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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αρνούμαστε να παρακολουθήσουμε τη συνδικαλιστική έκφραση της εξωτερικής
φρουράς Κορυδαλλού στον κατήφορο που την έχει οδηγήσει ο ανταγωνισμός της με
την «Μητρική της» Π.Ο.Υ.Ε.Φ. , ένας ανταγωνισμός στην ανευθυνότητα , στην
εμπάθεια , την συκοφαντία και την παραπληροφόρηση. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι
να απαντήσουμε.
Χωρίς ίχνος ντροπής για την συμμετοχή τους στον αποδεκατισμό της εξωτερικής
φρουράς του Κορυδαλλού με αποσπάσεις , μεταθέσεις και κάθε λογής βόλεμα
«κολλητών», προσπαθούν πολώνοντας το κλίμα να αποπροσανατολίσουν τους
δοκιμαζόμενους εναπομείναντες συναδέλφους τους και δυστυχώς κάποιοι από
αυτούς να τους πιστεύουν και να τους ακολουθούν , σε σημείο που να αλλάζουν
μερικές φορές τα καθήκοντά τους εν ώρα υπηρεσίας στην σκοπιά και ανάλογα την
περίσταση να μετατρέπονται σε οτιδήποτε άλλο.
Με ανακοίνωσή τους που δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό τόπο
«tromaktiko.blogspot.com» Αναφέρονται με πλήθος ανακριβειών , ψευδών και
συκοφαντιών , στην απόπειρα απόδρασης 2 (δυο) Αλβανών κρατουμένων που όντως
έγινε στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Στις 12/8/2012 το πρωί.
Η αλήθεια όμως έχει ως εξής:
Οι δύο Αλβανοί κρατούμενοι αφού έκοψαν τα κάγκελα στο παράθυρο του κελιού 33
στον πρώτο όροφο κατέβηκαν στο δεξιό «νεκρό» προαύλιο έμπροσθεν ακριβώς από
τη σκοπιά 5Ψ, η οποία ήταν ΑΝΕΠΑΝΔΡΩΤΗ .
Τα προσφάτως τοποθετημένα από την υπηρεσία μας Συστήματα Ανίχνευσης
Κίνησης έδωσαν αμέσως ηχητικό συναγερμό στο Υπαρχιφυλακείο και
ενεργοποίησαν εξωτερικά τον φάρο του συναγερμού (φωτεινή ένδειξη) που έχει
τοποθετηθεί προς διευκόλυνση των εξωτερικών φρουρών .
Αμέσως ο συνάδελφος μας Ι. Γ προσέτρεξε στο Υπαρχ/κειο και είδε στην φωτεινή
ένδειξη , ότι ο συναγερμός αφορούσε τον τομέα Γ3. Κατευθύνθηκε τότε αμέσως
προς τον τομέα αυτό και μαζί με τον υπαρχιφύλακα βάρδιας Κ.Κ , ο οποίος
βρισκόταν ήδη έξω , για άλλη εργασία και διαπίστωσαν ότι δυο κρατούμενοι
προσπαθούσαν να υπερπηδήσουν και τελικά υπερπήδησαν τον φράχτη του «νεκρού
προαυλίου». Ζήτησαν από τους κρατούμενους να σταματήσουν το εγχείρημά τους
και αφού τους έπιασαν, τους ακινητοποίησαν και χωρίς οι κρατούμενοι να
προβάλουν καμία αντίσταση , τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στο εσωτερικό του
καταστήματος .
Καθήν ώρα εξελίσσονταν η σύλληψη, οι συνάδελφοί μας απευθύνθηκαν στον σκοπό
της 4Ψ, όπως ακριβώς έκανε και η Διευθύντρια του καταστήματός μας , η οποία
ακούγοντας τον συναγερμό έσπευσε στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά ο σκοπός της
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4Ψ μη αντιλαμβανόμενος τι είχε συμβεί , ούτε καν την παρουσία των συναδέλφων
και της Διευθύντριας, κλεισμένος μέσα στη σκοπιά , δεν απαντούσε.
Ο ισχυρισμός, ότι ο σκοπός της 2Ψ αντιλήφθηκε το γεγονός και χτύπησε συναγερμό
είναι Ψευδέστατος διότι από τη σκοπιά 2Ψ είναι αδύνατο κάποιος να δει τα κελιά της
δεξιάς πλευράς του Α ορόφου, για αυτό άλλωστε έχει προβλεφθεί για τον
συγκεκριμένο χώρο να λειτουργεί η Σκοπιά 5Ψ.
Δυστυχώς για τους συκοφάντες , η όλη απόπειρα των κρατουμένων έχει
βιντεοσκοπηθεί από τα ειδικά καταγραφικά συστήματα που έχουν τοποθετηθεί από
την υπηρεσία μας και ως αψευδής μάρτυς είναι στη διάθεση των Εισαγγελικών
Αρχών , των Διοικητικών , των πειθαρχικών και πολιτικών Προϊσταμένων μας. Όπως
προκύπτει από το παραπάνω video οι κρατούμενοι εξήλθαν από το κελί 33 στις
10:24πμ και αμέσως έγιναν αντιληπτοί λόγω του συναγερμού που ενεργοποιήθηκε
από τους προαναφερθέντες ανιχνευτές κίνησης.
Στις 10:25:52 πμ υπερπήδησαν τον φράχτη του «νεκρού προαυλίου», ενώ ήταν ήδη
έξω οι συνάδελφοι Ι.Γ και Κ.Κ οι οποίοι στις 10:27:00 τους έχουν ήδη συλλάβει και
τους έχουν οδηγήσει στο εσωτερικό της φυλακής.
10:37 ακριβώς, δηλαδή Δέκα (10) ολόκληρα λεπτά μετά την σύλληψη των
αποπειραθέντων , με έκπληξη μας ακούσαμε να χτυπά (Οι λόγοι προφανείς…) ο
περιμετρικός συναγερμός και 8 λεπτά αργότερα (δηλαδή 18 λεπτά μετά την
απόδραση), στις 10:45πμ, να εμφανίζεται ο αξιωματικός υπηρεσίας της φρουράς μαζί
με έναν εξωτερικό φρουρό και να επανδρώνει την μέχρι τότε ΑΝΕΠΑΝΔΡΩΤΗ
σκοπιά 5Ψ .
Όλα τα άλλα είναι Ασύστολα Ψεύδη και Συκοφαντίες με προφανή σκοπό την
απόσυρση ευθυνών και την ακύρωση της από καιρού κατατεθειμένης πρότασής μας
για ενοποίηση των δυο υπηρεσιών και των λειτουργιών που αφορούν την ασφάλεια
των καταστημάτων κράτησης. Γι’αυτόν ακριβώς τον λόγω, αφού προ ημερών
έβγαλαν την εμπάθειά τους για τους Υπαλλήλους Εσωτερικής φύλαξης και τις
εργασίες που εκτελούμε για την βελτίωση των συνθηκών κράτησης των
κρατουμένων και των συνθηκών που προσφέρουμε υπηρεσία , τώρα τα βάζουν
ακόμα και με τα ειδικά συστήματα ανίχνευσης κίνησης που έχουν τοποθετηθεί
περιμετρικά του καταστήματός από την υπηρεσία μας με αποκλειστικό σκοπό , τον
εντοπισμό και την αποτροπή αποδράσεων . Οι λόγοι προφανείς: Αρνούνται να
δεχτούν την προοπτική να υποκατασταθούν στα καθήκοντά τους από τα πιο ακριβή
και ασφαλή Συστήματα Ανίχνευσης κίνησης που η υπηρεσία μας τοποθέτησε στο
κατάστημα μας με συνολικό κόστος προμήθειας και τοποθέτησης που δεν ξεπέρασε
καν τις 7000euro , όσο δηλαδή στοιχίζει ένας από τους 5 εξωτερικούς φρουρούς για
την καθημερινή εξωτερική φρούρηση του καταστήματος και για εργασία μόλις 6-7
μηνών. Αυτοί από την πλευρά τους καλά κάνουν.
Η ασφαλή παροχή υπηρεσίας στις σκοπιές πάνω στις μάντρες με laptop, τηλεοράσεις
και smartphone – κινητά, είναι σαφώς προτιμότερη από οποιαδήποτε άλλη προσφορά
υπηρεσίας που αφορά την ασφάλεια των φυλακών συνολικά.
Οι Διοικητικοί και πολιτικά υπεύθυνοι όμως για την ασφάλεια των καταστημάτων
κράτησης θα πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους εάν και αυτοί κάνουν καλά
που δεν λαμβάνουν υπόψη τις από καιρό κατατεθειμένες προτάσεις μας για την
αλλαγή του μοντέλου φύλαξης των καταστημάτων κράτησης και την ενοποίηση των
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δυο υπηρεσιών. Αυτό το σύστημα ότι είχε να δώσει το έδωσε και όπως αποδείχτηκε
στην πράξη δεν ήταν δα και τόσο αποτελεσματικό . Με πίστη, με σιγουριά στις
προτάσεις μας και με την βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή αυτό θα το αντιληφθούν και
οι υπεύθυνοι οψόμεθα .
ΥΓ1: Γιατί μέχρι και σήμερα 14/8/2012 και ώρα 12:00 δεν μας έχει κοινοποιηθεί
καμία έγγραφη Αναφορά από Αξιωματικό της Αστυνομίας, ή Εξωτερικό φρουρό
σχετικά με την απόπειρα απόδρασης ενώ οι συνάδελφοι και η Διευθύντρια
ενημέρωσαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης 20 λεπτά μετά το περιστατικό εγγράφως και
για όλα τα περεταίρω μόλις 30 λεπτά αργότερα;
ΥΓ2: Γιατί σήμερα στις 12:05μμ με διαβιβαστικό 14/8/12 μας κοινοποίηθηκαν δυο
αναφορές του σκοπού της 2Ψ και της 4Ψ με ημερομηνία 13/8/12; Πως γίνεται ο 4Ψ
να ισχυρίζεται ότι ενημερώθηκε για την απόπειρα απόδρασης από τον ασύρματο,
κάτι που δεν μπορεί να αποδειχθεί και δεν λέει λέξη σχετικά με το χτύπημα του
συναγερμού που «δήθεν» χτύπησε όπως ο ίδιος ο σκοπός της 2Ψ ισχυρίζεται στην εκ
των υστέρων αναφορά του; Πως επίσης τολμά να ισχυρίζεται ο σκοπός της 2Ψ ότι οι
κρατούμενοι κινήθηκαν αριστερά , που ούτως ή άλλως δεν μπορεί να δει από το
σημείο που κάθεται ενώ όπως προκύπτει από το video κινήθησαν δεξιά προς το
νοσοκομείο;
ΥΓ3: Γιατί ο σκοπός της 2Ψ που υποτίθεται πως χτύπησε το συναγερμό δεν
κατέγραψε στο βιβλίο παράδοσης – παραλαβής και παρατηρήσεων τίποτε άλλο παρά
μόνο την παράδοση και παραλαβή του οπλισμού στις 12/8/12;
ΥΓ4: Γιατί ο σκοπός της 4Ψ ολοκλήρωσε την Υπηρεσία του στις 12/8/12 γράφοντας
στο σχετικό βιβλίο παρατηρήσεων μόνο «Όλα …. Καλώς» και τίποτε άλλο;
ΥΓ5: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται»
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