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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Είναι αλήθεια πως στον αγώνα κατά της διαφθοράς, η αποκαλυπτική δημοσιογραφία
έχει αποδεδειγμένα σημαντικότατο ρόλο. Ωστόσο, η αποκαλυπτική δημοσιογραφία οφείλει
πέρα από την περιγραφή του όποιου προβλήματος, να αναδεικνύει τα γενεσιουργά του αίτια,
να επιμερίζει και να προσωποποιεί, όπου είναι δυνατόν τις ευθύνες των εμπλεκομένων.
Διαβάσαμε το άρθρο της ηλεκτρονικής εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ στις 9/5/2020 με τίτλο
«Σοκαριστικό: Κυκλώματα επίορκων υπαλλήλων αλωνίζουν στις φυλακές» και είναι αλήθεια
ότι ενθουσιαστήκαμε όταν είδαμε ότι αναφερόταν σε αποκαλύψεις. Ολοκληρώσαμε την
ανάγνωση και για τις αποκαλύψεις που μας προϊδέαζε, τελικά δεν είδαμε καμία. Η αναφορά
στο ότι 15-20 σωφρονιστικοί υπάλληλοι του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού «από
πληροφορίες της Λ. Κατεχάκη» εμπλέκονται στην διακίνηση ναρκωτικών, αν εξαιρέσουμε
τους αριθμούς, έχει την ίδια αποκαλυπτική αξία με τον λόγο κάποιου που θα ισχυριστεί ότι
φέτος το καλοκαίρι θα υπάρξουν κάποιες πυρκαγιές στην Χώρα.
Δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι οι εργαζόμενοι στις Φυλακές με ένα μεταφυσικό τρόπο
συγκροτούν μία κοινωνία αγγέλων. Αντιθέτως, έχουμε αναφερθεί σε δόλιες και επίορκες
κατά καιρούς συμπεριφορές, έχουμε πρωτοστατήσει στην ανάδειξή τους και στον
καταλογισμό των ευθυνών, σε αυτούς που εμπλέκονται και που εμείς τους αποκαλούμε
συνυπηρετούντες και σε καμία περίπτωση συναδέλφους μας. Στα πλαίσια αυτής της
συνδικαλιστικής υποχρέωσης είχαμε έγκαιρα καταγγείλει και αναδείξει όλα όσα συνέβαιναν
στο Κ.Κ. Κορυδαλλού τα τελευταία χρόνια. Ήταν τότε που όταν εμείς καταγγέλλαμε, κάποιοι
έλεγαν ότι είτε υπηρετούμε πολιτικές σκοπιμότητες είτε διασπείρουμε ψευδείς ειδήσεις.
Με την ίδια λοιπόν παρρησία δηλώνουμε πως η σημερινή λειτουργία του Κ.Κ
Κορυδαλλού είναι για πολλούς λόγους συνεχώς βελτιούμενη και δεν έχει καμία απολύτως
σχέση με αυτά που συνέβαιναν στο πρόσφατο παρελθόν. Σε καμία περίπτωση η βελτίωση
αυτή δεν έγινε με κάποιο μεταφυσικό τρόπο ή επήλθε ερήμην των εκεί εργαζομένων
συναδέλφων μας. Κανείς δεν δικαιούται να το πει αυτό και οφείλουμε να τους το
αναγνωρίσουμε.

Η ανάγκη της αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας θα εξακολουθεί να υπάρχει. Όσοι όμως
ασχολούνται με αυτή πρέπει να έχουν κατά νου ότι κάποιες φορές μπορεί να πιστεύουν ότι
αποκαλύπτουν και άρα συμβάλλουν στον πόλεμο κατά της διαφθοράς, αλλά αν οι
πληροφορίες τους είναι ανεπιβεβαίωτες, τότε θα έχουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.
Όπως λέγετε, ο δρόμος που οδηγεί στην κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις.
Εμείς θα προσθέσουμε πως σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν άδεια.
Ο λαός μας λέει ακόμα πως κοντά στο νου και η γνώση. Εμείς παραλλάσσοντάς το θα
πούμε πως κοντά στην διάθεση και η γνώση. Εκτός αν κάποιοι μαζί με όλα τα άλλα είναι
διατεθειμένοι να συμμετάσχουν σε διάφορα παιχνίδια όπως αυτά των αναίτιων
«αποκεφαλισμών» στελεχών.

