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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Και οι κρίνοντες κρίνονται
Με κάποιες από τις κατά καιρούς αποφάσεις της η Δικαιοσύνη από ότι φαίνεται
βάλθηκε να αποδείξει ότι είναι πράγματι τυφλή. Η οδυνηρότερη όμως διαπίστωση είναι το
γεγονός ότι η «τύφλα» της αυτή είναι αποτέλεσμα αυτοτραυματισμού.
Θεωρούμε ακατανόητη ή τουλάχιστον δυσνόητη την απόφαση για διώξεις και το
πόρισμα που ακολούθησε σχετικά με τις ευθύνες των δικαστικών λειτουργών, που
συμμετείχαν στα συμβούλια χορήγησης άδειας του Χριστόδουλου Ξηρού. Ευτυχώς οι
διώξεις σταμάτησαν στους αναπληρωτές επόπτες και καλά έκαναν. Απορούμε όμως, οι
βασικοί επόπτες δήλωσαν άγνοια και για αυτό δεν ελέγχονται ή διαφωνούσαν με την
απόφαση αλλά δεν είχαν τρόπο να εκφράσουν την διαφωνία τους;
Αυτό που συμβαίνει τελευταία με τις άδειες είναι τρέλα. Όπως ακριβώς είναι άλλωστε
και η λειτουργία των φυλακών, μια αέναη μάχη δήθεν ειδικών, δήθεν υπευθύνων με εμάς
τους εργαζόμενους μόνιμα θύματα. Είναι φανερό ότι κάποιοι επέλεξαν αντί να αναφέρονται
στο πραγματικό πεδίο αυτής της μάχης, επέλεξαν να κινούνται στο πεδίο των εντυπώσεων
με οποιοδήποτε κόστος για τους άλλους. Από ότι αποδεικνύεται όμως και σε αυτό πλέον το
πεδίο λειτουργούν τελείως ατζαμίδικα. Τόσο που το γνωστό «κόρακας κοράκου μάτι δεν
βγάζει», να μην έχει εφαρμογή και αν η διαχείριση και η διασκέδαση των εντυπώσεων το
επιβάλουν να γίνεται «κόρακας κοράκου μάτι βγάζει με ευκολία μάλιστα και βαθιά».
Επειδή εμείς εκ πεποιθήσεως είμαστε απέναντι σε αυτούς τους εντυπωσιασμούς.
Επειδή περίσσεψε η υποκρισία. Επειδή το μόνο που δεν φανταζόμασταν ήταν να διωχθούν
οι εισαγγελικοί λειτουργοί που εφάρμοσαν τον νόμο. Επειδή εμείς θα συνεχίσουμε να
είμαστε παρόντες στο πεδίο των μαχών. Επειδή δεν έχουμε μεταφυσικές ικανότητες.
Έχουμε όμως την φυσική πρόνοια να πούμε σε όλα τα μέλη των συμβούλιων των φυλακών,
Διευθυντές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, ή όποιοι άλλοι μετέχουν, να μην μετέχουν σε αυτά ή
αν το πράττουν να γνωρίζουν ότι το κάνουν με δική τους ευθύνη. Διότι εμείς συνδικαλιστικά

αρνούμαστε να μετέχουμε σε αυτήν την τρέλα που ζούμε και δεν μπορούμε να τους
στηρίξουμε ούτε να εγγυηθούμε τα στοιχειώδη δικαιώματα τους σε οποιαδήποτε
περίπτωση και είναι βέβαιο ότι με αυτό το καθεστώς μα κυρίως με αυτές τις αντιλήψεις θα
υπάρξουν και επόμενες εμπλοκές με την χορήγηση αδειών.
Ως εκ τούτου λοιπόν δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στο σύνολο των
διωχθέντων και όχι μόνο στους συναδέλφους μας.

