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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά την χθεσινή απάντηση του κυρίου Υπουργού Δικαιοσύνης στο προηγηθέν
Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας μας, καταλάβαμε επιτέλους γιατί επί τόσο καιρό αρνείται,
πεισματικά θα έλεγε κάποιος, να μας συναντήσει και να συνομιλήσει επί της ουσίας μαζί
μας για τα πραγματικά προβλήματα των φυλακών. Προφανώς γιατί δεν έχει απολύτως
τίποτα να μας πει. Όπως έκανε άλλωστε και με την κατά τα άλλα έγγραφη απάντησή του.
Όλα όσα αναφέραμε στο χθεσινό δελτίο τύπου μας είναι αληθή, σαφή μα και
αδιάψευστα. Ειλικρινά αδυνατούμε να καταλάβουμε τον λόγο της έκπληξης του κυρίου
Υπουργού όπως ο ίδιος ανέφερε. Καλά, πρώτη φορά τα άκουσε όλα αυτά ο κύριος
Υπουργός; Αν είναι έτσι εμείς όχι μόνο έκπληκτοι πρέπει να νοιώσουμε αλλά και σαφώς
πιο έντονα ανήσυχοι!
Για την αναφορά του κυρίου Υπουργού στην ύπαρξη δήθεν παράκεντρων εμείς τι να
πούμε πια; Ούτε ο Πάντσο με τους ανεμόμυλους! Επισημαίνουμε στον κύριο Υπουργό ότι
την αναφορά σε αυτά την έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά και ότι τα παράκεντρα
κολακεύουν, παραπληροφορούν, προβοκάρουν μα κυρίως δρουν υπόγεια, ύπουλα και
παραοικονομούν. Καμία σχέση δηλαδή δεν μπορούν να έχουν με το σαφή και
ειλικρινέστατο, από την αρχή μέχρι το τέλος του, χθεσινό δελτίο τύπου μας. Δεν
επιστρέφουμε ωστόσο τον χαρακτηρισμό, γιατί εμείς ποτέ δεν υπήρξαμε άδικοι και με
κανέναν, πόσο μάλλον όταν δικαίως νοιώθουμε ότι κάτι τέτοιο ούτε καν μας αγγίζει.
Ζητάμε όμως από τον κύριο Υπουργό αν επιμένει στην ύπαρξη παράκεντρων να κοιτάξει
τότε πιο κοντά και όχι στον δικό μας χώρο. Κυρίως όμως, ως υπεύθυνος Υπουργός του
ζητάμε να τα κατονομάσει.
Άλλοι στοχεύουν και μάλιστα ασύστολα, όχι εμείς. Εμείς μέχρι τώρα με τούτα ή με
άλλα μόνο ως στόχοι ή ως οιωνεί θύματα μας έχουν κάνει να νοιώθουμε. Ενδεχομένως
ως παράπλευρες απώλειες σίγουρα όμως από παράκεντρες σκέψεις.
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Αναρωτιόμαστε αν όλα βαίνουν καλώς στις φυλακές της Χώρας, τότε ως προς τι η
χθεσινοβραδυνή και όχι και τόσο αιφνιδιαστική ολονύχτια έρευνα στις τρεις από τις πέντε
πτέρυγες του Κορυδαλλού, από τόσους πολλούς αστυνομικούς και διαφορετικές μάλιστα
αστυνομικές υπηρεσίες;
Αν θεωρήσουμε ότι υπήρξε και κάτι θετικό από την απάντηση του κυρίου Υπουργού,
αυτό είναι μόνο μια πρόσκαιρη ικανοποίηση ότι τελικά έστω και με αυτόν τον τρόπο
αναγκάσαμε τον κύριο Υπουργό να συνομιλήσει μαζί μας. Τον παρακαλούμε όμως αν
θελήσει να μπει στον κόπο να μας ανταπαντήσει ακόμα και αν το κάνει με τον δικό του
«δημοκρατικό» τρόπο όπως και προηγούμενα έκανε ας συμπεριλάβει τουλάχιστον αυτήν
την φορά και κάποιες απαντήσεις στις αιτιάσεις του δελτίου τύπου μας.
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