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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εδώ και αρκετό καιρό το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει πάψει να μας εκπλήσσει με
οποιαδήποτε αναφορά του σχετικά με τον χώρο των Φυλακών.
Τα χθεσινά γεγονότα στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού αποδεικνύουν την τραγική
κατάσταση που βρίσκονται οι Φυλακές της Χώρας. Κρατούμενοι αλληλοσφάζονταν και
χτυπιόντουσαν με κάθε είδους αυτοσχέδια μαχαίρια, ρόπαλα, σουβλιά κτλ. Η Φυλακή και
ιδίως η Β΄ και η Ε΄ πτέρυγα κατελήφθησαν από τους κρατούμενους σε λίγα μόνο λεπτά. Οι
κεντρικές κιγκλίδες και οι κεντρικές θύρες των πτερύγων σχεδόν γκρεμίστηκαν, ενώ άλλες
ξεβιδώθηκαν από κρατούμενους από τα «ιδιωτικά συνεργεία» και με εργαλεία που έχουν
κρατούμενοι σε πτέρυγες, έγιναν εκτεταμένες ζημιές και φθορές εντός και εκτός των ακτίνων,
το ελάχιστο προσωπικό εγκλωβίστηκε και ένας συνάδελφός μας σωφρονιστικός υπάλληλος
χτυπήθηκε από κρατούμενο με σουβλί.
Όλα αυτά, το Υπουργείο μας τα βαφτίζει ως απλή «αναταραχή» και «χωρίς να
σημειωθούν βιαιοπραγίες ή εκτεταμένες συμπλοκές». Και αυτό είναι εξοργιστικό και
εξευτελιστικό. Φαίνεται έχουν μάθει να ανησυχούν μόνο όταν υπάρχουν νεκροί. Αν και αυτό
μπορεί να αμφισβητηθεί.
Επειδή η διαφάνεια και η αλήθεια δεν πρέπει να κρύβονται και όλα πρέπει να βγαίνουν
στο φως, προκαλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την αρμόδια Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής να δώσουν στην δημοσιότητα όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες,
όχι μόνο από τις συμπλοκές στα χθεσινά γεγονότα στο Κ.Κ Κορυδαλλού, αλλά και να
παρουσιάσουν στην δημοσιότητα τα ευρήματα από τις έρευνες που έγιναν χθες σε ορισμένες
μόνο πτέρυγες και σε ορισμένους χώρους.
Εκτός των αυτοσχέδιων όπλων, να δοθούν στην δημοσιότητα τα ευρήματα από τις
εσπρεσιέρες, τα δύο τραπέζια πόκερ με όλα τα παρελκόμενά τους και τα αξεσουάρ (!!!), τα
τρυπάνια χειρός, πένσες, κατσαβίδια και κάθε είδους εργαλεία, καθώς και διάφορα άλλα
αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό των room service ακριβών
ξενοδοχείων.

Αναρωτιόμαστε αποδείξεις έκοβε η καφετέρια; Ο ιδιοκτήτης διέθετε φορολογική
ενημερότητα; Ποιος εισέπραττε την «γκανιότα» από τα δυο τραπέζια του πόκερ και σε ποιους
την μοίραζε;
Ο δαιμόνιος επιθεωρητής των φυλακών, όπως επίσης και ο περιβόητος συντονιστής
των φυλακών από πότε τα ήξεραν αυτά και τι έκαναν; ΤΙΠΟΤΑ. Γιατί;
«Δεν έφταιγεν ο ίδιος, τόσος ήτανε».
ΝΤΡΟΠΗ…

