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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κλιμάκιο της Ομοσπονδίας μας επισκέφτηκε το πολύπαθο Κατάστημα Κράτησης
Νιγρίτας Σερρών, στο οποίο από την προηγούμενη βδομάδα το Υπουργείο Δικαιοσύνης
αποφάσισε να θέσει σε λειτουργία την 4η από τις 5 πτέρυγες.
Κατά τη επίσκεψη μας στην Φυλακή της Νιγρίτας ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει
προφορική εντολή από υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης «να μην μπουν
οι συνδικαλιστές μέσα στην Φυλακή». Ξεπερνάμε το γεγονός ότι κάτι τέτοιο είναι
τουλάχιστον παράνομο και αναρωτιόμαστε γιατί τέτοιο φόβο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
και αν αυτό ήταν εν γνώσει του κ. Υπουργού. Την απάντηση για το πρώτο ερώτημα την
πήραμε αμέσως μόλις επισκεφτήκαμε τους συναδέλφους μας και διαπιστώσαμε ότι στη νέα
πτέρυγα που ήδη λειτουργεί δεν υπάρχει ούτε καν νερό στα κελιά των κρατουμένων του Α’
ορόφου. Είναι άραγε και αυτό στα πλαίσια εξανθρωπισμού των φυλακών;
Η γενική αίσθηση που αποκομίσαμε λοιπόν στην Φυλακή Νιγρίτας, χωρίς ευθύνη του
προσωπικού ή της διοίκησης θύμιζε εικόνα εγκαταλελειμμένης πόλης. Πώς αλλιώς θα
μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς το γεγονός ότι βασικές υποδομές για την διαβίωση
ανθρώπων είτε υπολειτουργούν είτε απουσιάζουν τελείως; Ή πως θα ένοιωθε κάποιος αν
διαπίστωνε ότι η πρωινή βάρδια που είναι υπεύθυνη για την φύλαξη όλων των πτερύγων και
την εξυπηρέτηση 385 κρατουμένων αποτελείται από 5 φύλακες; Μια αναλογία που
αναμένεται στο επόμενο διάστημα να αλλάξει προς το χειρότερο με το άνοιγμα μιας ακόμη
πτέρυγας.
Συνολικά στην φυλακή υπηρετούν 45 υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Φύλαξης, εκ των
οποίων 6 με καθήκοντα Υπαρχιφύλακα και 3 που απουσιάζουν με άδεια ανατροφής τέκνου,
3 Διοικητικοί Υπάλληλοι και 7 φύλακες αποσπασμένοι στη διοίκηση. Σε αυτούς οφείλονται
ήδη (με τις 3 πτέρυγες σε λειτουργία) 1.515 ρεπό και 657 ημέρες κανονικής άδειας
προηγουμένων ετών. Με τη λειτουργία της νέας πτέρυγας θα υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση
του ήδη καταπονημένου προσωπικού. Άραγε έτσι διασφαλίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης
τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια εργαζομένων και κρατουμένων;
Αναρωτιόμαστε πως στο από 29/9/2017 Δελτίο Τύπου το Υπουργείο Δικαιοσύνης
αναφέρει ότι «Οι εργαζόμενοι της φυλακής ξέρουν ότι τα αιτήματά τους έχουν ακουστεί και
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ικανοποιηθεί», τη στιγμή μάλιστα που δεν υπήρξε καμία συνεννόηση, συνάντηση ή διάλογος
με τους συναδέλφους μας, παρά μόνο με τη Διοίκηση της Φυλακής.
Δεν κατανοούμε την πρακτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης να λειτουργεί νέες
πτέρυγες χωρίς προσωπικό και χωρίς φύλακες, τη στιγμή που κυρίως λόγω της παράτασης
του λεγόμενου νόμου Παρασκευόπουλου δεν υπάρχει ούτε πρόκειται να υπάρξει άμεσα
θέμα υπερσυμφόρησης, ούτε καν συμφόρησης.
Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην φυλακή Νιγρίτας, σε άλλες συμβαίνουν ακόμα
χειρότερα. Σε αντίθεση με την πραγματικότητα που παραπέμπει σε ένα εκτεταμένο εμπόριο
ναρκωτικών που ξεπερνά ακόμα και τα χαρακτηριστικά σημεία πώλησης γνωστών περιοχών
των Αθηνών, σε ένα γενικό χάσιμο του υπηρεσιακού ελέγχου και την κυριαρχία των σκληρών
κρατουμένων με αποτέλεσμα να κυριαρχεί η βία και η εκμετάλλευση της μεγάλης
πλειοψηφίας των κρατουμένων από αυτούς, με απειλές, εκβιασμούς και λοιδορίες ακόμη και
εναντίον του προσωπικού, κάποιοι επιχειρούν να τα κρύψουν όλα αυτά είτε απειλώντας εκβιάζοντας είτε μετακινώντας μη αρεστούς διευθυντές ή αρχιφύλακες ή άλλα στελέχη των
φυλακών.
Όλα τα παραπάνω επιχειρούν να τα κρύψουν υπερτονίζοντας και υπερπροβάλλοντας
«δράσεις» όπως στημένες παραστάσεις από στυμμένους φίλους – ηθοποιούς και παιδικά
επισκεπτήρια λες και αυτά να έγιναν για πρώτη φορά στις φυλακές. Έχουν φτάσει σε σημείο
μάλιστα να επαίρονται ότι με αυτά έχουν βελτιώσει και προσδοκούν ότι θα βελτιώσουν
ακόμα περισσότερο το σωφρονιστικό σύστημα της Χώρας. Λένε ψέματα και το ξέρουν. Είναι
δράσεις που το μόνο που εξυπηρετούν είναι οι προσωπικές τους στρατηγικές και ο τρόπος
που τις προβάλουν τις καθιστούν διανοητικές πλαστογραφίες. Θα επανέλθουμε!
Η μόνη ελπίδα πλέον για εμάς τους εργαζόμενους στις φυλακές, είναι ότι όλα αυτά δεν
τελούνται εν γνώση του κυρίου Υπουργού Δικαιοσύνης. Για το λόγο αυτό καλούμε τον κ.
Υπουργό Δικαιοσύνης να επισκεφτεί μαζί μας μία μία όλες τις φυλακές της χώρας ξεκινώντας
από τις φυλακές της Νιγρίτας, για να δει και ο ίδιος τις αληθινές συνθήκες κράτησης και το
βαθμό ικανοποίησης των υπαλλήλων ή των αιτημάτων τους όπως αναφέρει το
προαναφερθέν Δελτίο Τύπου του Υπουργείου.
Υ.Γ. : Μετά την επίσκεψή μας στην φυλακή Νιγρίτας, υπηρεσιακός παράγοντας του
Υπουργείου πραγματοποίησε επισκέψεις και συναντήσεις στην Βόρεια Ελλάδα. Άραγε οι
διαβουλεύσεις για την βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος και αυτή την φορά τί
αφορούν, αλλαγές μη αρεστών διευθυντών ή αρχιφυλάκων; Τους παρακαλούμε πολύ να
συνέλθουν το συντομότερο δυνατόν και επιτέλους να συντονιστούν.
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