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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Είναι γνωστές πλέον οι καταγγελίες μας για τις μέχρι πρότινος τακτικές σχετικά με την
καταστρατήγηση των διατάξεων της λειτουργίας και της συγκρότησης του Ειδικού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης, όπως γνωστός είναι και ο
τρόπος με τον οποίο γίνονταν όλες οι μετακινήσεις, οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις
υπαλλήλων εντός και εκτός των Φυλακών.
Σε αυτήν την υποβάθμιση και στοχοποίηση των διαδικασιών του υπηρεσιακού
συμβουλίου ήρθε να προστεθεί μία παρέμβαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής
Πολιτικής, ο οποίος με το υπ’ αριθμόν 88599/25-11-2016 έγγραφό του προς τους κ.
Διευθυντές των Φυλακών αναφέρεται σε «καταγγελίες» που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο,
σε «ασκήσεις πιέσεων με απειλές» και για «αλλοίωση» του εκλογικού αποτελέσματος των
υπό εξέλιξη εκλογών αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, καταλήγοντας
μάλιστα να αναζητά να εφαρμοστούν (ως συνήθως) «πειθαρχικές διαδικασίες».
Αναρωτιόμαστε, αφού γνωρίζει τις καταγγελίες αυτές ο κ. Γενικός Γραμματέας, γιατί
δεν διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση;
Καταγγέλλουμε την παραπάνω ενέργεια ως μία ωμή παρέμβαση στην εκλογική
διαδικασία και καλούμε τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης να παρέμβει άμεσα και να
σταματήσει τέτοιου είδους πρακτικές.
Όσοι είναι υπαίτιοι για τον καταστρατήγηση των δημοκρατικών διαδικασιών, της
συγκρότησης και της μη λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου, δεν έχουν κανένα
δικαίωμα να μετατραπούν σε δήθεν τιμητές και προστάτες των διαδικασιών αυτών.
Όποιοι έκαναν «υποδείξεις» και έδιναν «φιλικές συμβουλές» σε υποψηφίους δεν
έχουν δικαίωμα να γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις εκλογικές διαδικασίες.
Επιτέλους θα συνέλθουν ή έχουν «αποσυντονιστεί» εντελώς;
1

Τέλος, όσο προφανές είναι ότι τα ομόφωνα ψηφίσματα των Συνεδρίων μας δεν
άρεσαν, άλλο τόσο εμφανές είναι ότι κάποιοι έχουν ξινίσει με την εκλογική διαδικασία και
την συμμετοχή και ίσως με το επερχόμενο εκλογικό αποτέλεσμα. Άραγε, δεν ντρέπονται έστω
και λίγο; Κουράγιο!
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