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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Η Κυβέρνηση δε νομοθετεί μόνο αντισυνταγματικά για τους εργαζόμενους στις Τράπεζες
αλλά δεν έχει και την ικανότητα να ελέγξει τα όργανα της Τάξης, τα οποία δρουν σε βάρος των
τραπεζοϋπαλλήλων.
Ένστολοι αστυνομικοί και αστυνομικοί με πολιτικά κατέφθασαν εχθές με δύο αυτοκίνητα
στο Κατάστημα Κερκύρας της Εθνικής Τράπεζας όχι για να συλλάβουν κάποιον ληστή, οι οποίοι
εισβάλλουν συνεχώς το τελευταίο διάστημα στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και η
αστυνομία φτάνει πάντα «κατόπιν εορτής», αλλά για να συλλάβουν τον Διευθυντή του
καταστήματος, τον Υποδιευθυντή και έναν εργαζόμενο.
Ο λόγος της σύλληψης; Ένα στέλεχος της Αστυνομίας προσήλθε στο κατάστημα της
Τράπεζας ως πελάτης μη διαθέτοντας τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα προκειμένου
να εισπράξει ένα αρκετά σημαντικό ποσό. Επειδή οι εργαζόμενοι έκαναν τη δουλειά τους
σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εγκυκλίους της Τράπεζας το όργανο της Τάξης

θεώρησε πως

μπορεί να κάνει χρήση της ιδιότητάς του κατηγορώντας τους εργαζόμενους ότι δεν τον
εξυπηρέτησαν.
•

Από πότε οι Αστυνομικοί της Κέρκυρας είναι πάνω από τους Νόμους και από το
Σύνταγμα;

•

Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να κάνουν κατάχρηση εξουσίας;

•

Από πότε οι αστυνομικοί απαιτούν να είναι υπεράνω των σύννομων διαδικασιών της
Εθνικής Τράπεζας;

•

Αυτό αποτελεί την επανίδρυση του Κράτους που υποσχέθηκε προεκλογικά η
Κυβέρνηση;
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης οφείλει να δώσει εξηγήσεις για αυτήν την απροκάλυπτη

παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων και να λάβει όλα τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου
να αποτρέπονται τέτοιου είδους ενέργειες κατά των εργαζομένων και των πολιτών γενικότερα.
Με τιμή
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