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Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ

Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,
Όπως γνωρίζετε η Ομοσπονδία μας αρνούμενη να αποδεχτεί παρανομίες και να
υπηρετήσει σκοπιμότητες, κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή ως παράνομη την συγκρότηση,
την σύνθεση και την λειτουργία τελικά του υπηρεσιακού συμβουλίου καταστημάτων
κράτησης ως ειδικού υπηρεσιακού συμβούλιου, πάρα τις αντίθετες σχετικά με αυτό διατάξεις
του νόμου 4369/2016. Ακριβώς για το λόγο αυτό ζητήσαμε από τους συναδέλφους που είναι
αιρετά μέλη του συμβουλίου να μην συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του.
Πριν από τις οποιεσδήποτε ενέργειες ή αποφάσεις μας σχετικά με το θέμα αυτό, στην
μία και μοναδική συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης θέσαμε το
ζήτημα και θα λέγαμε ότι οι τότε απαντήσεις του επί αυτού του θέματος μας κάλυψαν. Για το
θέμα της συμμετοχής στο συμβούλιο μέλους το οποίο έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά με την ποινή
του υποβιβασμού, η θέση του Υπουργού ήταν κατηγορηματική ότι αυτό τουλάχιστον ηθικά
είναι ανεπίτρεπτο, ότι έχει πάρει την απόφασή του και δεν θα χρειαστεί να ξανά
αναφερθούμε σε αυτό. Όσο για το θέμα της συγκρότησης του υπηρεσιακού συμβουλίου και
την λειτουργία του ως ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο είπε ότι καταρχήν φαίνεται να έχουμε
δίκιο και ότι ως νομικός ο ίδιος θα το έβλεπε, θα το συζητούσε με τον Νομικό Σύμβουλο και
θα ζητούσε την γνώμη του.
Η αλήθεια είναι ότι από την στιγμή που ο κύριος Υπουργός ξεπέρασε τόσο εύκολα το και
κατά τον ίδιο σοβαρό ηθικό ζήτημα, δεν θα του ήταν και τόσο δύσκολο τελικά να ερμηνεύσει
ο ίδιος και να αποδεχθεί ως νόμιμη την ύπαρξη ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου, να
επιμείνει στην συγκρότηση του και να μας καλεί να συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις του. Έτσι
για ένα καθαρό νομικό θέμα έχουμε δύο θέσεις πολιτικών προσώπων αλλά καμία από κατ’
επιστήμη και κατά θέση υπεύθυνο, όπως εν προκειμένω του Νομικού Συμβούλου.
Δεν έχουμε καμία δυσκολία να πούμε ότι εξαπατηθήκαμε, δεν εξαπατώνται άλλωστε
αποκλειστικά και μόνο οι αφελείς άνθρωποι. Κάλλιστα μπορούν να το πάθουν και όσοι
1

διαθέτουν αυτοσεβασμό, σεβασμό και γενικώς λειτουργούν όπως και εμείς ως άνθρωποι
καλής θέλησης και διάθεσης. Για το λόγο αυτό δεν προχωρήσαμε εξαρχής σε προσφυγή,
αναμένοντας την απάντηση του κυρίου Υπουργού και δυστυχώς χάσαμε τις προθεσμίες να
απευθυνθούμε στα αρμόδια όργανα τα οποία ως και κατά νόμο υπεύθυνα είναι σίγουρο ότι
θα μας δικαιώνανε.
Εξαπατημένοι ναι, παραδομένοι ποτέ! Γιατί «κάλλιο δοριάλωτοι παρά προσκυνημένοι».
Είναι γνώριμο άλλων χαρακτήρων η ευλυγισία της μέσης, εμείς δεν ανήκουμε στα ασπόνδυλα
ή τα μαλάκια, ούτε νοιώθουμε ότι εκπροσωπούμε οσφυοκάμπτες.
Έχοντας το δίκιο με το μέρος μας και διατηρώντας ακέραιο το δικαίωμα να το
διεκδικήσουμε νομικά μέχρι τέλους, ζητάμε και πάλι από τα αιρετά μέλη του συμβουλίου να
μην «νομιμοποιήσουν» ούτε και αυτήν την φορά με την παρουσία τους την συνεδρίαση του
υπηρεσιακού συμβουλίου την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.
Οι αποφάσεις του είναι εν πολλοίς προδιαγεγραμμένες και σύμφωνα με τις επιθυμίες
του γνωστού αλλά όχι για πολύ ακόμα αναπολόγητου διδύμου. Είτε απευθείας είτε μέσω
άλλων υπόσχεται διάφορες «εξυπηρετήσεις», αρκεί να συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις
και να δηλώσουν υποταγή γιατί όπως συνηθίζουν να λένε «εμείς είμαστε δύναμη και έχουμε
το πάνω χέρι τώρα». Όσοι δεν πείθονται, εκβιάζονται ή απειλούνται.
Σε καμία περίπτωση όμως η προτροπή μας για αποχή από την συνεδρίαση του
υπηρεσιακού συμβουλίου δεν είναι δεσμευτική για τα αιρετά μέλη παρά μόνο
συμβουλευτική. Είμαστε άλλωστε πιστοί και αμετακίνητοι οπαδοί της ελεύθερης βούλησης
και θέλησης του καθενός και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Όπως δεν θα αλλάξει επίσης και η
δέσμευσή μας ότι θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις κάθε συνάδελφο που θα
αποφασίσει να στραφεί κατά της νόμιμης συγκρότησης του συμβουλίου ή για όποια κατ’
αυτόν μα κυρίως κατά νόμο «άδικη» απόφαση από αυτό το δεδομένα «παράνομο»
συμβούλιο.
Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει.
Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει.
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