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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η έρευνα που διεξήχθη χθες βράδυ στο Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας από ντόπιες
αστυνομικές δυνάμεις, τα ΕΚΑΜ και την ΔΑΕΕΒ είναι από μόνη της ένα σημαντικό γεγονός.
Τα ευρήματα ωστόσο, ειδικότερά τα δύο πιστόλια και ο σιγαστήρας, την αναδεικνύουν σε μια
τεράστια επιτυχία για τις υπηρεσίες που την διεξήγαγαν.
Η επιτυχία όμως είναι η μία όψη του ιδίου νομίσματος, με την άλλη όψη να είναι η
αποτυχία. Εν προκειμένω η άλλη όψη του νομίσματος έχει να κάνει με την δική μας
προγενέστερη υπηρεσιακή αποτυχία, αφού για να μπουν όπλα σε μια φυλακή προφανώς
ακυρώθηκαν όλα τα μέτρα, το πλαίσιο ελέγχου, οι γραμμές άμυνας και τα όποια ενδεχομένως
μέσα είχαν προ τούτω διατεθεί.
Η Ομοσπονδία μας με αυτό ακριβώς το πνεύμα αντιμετωπίζει το πρόβλημα της
εισαγωγής των όπλων και θα συμμετάσχει, είτε της ζητηθεί είτε όχι, με όλες της τις δυνάμεις
προκειμένου να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα:
Πως, πότε, από ποιους και για ποιους μπήκαν τελικά τα όπλα στην φυλακή της
Κέρκυρας;
Από τις μέχρι τώρα πάντως πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, τον τρόπο και την
διαδικασία διεξαγωγής της, αλλά κυρίως με βάση τον αριθμό των υπολοίπων ευρημάτων,
θεωρούμε πως σίγουρα θα μπορούσε να γίνει και καλύτερα.
Τέλος σχετικά με την συμμετοχή της αντιτρομοκρατικής στην έρευνα, χωρίς να είμαστε
σε θέση να αποκλείσουμε την όποια εκ των έσω πληροφορία, θα επαναλάβουμε πως η
τεχνολογία είναι ένας πειρασμός και «ανάγκη» και για την κοινωνία των εγκλείστων. Μπορεί
για αυτούς που την κατέχουν να αποτελεί ένδειξη δύναμης και υπεροχής, ενίοτε όμως μπορεί
να γίνει και πολύ «μαρτυριάρα».

Τα κινητά τελευταίας τεχνολογίας με την δυνατότητα επικοινωνίας με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως το facebook έχουν αμφίδρομο κόστος. Ελπίζουμε να έχουν
και για όλους όσους με οποιοδήποτε τρόπο ενεπλάκησαν στην εισαγωγή των όπλων στην
φυλακή της Κέρκυρας και να αποκαλυφθούν.

