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«Checkpoint Alpha»
με τη Γιάννα Παπαδάκου
Σάββατο 11 Μαΐου 2019, στις 01:10
Συνέντευξη εφ όλης της ύλης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Μιχάλη Καλογήρου,
φιλοξενεί, το Σάββατο 11 Μαΐου στις 01:10, η εκπομπή «Checkpoint Alpha» με τη
Γιάννα Παπαδάκου. Επί τάπητος όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν, σήμερα,
τον έλληνα πολίτη.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί, σήμερα, στις φυλακές
και στο σχέδιο σωφρονισμού, που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση με στόχο τον περιορισμό
της εγκληματικής δράσης, μέσα στις φυλακές. Επίσης, ανακοινώνει τις νέες προσλήψεις
σωφρονιστικών υπαλλήλων, οι οποίες εγκρίθηκαν και θα συμβάλλουν σε αυτήν την
κατεύθυνση. Ο Μιχάλης Καλογήρου εκφράζει την πεποίθησή του ότι η ελληνική Δικαιοσύνη
θα ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης με τις καταγγελίες κρατουμένου, οι οποίες οδήγησαν
σε συλλήψεις γνωστών δικηγόρων, ενώ αναφέρεται στον έλεγχο που διεξάγεται για τις
αποφυλακίσεις που γίνονται με τη χρήση πλαστών ιατρικών πιστοποιητικών.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοινώνει ότι μέσα στον Μάιο θα κατατεθούν ο Ποινικός Κώδικας
και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, στη Βουλή και δηλώνει ότι έγιναν αποδεκτές πολλές
αλλαγές, οι οποίες προτάθηκαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης των δύο Κωδίκων.
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι έτυχαν νέας επεξεργασίας οι διατάξεις για τα αδικήματα του
βιασμού, της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και των αυτεπάγγελτων διώξεων για
οικονομικά εγκλήματα.
Στο στάδιο της επεξεργασίας βρίσκονται, επίσης, ο Κώδικας
Πολιτικής Δικονομίας και ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας. Ο Μιχάλης Καλογήρου ανακοινώνει
μέτρα για την αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων και την καλύτερη απονομή της Δικαιοσύνης,
όπως
η κάλυψη οργανικών θέσεων Δικαστών, και αύξηση αριθμού εισακτέων στις
αντίστοιχες σχολές, οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ δικαστικών υπαλλήλων καθώς και το
Πρόγραμμα «Δίκης χωρίς χαρτί».
Ακόμη, αναφέρεται στις καθυστερήσεις στις μεγάλες δίκες, όπως αυτές της Siemens και της
Χρυσής Αυγής και στις μεγάλες υποθέσεις σκανδάλων που βρίσκονται σε προανακριτικό
στάδιο.
Ο Μιχάλης Καλογήρου δεν αποδέχεται ότι η συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ξεκίνησε
από αυτήν τη Βουλή, ήταν «δειλή» ενώ για το νόμο Παρασκευόπουλου, πιστεύει ότι είναι
άδικο να βάλλεται επειδή περιέχει, μεταξύ άλλων αναγκαίων και δίκαιων διατάξεων, την
αποσυμφορητική διάταξη. Όπως λέει ο υπουργός Δικαιοσύνης «τα στοιχεία της ελληνικής
Αστυνομίας, δείχνουν μείωση στα πολύ μεγάλα εγκλήματα και δεν επιβεβαιώνεται το
αφήγημα της Αντιπολίτευσης περί δήθεν αριστερής ασυδοσίας ή αδιαφορίας, για την
ασφάλεια των πολιτών».

Τέλος, πιστεύει ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές οδήγησαν στη δημιουργία ευρωφοβικών
δυνάμεων, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ενώ για τις επικείμενες διπλές εκλογές δηλώνει,
ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο βαθμό που το αφορά, είναι απόλυτα έτοιμο, για την ομαλή
διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.
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