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Χωρίςκάμερες ασφαλείας χτίστηκε το- υποτιθέμενα -καλύτερα φρουρούμενο κτίριο της
πρωτεύουσας, το Εφετείο Αθηνών, το οποίο πέραν του προφανούς συμβολισμού, βρίσκεται στο
οικοδομικό τετράγωνο που στεγάζονται επίσης το Ειρηνοδικείο Αθηνών, ο Άρειος Πάγος, και σε
απόσταση 100 μέτρων από την ΓΑΔΑ.
Επίσηςακούγεται πιθανόν "τρελό" αλλά με έκπληξη οι Αρχές ασφαλείας διαπίστωσαν, αμέσως
μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της περασμένης βδομάδας, ότι ενώ εσωτερικό κτίριο του Εφετείο
έχουν τοποθετηθεί κάμερες, παρ΄ όλα αυτά, καμία από αυτές, ούτε καταγράφει αλλά ούτε και
μεταδίδει εικόνα στα σημεία που βρίσκονται αστυνομικοί φρουροί.
Συγκεκριμέναυπάρχουν μεν εσωτερικές κάμερες οι οποίες δεν λειτουργούν από το 2002 (το 2000
λειτούργησε το Εφετείο, αλλά οι κάμερες λειτούργησαν μονο για μικρό χρονικό διάστημα). Επίσης,
ακούγεται απίστευτο, αλλά εξωτερικά ΔΕΝ υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.
Σύμφωναμε πληροφορίες, οι κάμερες έχουν να καταγράψουν εικόνα από το 2002 και όλα έχουν
να κάνουν με τη διαφωνία της εταιρείας που κατασκεύασε το κτίριο και με τις επίσημες Αρχές, οι
οποίες είχαν αντιρρήσεις ως προς την επίσημη παράδοσή του και άρα το θέμα των καμερών δεν
ολοκληρώθηκε ποτέ!!!
Τόσκας: Πρέπει να υπάρχουν κάμερες
Τοθέμα παραδέχτηκε ευθέως ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του πολίτη, Νικ. Τόσκας,
μιλώντας στον realFm: "Αυτό δεν είναι θέμα της Αστυνομίας, αυτό είναι άλλων υπηρεσιών είναι της
Δικαιοσύνης…. Εγώ πιστεύω ότι στα Δημόσια κτίρια πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν
κάμερες. Είναι για την προστασία των πολιτών και δεν παραβιάζουν δικαιώματα που πράγματι
πρέπει να προστατεύονται σε άλλες περιπτώσεις".
Ουπουργός ερωτώμενος για την ανακοίνωση των δικαστών μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στην
οποία αναφερόταν πως "τα παιχνίδια με τους θεσμούς έχουν απρόβλεπτες εξελίξεις" με αφορμή
τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, είπε:

"Φυσικάείναι επικίνδυνη όταν, όχι τυχαίοι άνθρωποι, αλλά λειτουργοί της δικαιοσύνης εκφράζονται
με τον τρόπο αυτό και είναι απαράδεκτος τρόπος. Από εκεί και πέρα, μέσα από τα λάθη μας και
μέσα από τις παραλείψεις ή τις επιτυχίες, αν θέλετε, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία για να
υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Λάθη έγιναν και έχουμε πάρει και μέτρα σε πολλές περιπτώσεις
για τα αστυνομικά όργανα. Και οι δικαστές από τη μεριά τους θα πρέπει να διορθώσουν τα του
οίκου τους και να επανεξετάσουν και την κριτική την οποία ασκούν σε διάφορες κατευθύνσεις".
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

