκρών. 

Σε ό,τι αφορά την Αττική και συγκεκριµένα το Σχιστό ο'ού 'ροβλε'όταν 

και εκεί η δηµιουργία α'οτεφρωτηρίου, ο κ. Γρηγοράκος εί'ε ότι στην αρχή 

ο δήµαρχος ήταν θετικός αλλά στη συνέχεια υ'αναχώρησε και 'ήρε την 

α'όφαση του 'ίσω διότι θεωρεί 'εριβαλλοντικά ανε'ιθύµητη τη διαδικασία 

αυτή. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Κατα"έλτης για τα δικαιώµατα στην 
Ελλάδα, 21.01.2014 

 

Ε'ιστολή 20 συνδικάτων, οργανώσεων και κινηµάτων 

Είκοσι συνδικάτα, οργανώσεις ανθρω'ίνων δικαιωµάτων και κινήµατα α'ό 

όλη την Ευρώ'η ζητούν µε ε'ιστολή 'ου έστειλαν στον Πρόεδρο του 

Ευρω'αϊκού Κοινοβουλίου τη σύνταξη αναφοράς για την κατάσταση των 

ανθρω'ίνων δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου και της δηµοκρατίας στην 



Ελλάδα, τη χώρα 'ου έχει την Προεδρία του Ευρω'αϊκού Συµβουλίου, µε 

βάση το Άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ. 

Η ε'ιστολή τεκµηριώνει ευρύ φάσµα σοβαρών 'αραβιάσεων του Χάρτη 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ στην Ελλάδα, ιδιαίτερα µετά το 2010, µε 

την εφαρµογή των οικονοµικών 'ρογραµµάτων της Τρόικας. 

Στους υ'ογράφοντες 'εριλαµβάνονται µεταξύ άλλων η ΠΟΕ-ΟΤΑ, 'ου 

εκ'ροσω'εί 75.000 εργαζόµενους στην ελληνική το'ική αυτοδιοίκηση, και 

η ΟΛΜΕ, 'ου εκ'ροσω'εί 'άνω α'ό 55.000 λειτουργούς µέσης 

εκ'αίδευσης, καθώς και το βελγικό συνδικάτο CNE, 'ου εκ'ροσω'εί 

167.000 εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα. Την ε'ιστολή 'ροσυ'ογράφει 

ε'ίσης η Ευρω'αϊκή Ένωση για την Υ'εράσ'ιση των Ανθρω'ίνων 

∆ικαιωµάτων, µια οργάνωση οµ'ρέλα 'ου 'εριλαµβάνει 30 'αραρτήµατα σε 

22 κράτη µέλη της ΕΕ. 

Την εβδοµάδα αυτή, οι Έλληνες υ'ουργοί έχουν κληθεί σε ακρόαση α'ό 

διάφορες ε'ιτρο'ές του Ευρω'αϊκού Κοινοβουλίου. Οι οργανώσεις 'ου 

υ'ογράφουν την 'αρούσα ε'ιστολή καλούν τους Ευρωβουλευτές να 

χρησιµο'οιήσουν την ευκαιρία αυτή για να θέσουν ερωτήσεις στους 

υ'ουργούς µε βάση τα στοιχεία, 'ου 'εριλαµβάνονται στο κείµενο 'ου 

υ'οβάλλουν. 

«Το Ευρω'αϊκό Κοινοβούλιο 'ρέ'ει να χρησιµο'οιήσει τις εξουσίες του για 

να διερευνήσει τις 'αραβιάσεις και να ξεκινήσει µια διαδικασία µε βάση το 

άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ. Η ε'ιστολή µας 'αρέχει µια στέρεα βάση για 

να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι δύσκολο να βρούµε έστω κι ένα άρθρο στο Χάρτη 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 'ου να µην 'αραβιάζεται σήµερα α'ό την 

ελληνική κυβέρνηση», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ευρω'αϊκής Ένωσης για την 

Υ'εράσ'ιση των Ανθρω'ίνων ∆ικαιωµάτων. 

Ό'ως αναφέρεται στην ε'ιστολή, «η Ελλάδα 'ερνά τον έκτο χρόνο ύφεσης 

µε την ανεργία να είναι σε ε'ί'εδα ρεκόρ και 57,9% των νέων να βρίσκονται 

εκτός αγοράς εργασίας. ∆εκάδες χιλιάδες άνθρω'οι είναι χωρίς 'ρόσβαση 

στην υγεία και στον ηλεκτρισµό, ενώ άλλες βασικές δηµόσιες υ'ηρεσίες, 

ό'ως η εκ'αίδευση, διαλύονται. Όσοι διαδηλώνουν ενάντια στην κατάσταση 

αυτή αντιµετω'ίζονται µε υ'έρµετρη βία και συχνά α'ειλείται η ζωή τους. 

Συλληφθέντες βασανίζονται α'ό την ίδια αστυνοµία, 'ου αφήνει τους 

νεοναζί να τροµοκρατούν κι ακόµα και να σκοτώνουν µετανάστες. Κατά 

µήκος των συνόρων µε την Τουρκία, 'ρόσφυγες και µετανάστες 

αντιµετω'ίζουν συχνά α'ειλές για τη ζωή τους και κακοµεταχείριση». 

«Είναι αυτό το µέλλον για όλους τους Ευρω'αίους; Ποια χώρα έχει σειρά 

για να δει τέτοια φαινόµενα; Όταν είµαστε αντιµέτω'οι µε τέτοιες 

'αραβιάσεις, η αδράνεια σηµαίνει συνενοχή. Η Ευρωβουλή 'ρέ'ει να 

δράσει έστω και την τελευταία στιγµή και να 'ει ότι τα ανθρώ'ινα 

δικαιώµατα δε µ'ορούν να θυσιάζονται για κανένα λόγο. Οι άνθρω'οι δεν 

είναι αριθµοί» εί'ε ο Θέµης Μ'αλασό'ουλος, 'ρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

Ο Renaud Vivien, γενικός γραµµατέας της Ε'ιτρο'ής για την Κατάργηση 

του Χρέους (CADTM) δήλωσε: «Τα ανθρώ'ινα δικαιώµατα θυσιάζονται στο 

όνοµα της α'ο'ληρωµής ενός 'αράνοµου χρέους 'ου όλο και αυξάνεται τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια, 'αρά τις βίαιες 'ερικο'ές. Είναι ε'είγον να 

γίνει έλεγχος του χρέους α'ό τον ελληνικό λαό και να ακυρωθεί χωρίς 

όρους το κοµµάτι 'ου θα α'οδειχθεί 'αράνοµο». 



∆ιαβάστε εδώ ολόκληρη την ε'ιστολή. 

Υ'ογράφοντες: 

Ευρω'αϊκή Ένωση για την Υ'εράσ'ιση των Ανθρω'ίνων ∆ικαιωµάτων 

(AEDH) 

Βελγική Ένωση Ανθρω'ίνων ∆ικαιωµάτων 

Ευρω'αϊκό ∆ίκτυο της Attac 

Attac Αυστρίας 

Attac Γαλλίας 

Attac Ελλάδας 

Attac Ουγγαρίας 

Attac Ιρλανδίας 

CADTM Ευρώ'ης 

CNE-CSC, Εθνική Οµοσ'ονδία Ιδιωτικών Υ'αλλήλων - Βέλγιο 

Παρατηρητήριο της Ευρώ'ης των Εταιρειών (CEO) 

Ευρω'αϊκή Συµµαχία για τη ∆ηµόσια Υγεία (EPHA) 

Forum per una Nuova Finanza Pubblica e Sociale – Ιταλία 

∆ίκτυο για τα 'ολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα 

Platform Stop Racisme en Uitsluiting – Ολλανδία 

Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) – Ισ'ανία 

Οµοσ'ονδία Λειτουργών Μέσης Εκ'αίδευσης (ΟΛΜΕ) 

Πανελλήνια Οµοσ'ονδία Εργαζοµένων στους Οργανισµούς Το'ικής 

Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) 

∆ιεθνικό Ινστιτούτο (ΤΝΙ) 

Σωµατείο Εργαζοµένων στην ΕΥΑΘ (ΣΕΕΥΑΘ) 

Κίνηση Ενωµένοι ενάντια στο Ρατσισµό και τη Φασιστική Α'ειλή 

(ΚΕΡΦΑΑ) 

War on Want – Ηνωµένο Βασίλειο 

Υ'οστηρίζεται α'ό: 

- Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στην Ελλάδα 'ου Αντιστέκεται – Βρυξέλλες 

- Real Democracy Now Berlin / GR 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Economist: Υψηλότατος ο κίνδυνος 

κοινωνικής έκρηξης στην Ελλάδα, 22.01.2014 

 

Την εκτίµηση του Economist ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις χώρες µε τον 

υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικής έκρηξης, γεγονός το ο'οίο α'έδωσε στο 

έβδοµο συνεχιζόµενο έτος ύφεσης της οικονοµίας, µετέφερε ο διευθυντής 

σύνταξης του 'εριοδικού The Economist Ντάνιελ Φράνκλιν (Daniel 

Franklin) κατά τη διάρκεια 'αρουσίασης, χθες το βράδυ, της ετήσιας 

έκδοσης του βρετανικού οµίλου «Ο Κόσµος το 2014» για την Ελλάδα και την 

Κύ'ρο. 

Αναλύοντας τις συνθήκες υ'ό τις ο'οίες η Ελλάδα εισέρχεται στο 2014, ο 

'ρόεδρος του Εµ'ορικού και Βιοµηχανικού Ε'ιµελητηρίου Αθηνών 

(ΕΒΕΑ) Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο 'ρόεδρος του Συνδέσµου 

Ε'ιχειρήσεων και Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) Αντώνης 

Μακρής, µίλησαν για εξαντλούµενες αντοχές της ελληνικής κοινωνίας λόγω 

των ε'ι'τώσεων της συνεχιζόµενης λιτότητας και της ύφεσης της 

οικονοµίας. 



Σε αυτό το 'λαίσιο, εξέφρασαν την ά'οψη ότι οι εταίροι της Ελλάδας, οι 

ο'οίοι καθορίζουν τους όρους του 'ρογράµµατος δηµοσιονοµικής 

'ροσαρµογής, θα 'ρέ'ει να ε'ιδείξουν µεγαλύτερη κατανόηση 'ρος αυτή 

την κατεύθυνση. Εκτίµησαν δε ότι έως σήµερα το µεγαλύτερο βάρος έχει 

σηκώσει ο ιδιωτικός τοµέας σε αντίθεση µε τον δηµόσιο. 

Αναλυτικότερα, ο υ'εύθυνος της έκδοσης Ντάνιελ Φράνκλιν 'ροέβλεψε ότι 

το 2014 τα καλά οικονοµικά νέα θα έρθουν α'ό τη ∆ύση, µε τις χώρες του 

G4 να συνδράµουν το 'αγκόσµιο 'ραγµατικό ΑΕΠ κατά 544 δισ. δολ. 

(ΗΠΑ- 370 δισ. δολ., Ια'ωνία- 91 δισ. δολ., Βρετανία- 43 δισ. δολ., 

Γερµανία- 40 δισ. δολ.). 

Ο ίδιος εκτίµησε ότι η ελίτ των ε'ιτυχηµένων ε'ιχειρηµατιών στον τοµέα 

της τεχνολογίας θα διαδεχθεί τα «golden boys» των τρα'εζών στο 'αγκόσµιο 

οικονοµικό 'ροσκήνιο και κατ’ ε'έκταση θα α'οτελέσει το «κόκκινο 'ανί» 

για τη διεθνή κοινή γνώµη. 

Στην κορυφή της κατάταξης µε βάση την ταχύτητα οικονοµικής ανά'τυξης 

ο κ. Φράνκλιν το'οθέτησε -στη θέση της µέχρι 'ρότινος 'ρωτο'όρου Κίνας, 

η ο'οία είναι 'λέον χώρα µεσαίου εισοδήµατος µε 'ιο αργή ανά'τυξη- 

χώρες ό'ως το Νότιο Σουδάν και η Μογγολία. 

Μεταξύ άλλων, ο κ. Φράνκλιν αναφέρθηκε στην ένταση η ο'οία α'ορρέει 

α'ό το ευαίσθητο θέµα των νησιών ανάµεσα στην Κίνα και την Ια'ωνία. 

Τόνισε ε'ίσης ότι το 2014, µε την ολοκλήρωση της κατασκευής του, το Sky 

City (Σαγκάη) θα είναι το ψηλότερο κτήριο στον κόσµο µε ύψος 838 µέτρα. 

Αναφέρθηκε, εξάλλου, στο γεγονός ότι ο ιδρυτής της Virgin Ρίτσαρντ 

Μ'ράνσον (Richard Branson) θα διοργανώσει το 'ρώτο εµ'ορικό ταξίδι στο 

διάστηµα, στο ο'οίο θα συµµετάσχει και ο ίδιος µαζί µε τα δύο 'αιδιά του. 

Σχετικά µε το 'αγκόσµιο κύ'ελλο 'οδοσφαίρου 'ροέβλεψε ότι θα 

'ροσελκύσει τα βλέµµατα του φιλοθεάµονος κοινού στη Βραζιλία, ενώ 

ανέφερε ότι 'ιθανές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης, µε αιχµή το κόστος 

ανάληψης της διοργάνωσης, ενδεχοµένως να ε'ισκιάσουν τα µατς. 

Το 2014, σύµφωνα µε τον κ. Φράνκλιν, το 42% του 'αγκόσµιου 'ληθυσµού 

θα κληθεί να ψηφίσει σε εθνικό ε'ί'εδο, γεγονός 'ου οφείλεται στη 

διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών σε µεγάλες χώρες, ό'ως η Ινδία και η 

Βραζιλία. 

Τέλος, εκτίµησε ότι µεγάλοι «'αίκτες», ό'ως οι ΗΠΑ, η ΕΕ αλλά και η 

Κίνα, θα έχουν σκυµµένο το κεφάλι στα εσωτερικά µέτω'α εν µέσω 

'ολιτικής αστάθειας 'ου θα α'ορρέει α'ό τις οικονοµικές δυσκολίες. 

 

ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ∆άσκαλος έβαλε µαθητές να 

χαστουκίσουν συµµαθητή τους, 21.01.2014 

 

Συνελήφθη 50χρονος δάσκαλος, ο ο'οίος κρατείται στο Αστυνοµικό Τµήµα 

της Άρτας, µετά α'ό καταγγελία µητέρας 8χρονου µαθητή της Β' ∆ηµοτικού 

ότι 'ροέτρεψε τους συµµαθητές του γιου της να τον χαστουκίσουν για 

τιµωρία, ε'ειδή ήταν ζωηρός την ώρα του µαθήµατος. 

Η γνωµάτευση των γιατρών αναφέρει σοβαρά τραύµατα στο 'ρόσω'ο του 

8χρονου. 



Σύµφωνα µε την καταγγελία της µητέρας του 8χρονου, ο δάσκαλος 

ακινητο'οίησε τον γιο της και έδωσε εντολή στους άλλους συµµαθητές του, 

ένας - ένας να το χαστουκίζουν, ενώ το'οθέτησε στην 'όρτα της αίθουσας, 

δύο άλλους µαθητές, ώστε να µην µ'ορέσει να διαφύγει. 

Ο µαθητής γύρισε έντροµος το µεσηµέρι στο σ'ίτι του και εί'ε όσα 

συνέβησαν στη µητέρα του, η ο'οία τον µετέφερε στο νοσοκοµείο της Άρτας. 

Το µεσηµέρι της Τετάρτης ο δάσκαλος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Τα κυκλώµατα "ροστασίας ανηλίκων στη 
χώρα µας, 26.01.2014 

 

H υ'όθεση της εξάρθρωσης διεθνούς κυκλώµατος στη Λάρισα 'ου 

εµ'ορευόταν βρέφη, έναντι 5.000 ευρώ το καθένα, ανέδειξε για άλλη µια 

φορά τις σοβαρές αδυναµίες του συστήµατος 'ροστασίας των ανηλίκων στη 

χώρα µας. Σε αυτό συµφωνούν τόσο κυβερνητικοί, όσο και µη κυβερνητικοί 

'αράγοντες 'ου κλήθηκαν α'ό την «Κ» να σχολιάσουν την εικόνα 'ου 

αναδεικνύεται 'ίσω α'ό το θέµα της 'αράνοµης υιοθεσίας βρεφών. 

Μωρά 'ου εγκαταλεί'ονται στα βρεφοκοµεία λόγω φτώχειας, 'αιδιά 'ου 

υφίστανται εργασιακή εκµετάλλευση α'ό κυκλώµατα ή ακόµα και α'ό τις 

ίδιες τις οικογένειές τους και κυρίως η έλλειψη ενός συντονισµένου 

εθνικού σχεδίου και ε'αρκών δηµόσιων υ'οδοµών δηµιουργούν µια ζοφερή 

εικόνα για την Ελλάδα της κρίσης. Χαρακτηριστικό του 'ροβλήµατος είναι 

το γεγονός ότι καµία υ'ηρεσία δεν έχει ε'ο'τεία του 'ροβλήµατος. 

Τα στοιχεία της Αστυνοµίας δεν α'οτυ'ώνουν το µέγεθός του σε καµία 

'ερί'τωση, 'αρότι α'’ όλες τις 'λευρές αναγνωρίζεται ο θετικός ρόλος της 

Αστυνοµίας στον συγκεκριµένο τοµέα (trafficking). Σύµφωνα µε τα 

δηµοσιευµένα στατιστικά της ΕΛ.ΑΣ., το 2012 τα 'αιδιά δεν υ'άρχουν καν 

ως διακριτή υ'οκατηγορία µέσα στις συνολικές υ'οθέσεις εµ'ορίας 

ανθρώ'ων, ενώ για το 2011 η Αστυνοµία κατέγραψε µόλις 13 θύµατα 

εµ'ορίας σ’ ένα σύνολο 97 'ερι'τώσεων συνολικά. 

Ωστόσο στην ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντι'άρτµεντ, 'ου αφορά την εµ'ορία 

ανθρώ'ων, αναφέρεται ότι εκατοντάδες 'αιδιά, κυρίως Ροµά α'ό την 

Αλβανία και τη Ρουµανία, υ'οβάλλονται σε καταναγκαστική εργασία στην 

Ελλάδα, 'ουλώντας αντικείµενα στον δρόµο, ζητιανεύοντας ή 

δια'ράττοντας µικροκλο'ές. Οι ΜΚΟ συµφωνούν 'ως τα θύµατα εµ'ορίας 

σ'ανίως καταφεύγουν στις Αρχές. Ενδεικτικά η µη κυβερνητική οργάνωση 

Α21, η ο'οία δραστηριο'οιείται στον τοµέα της 'ροστασίας των θυµάτων 

trafficking για σεξουαλική εκµετάλλευση, ε'ισηµαίνει ότι µόλις το 1% των 

γυναικών 'ου 'έφτουν θύµατα, 'αίρνουν το θάρρος να το καταγγείλουν. 

«Ό'ως φαντάζεστε, τα 'αιδιά είναι 'ολύ λιγότερα» λέει στην «Κ» ο κ. Αρης 

Καρδασιλάρης, εκ'ρόσω'ος της τηλεφωνικής γραµµής 'ληροφόρησης για 

εµ'ορία ανθρώ'ων «1109». Όλες οι ΜΚΟ (µεταξύ των ο'οίων η Praksis, τα 

Παιδικά Χωριά SOS και οι Γιατροί του Κόσµου), µε τις ο'οίες 

ε'ικοινωνήσαµε, δήλωσαν αδυναµία να σκιαγραφήσουν το 'ρόβληµα, όµως 

αναφέρουν ως µέγιστη έκφανσή του την έλλειψη υ'οδοµών και την 

'οιοτική αλλαγή 'ου φαίνεται να ε'ιφέρει η φτώχεια. «Έχουµε 'ερι'τώσεις 

'αιδιών 'ου έρχονται στα ιατρεία µας εµφανώς κακο'οιηµένα και υ'ό 



εκµετάλλευση ακόµα και α'ό τις ίδιες τις οικογένειές τους» λέει η κ. 

Ευγενία Θάνου, διευθύντρια των Γιατρών του Κόσµου. 

Παράλληλα, στα 'αιδικά νοσοκοµεία αυξάνεται ο αριθµός των 

εγκαταλελειµµένων 'αιδιών τα ο'οία, ωστόσο, δεν δίδονται για υιοθεσία 

αφού σε 'ολλές 'ερι'τώσεις οι µητέρες εµφανίζονται και τα 'αίρνουν 'ριν 

α'ό την 'αρέλευση του έτους 'ου α'αιτεί ο νόµος 'ροτού 'αρα'εµφθούν σε 

κοινωνικές δοµές. «Είναι ανάγκη να δούµε την ανηλικότητα και όχι την 

'αρανοµία και αυτό είναι κάτι 'ου κάνει η Αστυνοµία. Όµως δεν ε'αρκεί η 

Αστυνοµία για την αντιµετώ'ιση του 'ροβλήµατος, το ο'οίο α'αιτεί ένα 

ολοκληρωµένο δίκτυο κοινωνικών δοµών» λέει ο κ. Ηρακλής Μοσκώφ, 

εθνικός εισηγητής για το trafficking στην Ελλάδα. 

Μία α'ό τις δυσκολίες 'ου 'αρουσιάζονται κατά την αντιµετώ'ιση των 

'ροβληµάτων 'ροστασίας 'αιδιών είναι οι ιδιαιτερότητες των κοινωνικών 

οµάδων στις ο'οίες είναι ενταγµένα. Η ενδεικτικότερη υ'όθεση είναι αυτή 

των 502 'αιδιών «των φαναριών» 'ου φιλοξενήθηκαν στο ίδρυµα της Αγίας 

Βαρβάρας την 'ερίοδο των Αγώνων, το 2004. Τα 'αιδιά αυτά, κυρίως Ροµά, 

εξαφανίστηκαν. Η υ'όθεση δεν είχε διαλευκανθεί έως τον Αύγουστο, ο'ότε 

και 'ροκλήθηκε συζήτηση στην αρµόδια ε'ιτρο'ή της Βουλής... 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΕΣΥ: Εγκρίθηκε η Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Ε"ι"τώσεων για την διαχείριση των 

α"ορριµµάτων, 25.01.2014 

 

Με 28 θετικές ψήφους, έναντι δύο «όχι» και ένα λευκό, εγκρίθηκε, λίγο 

'ριν τη 1 τα ξηµερώµατα, µε ονοµαστική ψηφοφορία α'ό το Περιφερειακό 

Συµβούλιο Πελο'οννήσου, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Ε'ι'τώσεων 

(ΜΠΕ), για την ολοκληρωµένη διαχείριση των α'ορριµµάτων της 

Πελο'οννήσου και 'λέον αναµένεται η τελική έγκριση α'ό την Ειδική 

Υ'ηρεσία Περιβάλλοντος του υ'ουργείου Περιβάλλοντος, για να 

'ροχωρήσει η υλο'οίηση του έργου, 'ου θα δώσει λύση στο µείζον ζήτηµα 

των σκου'ιδιών της Πελο'οννήσου. 

Η συνεδρίαση ήταν θυελλώδης και η αντι'αράθεση σε 'ολύ υψηλούς 

τόνους, µεταξύ εκ'ροσώ'ων φορέων και 'εριφερειακών συµβούλων, ενώ 

εκείνο 'ου χαρακτήρισε τη χθεσινή συζήτηση ήταν τα 'ρωτοφανή µέτρα 

ασφάλειας µε τα ΜΑΤ στις εισόδους του κτιρίου, 'ου είχαν ως α'οτέλεσµα 

την 'αραίτηση του γραµµατέα του 'εριφερειακού συµβουλίου και την 

α'οχώρηση 'αρατάξεων της αντι'ολίτευσης. 

Την Μελέτη Περιβαλλοντικών Ε'ι'τώσεων (ΜΠΕ) ενέκριναν τελικά, εκτός 

α'ό τους 'αρόντες συµβούλους της 'αράταξης του 'εριφερειάρχη Πέτρου 

Τατούλη και τρεις σύµβουλοι της µείζονος αντι'ολίτευσης α'ό την 

'αράταξη του ∆ηµήτρη ∆ράκου, ο ο'οίος στην αρχή της συνεδρίασης 

α'οχώρησε, ενώ αρνητικά ψήφισαν οι σύµβουλοι της Λαϊκής Συσ'είρωσης. 

Ο 'ρόεδρος του 'εριφερειακού συµβουλίου Γιώργος Πουλοκέφαλος, µε το 

'έρας της συνεδρίασης, ευχαρίστησε τους συµβούλους και τους 'ολίτες για 

τη συµβολή τους στην οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης, ενώ η 

αντι'εριφερειάρχης Ενηµέρωσης Ντίνα Νικολάκου εξέφρασε την 



ικανο'οίηση της 'εριφερειακής αρχής και υ'ογράµµισε ότι, «η 

Πελο'όννησος 'λέον αλλάζει σελίδα και λύνει ένα α'ό τα σοβαρότερα 

'ροβλήµατα, αυτό των σκου'ιδιών». 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ∆ιεθνής Αµνηστία: Κόκκινη κάρτα στην 
Ελληνική Προεδρία, 21.01.2014 

 

Για τα ανθρώ'ινα δικαιώµατα 

Η ∆ιεθνής Αµνηστία 'αρέδωσε σήµερα στον υ'ουργό ∆ικαιοσύνης, 

Χαράλαµ'ο Αθανασίου, στις Βρυξέλλες, τις «συστάσεις της 'ρος την 

Ελληνική Προεδρία της Ευρω'αϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)» και την καλεί να 

διασφαλίσει την ανά'τυξη ενός ουσιαστικού µηχανισµού αντίδρασης, ώστε 

να αντιµετω'ιστούν οι συστηµατικές 'αραβιάσεις των ανθρώ'ινων 

δικαιωµάτων εντός της ΕΕ. 

Η Ελληνική Προεδρία έχει µια µοναδική ευκαιρία να διαµορφώσει το 

µέλλον της 'ροστασίας ανθρω'ίνων δικαιωµάτων στην EE, ό'ως αναφέρεται 

στη σχετική ανακοίνωση, καθώς η θητεία του Ευρω'αϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρω'αϊκής Ε'ιτρο'ής 'λησιάζει στο τέλος της, και το Ευρω'αϊκό 

Συµβούλιο 'ροετοιµάζει τη σύνταξη στρατηγικών κατευθυντήριων οδηγιών 

για τους τοµείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, στο 

'λαίσιο του νέου 'ολυετούς 'ρογράµµατος ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υ'οθέσεων. 

«Η Προεδρία θα ηγηθεί ενός νέου 'λαισίου ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υ'οθέσεων και 'ρέ'ει να διασφαλίσει ότι θα συµ'εριληφθούν σε αυτό 

θέµατα διακρίσεων, θεµελιωδών δικαιωµάτων, καθώς και ουσιαστικές 

αλλαγές στη µεταναστευτική 'ολιτική», δήλωσε ο Nicolas Beger, 

∆ιευθυντής του Γραφείου Ευρω'αϊκών Θεσµών της ∆ιεθνούς Αµνηστίας. 

«Κατ' ελάχιστον θα 'ρέ'ει να αντιµετω'ιστούν σοβαρά η ε'αίσχυντη 

µεταχείριση των µεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των 'ροσφύγων στα 

σύνορα της ΕΕ, οι διακρίσεις 'ου αντιµετω'ίζουν οι Ροµά, το ανησυχητικό 

ε'ί'εδο των εγκληµάτων µίσους και η ενδηµική βία κατά των γυναικών και 

των κοριτσιών». 

Μεταξύ άλλων, η ∆ιεθνής Αµνηστία καλεί για συγκεκριµένες ενέργειες 

στους ακόλουθους τοµείς: 

“Μετανάστευση 

Σε ολόκληρη την ΕΕ και τα σύνορά της, η 'ολιτική ελέγχου της 

µετανάστευσης εξακολουθεί να 'αραβιάζει τα δικαιώµατα των µεταναστών, 

των αιτούντων άσυλο και των 'ροσφύγων, και να θέτει τις ζωές τους σε 

κίνδυνο. Η υιοθέτηση των στρατηγικών κατευθυντήριων οδηγιών α'οτελεί 

µοναδική ευκαιρία να αναθεωρηθούν ριζικά οι ευρω'αϊκές µεταναστευτικές 

'ολιτικές. Η ∆ιεθνής Αµνηστία καλεί την Ελληνική Προεδρία να ασκήσει 

'ίεση στα κράτη-µέλη να λάβουν δραστικά µέτρα, 'ροκειµένου να 

α'οφευχθεί η α'ώλεια 'ερισσότερων ανθρώ'ινων ζωών στη θάλασσα και να 

αναζητήσει 'ολιτικές και 'ρακτικές διαχείρισης των συνόρων 'ου θα 

σέβονται 'λήρως τα ανθρώ'ινα δικαιώµατα. Η εκτεταµένη χρήση α'ό τα 



κράτη-µέλη της κράτησης µεταναστών 'ρέ'ει να αναστραφεί µε την 

'ροώθηση εναλλακτικών λύσεων. 

Ροµά 

Οι διακρίσεις εις βάρος των έξι εκατοµµυρίων Ροµά της ΕΕ είναι εµφανής 

ακόµα και στα ανώτατα ε'ί'εδα 'ολιτικής και 'ολιτικής ρητορικής, καθώς 

και σε όλους τους τοµείς της ζωής, συµ'εριλαµβανοµένης της 'ρόσβασης 

στη στέγαση, την υγειονοµική 'ερίθαλψη, την α'ασχόληση και την 

εκ'αίδευση. Η ∆ιεθνής Αµνηστία καλεί την Ελληνική Προεδρία να 

αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα κράτη-µέλη δεν 'αραβιάζουν 

τους σαφείς νόµους της ΕΕ κατά των διακρίσεων, και ότι η Ευρω'αϊκή 

Ε'ιτρο'ή χρησιµο'οιεί τα εργαλεία 'ου έχει στη διάθεσή της έτσι ώστε τα 

κράτη-µέλη 'ου δεν συµµορφώνονται να λογοδοτούν (infringement 

proceedings). 

Εγκλήµατα µίσους 

Οι Ροµά, οι µετανάστες, οι αιτούντες άσυλο, οι 'ρόσφυγες, λεσβίες, 

οµοφυλόφιλοι, καθώς και αµφισεξουαλικά, τρανσεξουαλικά και 

ιντερσεξουαλικά (ΛΟΑΤΙ) άτοµα, συχνά αντιµετω'ίζουν βία 'ου 

υ'οκινείται α'ό µίσος. Ωστόσο, η νοµοθεσία της ΕΕ για τα εγκλήµατα 

µίσους δεν 'ροστατεύει τα άτοµα ΛΟΑΤΙ, ούτε διασφαλίζει ότι τα κίνητρα 

µίσους αναγνωρίζονται ε'αρκώς κατά τη διερεύνηση και τη δίωξη. Η 

∆ιεθνής Αµνηστία καλεί την Ελληνική Προεδρία να 'ιέσει την ΕΕ να 

α'οκτήσει µια 'ιο εµ'εριστατωµένη 'ροσέγγιση έτσι ώστε να 

κατα'ολεµηθεί η βία µε κίνητρο το µίσος ώστε να αντιµετω'ιστούν τα 

υφιστάµενα κενά. Η ανά'τυξη των στρατηγικών κατευθυντήριων οδηγιών 

θα α'οτελέσει σηµαντική ευκαιρία για να αντιµετω'ιστούν στο σύνολό τους 

τα εγκλήµατα µίσους στην ΕΕ. 

Γυναίκες 

Τα δικαιώµατα των γυναικών 'ρέ'ει να 'ροστατεύονται σθεναρά, ούτως 

ώστε να 'αραµείνει η ΕΕ αξιό'ιστος υ'ερασ'ιστής των ανθρω'ίνων 

δικαιωµάτων, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της. Η ∆ιεθνής 

Αµνηστία καλεί την Ελληνική Προεδρία να διασφαλίσει ότι τα δικαιώµατα 

των γυναικών θα εξακολουθήσουν να α'οτελούν βασική 'ροτεραιότητα της 

ΕΕ. Την καλεί ε'ίσης να βασιστεί στην καλή δουλειά 'ου έχει ε'ιτευχθεί 

χάρη στην ανακοίνωση της Ευρω'αϊκής Ε'ιτρο'ής σχετικά µε τον 

ακρωτηριασµό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM), εξασφαλίζοντας 

υ'οστήριξη και α'ό το Ευρω'αϊκό Συµβούλιο και α'ό τα κράτη-µέλη για 

την εφαρµογή της. 

Άτοµα σε κίνδυνο 

Οι συστάσεις καλούν ε'ίσης την Ελληνική Προεδρία να διασφαλίσει την 

ενεργό εµ'λοκή της ΕΕ σε 11 'ερι'τώσεις ατόµων ανά τον κόσµο 'ου 

διατρέχουν κίνδυνο. Αυτές 'εριλαµβάνουν τους "Τρεις της Bolotnaya", 

τρεις κρατουµένους συνείδησης 'ου φυλακίστηκαν στη Ρωσία το 2012 για 

την ειρηνική έκφραση των 'ε'οιθήσεών τους. Ήδη, ενώ γράφονται αυτά, 

ένας εκ των τριών, ο Vladimir Akimenkov, έχει α'οφυλακιστεί, ενώ οι 

άλλοι δύο κρατούµενοι συνείδησης 'αραµένουν φυλακισµένοι. Η ελευθερία 

της έκφρασης στη Ρωσία 'αραµένει µείζον θέµα. Καλούµε την Προεδρία να 

αντιµετω'ίσει την κατάσταση αυτών των 11 ατόµων 'ου βρίσκονται 



κίνδυνο, και να 'ιέσει για ουσιαστική 'ρόοδο για κάθε µία α'ό αυτές τις 

εκκλήσεις.” 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Λιµενικό Σώµα: ∆ιάσωση 47 µεταναστών, 

23.01.2014 

 

Περισυνελέγησαν βόρεια της Σάµου εντός τουρκικών χωρικών υδάτων  

Σαράντα ε'τά µετανάστες (31 άνδρες, 9 γυναίκες και 7 ανήλικοι) 

'ερισυνελέγησαν α'ό στελέχη του Λιµενικού Σώµατος στη θαλάσσια 

'εριοχή βόρεια της Σάµου κάτω α'ό δυσµενείς καιρικές συνθήκες και εντός 

των τουρκικών χωρικών υδάτων. 

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης ενηµερώθηκε α'ό 

αλλοδα'ό, µέσω αριθµού της κλήσης έκτακτης ανάγκης (112), ότι ε'ιβαίνει 

σε λέµβο µε 'ερί'ου άλλα 40 άτοµα και ότι βρίσκονται σε κίνδυνο. 

Άµεσα ενεργο'οιήθηκαν 'ρος συνδροµή τρία 'ερι'ολικά σκάφη του 

Λιµενικού και ένα ναυαγοσωστικό, τα ο'οία εντό'ισαν τη λέµβο µε τους 

'αράνοµους µετανάστες. 

Το ενιαίο κέντρο συντονισµού και έρευνας, αφού ενηµέρωσε το αντίστοιχο 

κέντρο έρευνας της Άγκυρας, 'ήρε το «'ράσινο φως» για την 'ερισυλλογή 

των µεταναστών. 

Παράλληλα, σκάφος του Λιµενικού Σώµατος 'αρέµεινε στην οριογραµµή, σε 

ετοιµότητα άµεσης ε'έµβασης, 'αρακολουθώντας διακριτικά, 'ροκειµένου 

ολοκληρωθεί η ασφαλής 'ερισυλλογή τους. 

Παρά το γεγονός ότι στην 'εριοχή έσ'ευσε και σκάφος της τούρκικης 

ακτοφυλακής, δεν 'ροέβη σε καµία α'ολύτως ενέργεια 'αραλαβής των 

διασωθέντων, 'αρά ότι κλήθηκαν ε'ανειληµµένως α'ό το 'λήρωµα του 

σκάφους του Λιµενικού. 

Το 'λωτό µετέφερε τελικά τους διασωθέντες λαθροµετανάστες στο Βαθύ της 

Σάµου. 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Η Frontex "νίγει τους "ρόσφυγες», 
23.01.2014 

 

Οι ευθύνες του λιµενικού και η ρατσιστική 'ολιτική 

Πνίγουν τους 'ρόσφυγες στο Φαρµακονήσι, ό'ως στη Λαµ'εντούζα, ενώ οι 

υ'ουργοί της ΕΕ συνεχίζουν τη ρατσιστική εγκληµατική 'ολιτική, 

σηµειώνει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ και καλεί στην 'ανευρω'αϊκή 

κινητο'οίηση κατά του ρατσισµού και του φασισµού στις 22 Μάρτη, µε 

σταθµό 'ροετοιµασίας σύσκεψη Τρίτη 28/1, 6µµ στα Γραφεία της ΠΟΕ-

ΟΤΑ. 

Η ανακοίνωση της Κίνησης Ενωµένοι Ενάντια στη Ρατσιστική και τη 

Φασιστική Α'ειλή (ΚΕΕΡΦΑ) αναφέρει: 

"Το φρικιαστικό έγκληµα του Λιµενικού στα ανοιχτά στο Φαρµακονήσι µε 

τους δώδεκα νεκρούς, ανάµεσα τους οκτώ γυναίκες και 'αιδιά 'ου 

βρίσκονται στα 'αγωµένα νερά του Αιγαίου κλειδωµένα στο αµ'άρι του 

βυθισµένου σκάφους, είναι αντάξιο σε βαρβαρότητα των εγκληµάτων 

ανοιχτά της Λαµ'εντούζα. 



Η Ευρώ'η-φρούριο, των κλειστών συνόρων, της FRONTEX και των 

στρατο'έδων συγκέντρωσης µε τη στήριξη της κυβέρνησης Σαµαρά 

δολοφονεί 'ρόσφυγες και µετανάστες στο βωµό της 'ιο άθλιας ρατσιστικής 

'ολιτικής 'ου ανοίγει το δρόµο στο νεοναζισµό σε όλη την Ευρώ'η. 

Οι καταγγελίες της Ύ'ατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους 'ρόσφυγες δεν 

αφήνουν 'εριθώρια για τις εγκληµατικές ευθύνες των αρχών. ∆εν είναι η 

'ρώτη φορά 'ου 'ρόσφυγες 'νίγονται µε τις βάρκες να α'ωθούνται α'ό το 

λιµενικό για να φτάσουν στα διεθνή ύδατα, µε τις βάρκες να τρυ'ιούνται µε 

µαχαίρια και τα γυναικό'αιδα να 'νίγονται. Η FRONTEX µε σ'ατάλη 

δισεκατοµµυρίων διαθέτει στόλο και εξο'λισµό για να εντο'ίζει τους 

κατατρεγµένου την ώρα 'ου άνθρω'οι 'εθαίνουν στο Καστελλόριζο γιατί ο 

Άδωνης Γεωργιάδης έχει διαλύσει τις υ'οδοµές στα νησιά. 

Κι όµως ο Σαµαράς 'ήγε στη Λαµ'εντούζα µετά τον 'νιγµό 'άνω α'ό 

τριακοσίων µεταναστών και 'άνω α'ό τα φέρετρα τους ζήτησε 'ιο αυστηρό 

κλείσιµο των συνόρων γιατί τάχα στην Ελλάδα των ενάµισι εκατοµµυρίων 

ανέργων φταίνε οι µετανάστες . 

Την ίδια ώρα η άτυ'η συνάντηση των υ'ουργών Εσωτερικών και 

∆ικαιοσύνης κινείται στην ίδια ώρα των σκληρών ρατσιστικών µέτρων του 

Συµφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ µη συζητώντας την άρση των 

'ολιτικών 'ου οδηγούν σε εγκλήµατα α'ό το Φαρµακονήσι µέχρι τη 

Λαµ'εντούζα και α'ό την Ν.Μανωλάδα µέχρι µέχρι τα φυλασσόµενα α'ό 

ένο'λους µ'ράβους εργοστάσια της Ιταλίας. 

Είναι ώρα να τιµωρηθούν οι ένοχοι για το έγκληµα στο Φαρµακονήσι. 

Άµεσα να φροντίσουν να ανασυρθούν οι νεκροί α'ό το βυθισµένο καράβι. 

Να δοθεί άσυλο και στέγη στους διασωθέντες 'ρόσφυγες. 

Καλούµε σε 'ανευρω'αϊκή κινητο'οίηση κατά του ρατσισµού και του 

φασισµού στις 22 Μάρτη και για αυτό οργανώνουµε σύσκεψη την Τρίτη 

28/1, 6µµ στα Γραφεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24". 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, Το µεταναστευτικό στο Συµβούλιο υ"ουργών της 
ΕΕ στην Αθήνα, 23.01.2014 

 

Το µέλλον της ευρω'αϊκής 'ολιτικής στο θέµα της µετανάστευσης και η 

διαχείριση των µεταναστευτικών και 'ροσφυγικών ροών α'ό τα εξωτερικά 

σύνορα της ΕΕ  είναι τα θέµατα 'ου κυρίως θα α'ασχολήσουν το άτυ'ο 

Συµβούλιο Υ'ουργών ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υ'οθέσεων 'ου 

συγκαλείται στην Αθήνα σήµερα, Πέµ'τη και την Παρασκευή. 

Σε ό,τι αφορά την 'ολιτική νόµιµης µετανάστευσης, θα συζητηθούν η  

ε'έκταση της οδηγίας  για τις ενδο-ε'ιχειρησιακές µεταθέσεις και η 

αναθεώρηση της οδηγίας  για τη διαµονή υ'ηκόων τρίτων χωρών για 

σ'ουδές και ε'ιστηµονική έρευνα στην ΕΕ.  

Όσον αφορά την οδηγία για τις ενδο-ε'ιχειρησιακές µεταθέσεις υ'ηκόων 

τρίτων χωρών σε κράτη-µέλη της ΕΕ, η συζήτηση 'ου έχει ξεκινήσει εδώ 

και ενάµισι χρόνο και οι διαφωνίες µεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και 

Συµβουλίου εστιάζονται στο θέµα των δικαιωµάτων (κυρίως ε'ιδόµατα) 'ου 

θα έχουν οι υ'ήκοοι τρίτων χωρών 'ου εργάζονται εντός των συνόρων της 

ΕΕ. 



Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά οι α'οσ'ασµένοι εργαζόµενοι να έχουν τα ίδια 

δικαιώµατα µε τους γηγενείς. Το Συµβούλιο ε'ιδιώκει τα δικαιώµατα να 

είναι αντίστοιχα µε αυτά τα ο'οία είχαν οι α'οσ'ασµένοι εργαζόµενοι στο 

'λαίσιο της Οδηγίας 96/71/ΕΚ 'ου δεν αντιστοιχούσαν στα δικαιώµατα των 

γηγενών εργαζοµένων.  

Σε ε'ί'εδο κρατών-µελών, στις 'ροθέσεις του Ευρωκοινοβουλίου  

αντιτίθενται κυρίως κράτη ό'ως η Γερµανία 'ου συγκεντρώνουν και το 

µεγαλύτερο 'οσοστό  αυτών  των  εργαζοµένων.  

Αναφορικά µε την οδηγία για τη διαµονή υ'ηκόων τρίτων χωρών για 

σ'ουδές και ε'ιστηµονική έρευνα, η αρχική οδηγία  ε'εκτείνεται δυναµικά 

σε δυο νέες κατηγορίες, αυτή των «έµµισθων ασκούµενων» και «των 

εσωτερικά άµισθων βοηθών», ενώ µέχρι τώρα αφορούσε κυρίως τους 

κατόχους της λεγόµενης «µ'λε κάρτας» (εξειδικευµένο εργατικό και 

ε'ιστηµονικό 'ροσω'ικό 'ου εισέρχεται για εργασία και διαµονή στην ΕΕ). 

Καίριο σηµείο διχογνωµίας στην 'ρόταση α'οτελεί η νοµοθέτηση ή µη της 

δυνατότητας των κρατών-µελών να ε'ιβάλλουν 'οσοστώσεις ή όγκους 

εισδοχής υ'ηκόων τρίτων χωρών για εργασία. Ε'ι'λέον, νέο στοιχείο 

α'οτελεί η δυνατότητα αναζήτησης α'ασχόλησης ή ε'ιχειρηµατικής 

δραστηριότητας α'ό τον ερευνητή ή τον σ'ουδαστή (µετά την ολοκλήρωση 

του σκο'ού διαµονής του), µε αυτόµατη ή µη 'ρόσβαση στην αγορά 

εργασίας.  

Άλλο σηµείο συζήτησης α'οτελεί η δυνητική  εφαρµογή  ορισµένων 

διατάξεων ('ου αφορούν την ανταλλαγή µαθητών, την αµειβόµενη ή µη 

εκ'αίδευση, τον εθελοντισµό και την εσωτερική άµισθη βοήθεια). 

Στο Συµβούλιο, ε'ίσης, θα συζητηθεί η υιοθέτηση 'ολιτικών για την 

κοινωνική συνοχή των κρατών-µελών και την κατα'ολέµηση του ρατσισµού 

και της ξενοφοβίας. Βασικοί άξονες είναι η εκµάθηση της γλώσσας της 

χώρας υ'οδοχής α'ό τους υ'ηκόους τρίτων χωρών, η ενηµέρωση των 

'ολιτών στα κράτη  'ροέλευσης για τις δυνατότητες νόµιµης µετανάστευσης 

και τους κινδύνους της 'αράνοµης εισόδου στην ΕΕ, η κατα'ολέµηση 

αρνητικών στερεοτύ'ων (µηνυµάτων και 'ολιτικών 'ου ε'ιτείνουν τον 

ρατσισµό και την ξενοφοβία).  

Στο 'λαίσιο αυτό εντάσσεται και η θερµή υ'οστήριξη α'ό την Ελλάδα της 

αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των 'ολιτών της ΕΕ, αρχή 'ου 

ε'ιδιώκουν να 'εριορίσουν κράτη ό'ως η Γερµανία και η Αγγλία λόγω των 

µεγάλων εισροών τσιγγάνων α'ό κράτη της βαλκανικής και της 'ρώην 

ανατολικής Ευρώ'ης.  

Η ελληνική 'ροεδρία θα στρέψει, ε'ι'λέον, τη συζήτηση στο θέµα της 

δίκαιης κατανοµής βαρών µεταξύ των κρατών-µελών. Θα δώσει έµφαση στην 

ύ'αρξη ειδικού άρθρου για την αλληλεγγύη στη Συνθήκη της Λισσαβόνας 

και στη δυνατότητα ε'ανεγκατάστασης 'ροσφύγων και µεταναστών σε 

κράτη-µέλη  'ου δεν φέρουν το βάρος των κρατών-µελών του Νότου.  

Τα α'οτελέσµατα στην 'ροσ'άθεια αυτή εκτιµάται ότι θα είναι 'ενιχρά, 

καθώς τα κράτη του Βορρά δεν φαίνεται να ε'ιθυµούν να δια-µοιρασθούν 

µέρος του βάρους  των εισροών.  

Σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη των εξωτερικών συνόρων, η Ελλάδα θα ε'ιδιώξει 

η µετανάστευση να α'οτελέσει βασική 'ολιτική κατεύθυνση σε όλα τα 

χρηµατοδοτικά 'ακέτα 'ρος τρίτα κράτη. Προτείνεται τα χρηµατοδοτικά 



'ακέτα να λειτουργήσουν συνολικά ως µοχλός  'ίεσης 'ρος κράτη 

διέλευσης και 'ροέλευσης για  να ανακόψουν τις µεταναστευτικές ροές. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες: 
Εκφράζει την θλίψη του για το Φαρµακονήσι, 24.01.2014 

 

«Α'αραίτητη η α'όδοση ευθυνών» 

Τη θλίψη και την ανησυχία του εκφράζει το Ελληνικό Συµβούλιο για τους 

Πρόσφυγες (ΕΣΠ) για την τραγωδία στη θαλάσσια 'εριοχή του 

Φαρµακονησίου.  

«Πέρα α'ό την ε'ιτακτική ανάγκη να βρεθούν οι υ'αίτιοι του τραγικού 

θανάτου 12 ανθρώ'ων, µεταξύ των ο'οίων γυναίκες και µικρά 'αιδιά», το 

ΕΣΠ υ'ενθυµίζει την υ'οχρέωση 'αροχής ψυχο-κοινωνικής και νοµικής 

υ'οστήριξης στους ε'ιζώντες έ'ειτα και α'ό την 'ολυήµερη τραγωδία τους 

στα ελληνικά και τουρκικά ύδατα. 

Την Πέµ'τη οι 15 ε'ιζώντες -υ'ήκοοι αφγανικής και συριακής καταγωγής- 

µεταξύ των ο'οίων µία νεαρή γυναίκα, το ενός έτους βρέφος της και 

τέσσερις ακόµα ανήλικοι, µεταφέρθηκαν στα γραφεία του ΕΣΠ 'ροκειµένου 

να εξασφαλίσουν 'ρόσβαση σε 'ροστασία µε την υ'οστήριξη της Κοινωνικής 

και της Νοµικής Υ'ηρεσίας του φορέα.  

«Πολλοί α'ό τους ε'ιζώντες έχασαν την οικογένειά τους στο ναυάγιο και η 

έµ'ρακτη 'ροστασία τους α'οτελεί άµεση 'ροτεραιότητα µείζονος 

σηµασίας, 'έρα α'ό τις ό'οιες νοµικές ενέργειες 'ραγµατο'οιηθούν για την 

α'όδοση ευθυνών στους υ'αίτιους» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 

Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες. 

«Είναι ξεκάθαρο ότι οι ε'ιλογές 'ου γίνονται για τον έλεγχο των συνόρων 

δεν θα σταµατήσουν τους 'ρόσφυγες α'ό την αναζήτηση ασφαλούς 

καταφυγίου. Για µία ακόµη φορά, θρηνούµε θύµατα ως α'οτέλεσµα των 

'ρακτικών 'ου ακολουθούνται. Τα τελευταία θύµατα, 'ου 'ροστίθενται 

στον κατάλογο των ανθρώ'ων 'ου έχουν χαθεί στο Αιγαίο, το 

ε'ιβεβαιώνουν µε τον χειρότερο τρό'ο» τονίζει η ανακοίνωση. 

«Αντί για 'αροχή υ'οστήριξης και 'ροστασίας των 'ροσφύγων 'ου 

καταφέρνουν να φθάσουν στην Ευρώ'η, το ελληνικό κράτος ε'ιφυλάσσει 

µεταχείριση 'ου δεν αρµόζει σε ανθρώ'ους, 'ολλώ δε µάλλον σε όσους 

εγκαταλεί'ουν τη χώρα τους α'ό κίνδυνο της ζωή τους» αναφέρει η 

ανακοίνωση. 

«Τα µέσα και οι τρό'οι φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ σε καµία 

'ερί'τωση δεν 'ρέ'ει να υ'ερτερούν της 'ροάσ'ισης της αξίας της 

ανθρώ'ινης ζωής και της 'ροστασίας των ανθρω'ίνων δικαιωµάτων» 

καταλήγει το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες. 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, ΕΕ: «Η συµφωνία ε"ανεισδοχής µεταναστών µε την 
Τουρκία θα εφαρµοστεί σε τρία χρόνια», 24.01.2014 

 

Σε τρία χρόνια θα τεθεί σε εφαρµογή η συµφωνία ε'ανεισδοχής µεταξύ της 

Ε.Ε. και της Τουρκίας, δήλωσε η ε'ίτρο'ος Εσωτερικών Υ'οθέσεων, Σεσίλια 

Μάλµστροµ, στη συνέντευξη Τύ'ου, 'ου ακολούθησε την άτυ'η σύνοδο των 

υ'ουργών ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών της Ε.Ε. στο Ζά''ειο. 



Η συµφωνία εγκρίθηκε στις 22 Ιανουαρίου σε 'ρώτη φάση α'ό την 

Ε'ιτρο'ή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου και αναµένεται να 

εγκριθεί και α'ό την Ολοµέλεια, 'ροκειµένου στη συνέχεια να ε'ικυρωθεί 

ε'ίσηµα. 

Η συµφωνία αφορά την ε'ανα'ροώθηση µεταναστών 'ου εισήλθαν 

'αράνοµα είτε στην ΕΕ α'ό την Τουρκία είτε στην Τουρκία µέσω της ΕΕ, 

και υ'οχρεώνει τις δυο 'λευρές να δέχονται 'ίσω τους υ'ηκόους τους και 

τους υ'ηκόους τρίτων χωρών, 'ου έχουν διέλθει α'ό τα εδάφη τους. 

Στο 'λαίσιο της συµφωνίας, η Τουρκία θα λάβει οικονοµική και τεχνική 

βοήθεια α'ό την ΕΕ για τη δηµιουργία αστυνοµικής υ'ηρεσίας στα σύνορα, 

καθώς και για την εγκατάσταση εξο'λισµού ε'ιτήρησης των συνόρων. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Ναυάγιο αξιο"ιστίας της Ελλάδας στο 

Φαρµακονήσι, 26.01.2014 

 

Ευρω'αίοι εταίροι και διεθνείς οργανώσεις ζητούν να 'ραγµατο'οιηθεί 

έρευνα 

∆ιεθνές ε'εισόδιο µε ε'ίκεντρο τις 'ρακτικές της Ελλάδας α'έναντι στους 

'αράνοµους µετανάστες έχει δηµιουργηθεί µε αφορµή τον 'νιγµό 12 

ατόµων (όλα γυναίκες και µικρά 'αιδιά) έξω α'ό το Φαρµακονήσι την 

'ερασµένη ∆ευτέρα. ∆ιεθνείς οργανώσεις, εταίροι της Ελλάδας στην ΕΕ και 

ο ευρω'αϊκός Τύ'ος ζητούν α'ό την Αθήνα να 'ραγµατο'οιήσει 

ανεξάρτητη έρευνα τόσο για τις συνθήκες του ναυαγίου στο Φαρµακονήσι 

όσο και για τις 'αράνοµες ε'ανα'ροωθήσεις µεταναστών στην Τουρκία α'ό 

τους έλληνες φύλακες των θαλασσίων κυρίως, αλλά και των χερσαίων 

συνόρων. 

Η ανεξαρτησία των ε'ιτρο'ών 'ου 'ραγµατο'οιούν τις ένορκες εξετάσεις 

α'οτελεί ένα 'άγιο αίτηµα ετών. Το ανέφερε στο «Βήµα» ο 'ροηγούµενος 

Ε'ίτρο'ος Ανθρω'ίνων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώ'ης, ο 

Σουηδός Τόµας Χάµαρµ'εργκ, τον Ιανουάριο του 2009, µετά τα γεγονότα µε 

τον Αλέξανδρο Γρηγορό'ουλο. Το ανέφερε 'ροχθές η «Deutsche Welle», 

καθώς και δεκάδες άλλες 'ηγές στο µεταξύ, µε διάφορες αφορµές: δεν 

γίνεται αστυνοµικοί να διερευνούν αστυνοµικούς και λιµενικοί λιµενικούς. 

Ενδεικτική είναι η α'άντηση του υ'ουργού Ναυτιλίας Μιλτιάδη 

Βαρβιτσιώτη µετά την άτυ'η σύνοδο υ'ουργών ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας 

Τάξης 'ροχθές στην Αθήνα: τι χρειάζεται η ανεξάρτητη ε'ιτρο'ή α'ό τη 

στιγµή 'ου η ελληνική ∆ικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη; Χρειάζεται, 

ε'ιµένουν διάφορες 'ηγές - α'ό τη γερµανική Αριστερά (Die Linke) µέχρι 

οργανώσεις ό'ως η Pro Asyl. 

Ο νυν ε'ίτρο'ος Ανθρω'ίνων ∆ικαιωµάτων του ΣτΕ, Νιλς Μούιζνιεκς, 

καλεί την ελληνική κυβέρνηση να βάλει ένα τέλος στις 'αράνοµες 

συλλογικές ε'ανα'ροωθήσεις και να διερευνήσει «α'οτελεσµατικά» όλες τις 

υ'οθέσεις. Το αυτό ζητούν η ∆ιεθνής Αµνηστία, το Παρατηρητήριο 

Ανθρω'ίνων ∆ικαιωµάτων και ο ΟΗΕ. 

Η Ελλάδα βρίσκεται µ'λεγµένη. ∆ιεθνείς οργανισµοί καταγγέλλουν ότι η 

ελληνική κυβέρνηση φροντίζει (ανε'ισήµως) να κακο'ερνούν οι µετανάστες 

σε όλα τα στάδια της ε'αφής τους µε τις ελληνικές Αρχές, ώστε αυτό να 

λειτουργεί ως α'οτρε'τικό για όσους σκέφτονται να έρθουν στη χώρα µας. 



Τα ζητήµατα 'ου έχουν φουντώσει τις τελευταίες ηµέρες είναι δύο. Πρώτον, 

τι ακριβώς συνέβη στο Φαρµακονήσι τη ∆ευτέρα και χάθηκαν τόσες ζωές 

µ'ροστά στα µάτια των λιµενικών. Και δεύτερον, η άτυ'η ε'ανα'ροώθηση 

µεταναστών στην Τουρκία. Η Ελλάδα βρίσκεται ακόµη 'ιο µ'λεγµένη 

ε'ειδή 'ολλοί α'ό εκείνους 'ου 'ροσ'αθούν να µ'ουν 'αράνοµα στη χώρα 

δεν είναι οικονοµικοί µετανάστες, αλλά 'ρόσφυγες, '.χ. α'ό τη Συρία. 

Για το τι συνέβη στο Φαρµακονήσι, οι α'όψεις διίστανται. Τελικά 

διατάχθηκε 'ροχθές ε'είγουσα 'ροκαταρκτική εξέταση α'ό το Ναυτοδικείο 

Πειραιά. Προηγήθηκε, όµως, διεθνής κατακραυγή ε'ειδή αρχικά ο κ. 

Βαρβιτσιώτης δεν έβλε'ε την ανάγκη για Ε∆Ε και αντ' αυτής εντό'ιζε 

ξένους δακτύλους και 'ολιτικές σκο'ιµότητες. 

«Το Βήµα» είχε α'οκαλύψει την 1η ∆εκεµβρίου τις 'ροσαρµοσµένες στα νέα 

δεδοµένα 'ρακτικές των δουλεµ'όρων και το ιδιότυ'ο κρυφτό 'ου 'αίζεται 

στα ελληνικά σύνορα: τα κυκλώµατα, 'ου χρεώνουν µε το κεφάλι το 

'έρασµα στην Ελλάδα, εισ'ράττουν τα χρήµατά τους µόνο αν αυτό στεφθεί 

µε ε'ιτυχία. Α'ό 'ολλές συνεντεύξεις 'ου έχει 'ραγµατο'οιήσει η 

υ'ογράφουσα µε «φρέσκους» µετανάστες 'ροκύ'τει ότι κατά µέσο όρο 

ε'ιχειρούν να 'εράσουν 'έντε φορές για να 'ετύχει η µία. Τις υ'όλοι'ες 

ε'ανα'ροωθούνται ατύ'ως στην Τουρκία καθώς η φύλαξη των ελληνικών 

συνόρων έχει βελτιωθεί χάρη στο τείχος του Εβρου και στις 'ερι'ολίες της 

Frontex στο Αιγαίο. Αν είναι ιδιαιτέρως άτυχοι, 'έφτουν θύµατα κλο'ής 

των µετρητών και των κινητών τους κατά τη διάρκεια της ε'ανα'ροώθησης. 

Το ιδιότυ'ο κρυφτό συνεχίζεται και στα σύνορα 'ρος ∆υτική Ευρώ'η. Οι 

'αράνοµοι µετανάστες ε'ιχειρούν να 'εράσουν, συχνότατα µέσω του «Ελ. 

Βενιζέλος» µε 'λαστά διαβατήρια, εντο'ίζονται στον έλεγχο και αφήνονται 

ε'ί τό'ου ελεύθεροι - για να 'ροσ'αθήσουν ξανά την ε'οµένη, καθώς και σε 

αυτή την 'ερί'τωση 'ληρώνουν τον 'λαστογράφο µόνο αν στεφθεί µε 

ε'ιτυχία η έξοδός τους α'ό την Ελλάδα. 

Τελευταίως συζητείται µεταξύ Τουρκίας και Βρυξελλών να ενεργο'οιηθεί 

συµφωνία ε'ανεισδοχής στην Τουρκία των µεταναστών 'ου εισέρχονται 

'αράνοµα στην Ευρώ'η. Ε'ί χρόνια η Αγκυρα ήταν αρνητική, αλλά λέγεται 

ότι θα 'ειστεί µε ανταλλάγµατα. «Η συµφωνία ε'ανεισδοχής θα µ'ορούσε 

να λειτουργήσει αν 'ροσέξουµε 'οιους στέλνουµε 'ίσω και σε τι συνθήκες» 

εί'ε στο «Βήµα» ο Γιώργος Τσαρµ'ό'ουλος, ε'ικεφαλής του ελληνικού 

γραφείου της Υ'ατης Αρµοστίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

Μαρτυρία 

Είδα το µωρό µου να 'νίγεται και να µε κοιτά 

«Ηταν η χειρότερη εικόνα της ζωής µου. Είδα το µωρό µου να 'νίγεται και 

να µε κοιτά. Με κοίταζε µέχρι 'ου εξαφανίστηκε στο νερό» µας λέει 

κλαίγοντας ένας α'ό τους αφγανούς διασωθέντες α'ό το ναυάγιο στο 

Φαρµακονήσι. Συναντήσαµε τον 39χρονο Εσανουλά Σαφί στα γραφεία του 

Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες στα Εξάρχεια την Πέµ'τη, 

λίγες ώρες µετά την άφιξη στον Πειραιά των 15 ε'ιζώντων α'ό το ναυάγιο. 

Ο Σαφί έχασε τέσσερα 'αιδιά - δύο γιους, 11 και 1,5 ετών, και δύο κόρες, 8 

και 9 ετών - και την 38χρονη δασκάλα σύζυγό του στο ναυάγιο. 

«Εκατό µέτρα 'ροτού φθάσουµε στις ελληνικές ακτές έσβησε η µηχανή. 

Εκείνη την ώρα ήρθε το Λιµενικό» µας λέει ο Σαφί. «Χαρήκαµε ότι θα µας 

σώσει γιατί είχαµε µικρά 'αιδιά και φοβόµασταν µην 'αγώσουν. Η βάρκα 



είχε µια καµ'ίνα στην ο'οία είχαν στριµωχτεί οι γυναίκες και τα µικρότερα 

'αιδιά. Οι λιµενικοί 'υροβόλησαν στον αέρα και µας συµ'εριφέρθηκαν σαν 

να ήµασταν ζώα. Πέταξαν ένα σκοινί και έδεσαν τη βάρκα µας στο σκάφος 

τους».    

Ο Σαφί δέχθηκε να µιλήσει στο «Βήµα» για να δώσει την εκδοχή των 

µεταναστών για τα γεγονότα η ο'οία έρχεται σε αντίθεση µε την ε'ίσηµη 

εκδοχή του Λιµενικού Σώµατος αλλά και µε τις αρχικές καταθέσεις 'ου 

έδωσαν οι διασωθέντες στη Λέρο. Η κυριότερη διαφορά της εκδοχής του 

Σαφί µε εκείνες των καταθέσεων είναι η συµ'εριφορά των ανδρών του 

Λιµενικού: ο Σαφί την 'εριγράφει ως α'αράδεκτη, οι καταθέσεις στη Λέρο 

όχι.   

«Το σκάφος του Λιµενικού 'ήγαινε ζιγκ ζαγκ µε µεγάλη ταχύτητα» 

συνεχίζει ο Σαφί. «Κά'οια στιγµή άρχισε να α'οκολλάται το ρέλι της 

βάρκας ό'ου ήταν δεµένο το σκοινί και να µ'άζει νερά. Οι δυο λιµενικοί 

'ου ήταν στη βάρκα µας φώναξαν στο σκάφος να σταµατήσει και ε'έστρεψαν 

σε αυτό. Εµείς αναθαρρήσαµε ότι θα µας 'άρουν κι εµάς στο σκάφος. Μας 

'έταξαν όµως ένα σκοινί, µας εί'αν να το δέσουµε σε άλλο σηµείο για να 

συνεχίσουν να µας ρυµουλκούν. Η συνεννόηση έγινε µε τον µοναδικό α'ό 

εµάς 'ου µιλάει αγγλικά».   

Το Λιµενικό υ'οστηρίζει σε ανακοίνωσή του ότι η µετε'ιβίβαση των 

µεταναστών «στην ανοιχτή θάλασσα ε'ί του 'λωτού καταδιωκτικού σκάφους 

του Λιµενικού Σώµατος ήταν ε'ισφαλής». 

«Ξανάρχισαν να µας ρυµουλκούν µε δι'λάσια ταχύτητα και η βάρκα έµ'αζε 

ακόµη 'ερισσότερα νερά» συνεχίζει ο Σαφί. «Εί'αµε στις δυο γυναίκες 'ου 

κρατούσαν µωρά να βγουν να τα δείξουν στους λιµενικούς µ'ας και µας 

λυ'ηθούν. "Please help me" φωνάζαµε. Το σκάφος του Λιµενικού σταµάτησε 

α'ότοµα και µ'ήκε η άκρη της βάρκας στη θάλασσα. ∆υο άτοµα έ'εσαν στο 

νερό. Η βάρκα µ'ατάρισε και άρχισε να βουλιάζει. Οι λιµενικοί έκοψαν το 

σκοινί». 

Οι γυναίκες και τα µικρά 'αιδιά 'ου ήταν στην καµ'ίνα 'αγιδεύτηκαν. 

«Ο'οιος α'ό εµάς 'ιανόταν για να ανεβεί στο σκάφος του Λιµενικού τον 

κλωτσούσαν. Ενας Σύρος 'ροσ'άθησε να σώσει µια γυναίκα 'ετώντας της 

ένα ξύλο για να 'ιαστεί και ο λιµενικός δεν τον άφησε. Εγώ 'ήγα να 'άρω 

ένα σωσίβιο να το 'ετάξω στη γυναίκα µου και ένας λιµενικός µε σηµάδεψε 

µε το ό'λο. Εν τω µεταξύ, µέσα σε δυο-τρία λε'τά η βάρκα βούλιαξε». 

Ο Σαφί υ'οστηρίζει ότι µόλις έφθασαν στη Λέρο, οι λιµενικοί τους 

φοβέρισαν: «Αν µας δηµιουργήσετε 'ρόβληµα, εµείς θα σας δηµιουργήσουµε 

'ερισσότερα». 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ-∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Αθανασίου: Αυστηρο"οίηση, αλλά όχι κατάργηση 
αδειών στις φυλακές, 24.01.2013 

 

Προανήγγειλε την κατάθεση νοµοθετικής 'ρωτοβουλίας 

Αθήνα  

Την κατάθεση νοµοθετικής 'ρωτοβουλίας, µε την ο'οία το υ'ουργείο 

∆ικαιοσύνης θα 'αρεµβαίνει στο νοµικό 'λαίσιο 'ου διέ'ει το καθεστώς των 



αδειών των κρατούµενων και θα το αυστηρο'οιεί ό'ου 'ρέ'ει, 

'ροανήγγειλε α'ό την Βουλή ο αρµόδιος υ'ουργός Χαράλαµ'ος Αθανασίου. 

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν 'ρόκειται να καταργηθεί ο θεσµός της άδειας, 

αιτιολογώντας 'ως η διεθνής εµ'ειρία και τα στατιστικά στοιχεία 

α'οδεικνύουν ότι αυτός λειτουργεί για τον σωφρονισµό των κρατούµενων 

και ε'' ωφελεία της κοινωνίας. 

Ε'ίσης, ο υ'ουργός ∆ικαιοσύνης διευκρίνισε την 'ροσω'ική του θέση 'ως 

δεν έ'ρε'ε να χορηγηθεί άδεια στον Χριστόδουλο Ξηρό, α'αντώντας σε 

σχετική ε'ίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της ΧΑ, Ελένης Ζαρούλια, η 

ο'οία εί'ε 'ως δεν δίνονται άδειες στους 'ροφυλακισµένους βουλευτές του 

κόµµατός της, ούτε για να ασκήσουν τα κοινοβουλευτικά τους δικαιώµατα, 

αλλά δίνονται σε τροµοκράτες. 

«Κανείς δεν είναι ευχαριστηµένος για τη µη ε'ιστροφή του Χριστόδουλου 

Ξηρού. Υ'εύθυνα σάς δηλώνω ότι θα λάβουµε όλα τα µέτρα, ώστε η 

'ιθανότητα να συµβεί ξανά ένα 'αρόµοιο 'εριστατικό να µειωθεί δραστικά, 

αν δεν µ'ορέσουµε να εκµηδενιστεί εντελώς. Ε'ίσης, θα διερευνηθούν οι 

ευθύνες τυχόν εµ'λεκοµένων στην υ'όθεση και θα α'οδοθούν» τόνισε ο 

υ'ουργός ∆ικαιοσύνης. 

Στο 'λαίσιο αυτό, ο κ. Αθανασίου ενηµέρωσε «για τα όσα θα κάνει και κείνα 

'ου δεν θα κάνει» και ειδικότερα εί'ε 'ως θα τρο'ο'οιηθεί το θεσµικό 

'λαίσιο -καθώς χωρούν σοβαρές 'αρεµβάσεις, ό'ως εί'ε- και θα εξεταστούν 

θέµατα ό'ως: 'οιοι δικαιούνται άδειας, 'οια εγκλήµατα κρατούνται, 'ώς τη 

λαµβάνουν, κ.ά. Ό'ως όµως ξεκαθάρισε, «δεν θα αµφισβητήσουµε την ε'ί 

της αρχής χρησιµότητα του θεσµού της άδειας, αφού α'οδεικνύεται ότι 

υ'άρχει ε'' ωφελεία της κοινωνίας και των κρατούµενων». 

«Βελτιώσεις χωρούν, αλλά τον θεσµό δεν θα τον καταργήσουµε. Αντιθέτως, 

µε τις 'αρεµβάσεις µας θα τον ενισχύσουµε και θα αυστηρο'οιήσουµε ό'ου 

'ρέ'ει. Για ορισµένα αδικήµατα και για ε'ικίνδυνους εγκληµατίες» 

ανέφερε. Σύµφωνα µάλιστα µε τα στοιχεία 'ου κατέθεσε, το 'οσοστό των 

κρατούµενων 'ου δεν ε'έστρεψαν στη φυλακή µετά α'ό άδεια, είναι α'ό τα 

χαµηλότερα στην Ευρώ'η και φτάνει το 2,5%, ενώ το 2013 είναι ακόµη 

µικρότερο. Ό'ως ενηµέρωσε δε, το 1% είναι Έλληνες και το υ'όλοι'ο 

αλλοδα'οί διαφόρων εθνικοτήτων. «Ο θεσµός της άδειας λειτουργεί υ'έρ 

του σωφρονισµού των κρατούµενων. ∆εν είναι βέβαια όλα τέλεια, γι' αυτό 

και θέλουµε και µ'ορούµε να το µειώσουµε ακόµη 'ερισσότερο» τόνισε ο 

υ'ουργός. 

Εξάλλου, αφού ο κ. Αθανασίου εί'ε 'ως η 'ροσω'ική του ά'οψη είναι ότι η 

άδεια δεν θα έ'ρε'ε να χορηγηθεί, δεσµεύτηκε ότι για την υ'όθεση Ξηρού 

θα αναζητηθούν ευθύνες και θα α'οδοθούν. «Αν υ'ήρξαν 'ληµµέλειες θα 

α'οδοθούν µε µεγάλη αυστηρότητα. Το ζήτηµα αυτό, θα το εξετάσουµε µε 

νηφαλιότητα και αναλογιζόµενοι το βάρος της ευθύνης µας. Οι αρµόδιοι 

έχουν ε'ιληφθεί ήδη, έχουν εντολές και οφείλουν να είναι άτεγκτοι, αλλά 

δεν θα κάνουµε ανθρω'οθυσίες 'ρος τέρψιν της ικανο'οίησης της 

στιγµιαίας οργής, ούτε θα νοµοθετήσουµε εν θερµώ» ξεκαθάρισε. 

«Είµαι βέβαιος ότι τα σχετικά 'ορίσµατα θα α'οδώσουν 'ραγµατική 

δικαιοσύνη και ευθύνη σε όσους αναλογεί» συµ'λήρωσε. 

Προσ'άθεια να 'έσουν οι τόνοι µεταξύ ∆ένδια - Αθανασίου για το θέµα 

Ξηρού 



«Όλοι γνωρίζουν τι έχει συµβεί, κοιτάµε τώρα το αύριο» δήλωσε 'ριν α'ό 

λίγο ο υ'ουργός ∆ηµόσιας Τάξης, Νίκος ∆ένδιας, στο Ζά''ειο, ό'ου 

'ροεδρεύει στο άτυ'ο συµβούλιο των υ'ουργών ∆ικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υ'οθέσεων της ΕΕ, σχετικά µε τις δηλώσεις του υ'ουργού 

∆ικαιοσύνης, Χαρ. Αθανασίου, για την υ'όθεση Χριστόδουλου Ξηρού. 

Συγκεκριµένα, σε ανε'ίσηµη συνοµιλία 'ου είχε ο κ. ∆ένδιας µε 

δηµοσιογράφο, ρωτήθηκε 'ώς σχολιάζει τις δηλώσεις του κ. Αθανασίου και 

α'άντησε µε την 'αρα'άνω λακωνική φράση. 

Υ'ενθυµίζεται ότι ο κ. Αθανασίου, χθες, στη συνέντευξη Τύ'ου 'ου έδωσε 

στο Ζά''ειο τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι έγιναν λάθη στην υ'όθεση Ξηρού 

και τη χορήγηση άδειας α'ό τις φυλακές, ενώ τόνισε ότι «έγινε κακή 

εφαρµογή ενός κακού νόµου». 

Παράλληλα, υ'οστήριξε ότι ο Χρ. Ξηρός έ'ρε'ε να 'αρακολουθείται. 

 

 

 


