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Κπξίεο θαη θύξηνη Σπλάδειθνη, εθπξόζσπνη Σπλδηθαιηζηηθώλ Δλώζεσλ
θαη Οκνζπνλδηώλ από ηηο 17 δηαθνξεηηθέο ρώξεο πνπ βξίζθεζηε ζήκεξα
εδώ
Αγαπεηνί Σπλάδειθνη θαη Σπλαδέιθηζζεο
Σαο θαισζνξίδνπκε ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ Παλεπξσπατθνύ Σπλεδξίνπ γηα
ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη θξάηεζεο ζηηο θπιαθέο ηεο Δπξώπεο, ζαο
θαισζνξίδνπκε ζηελ Διιάδα, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηελ Αζήλα.
Σηελ ζεκεξηλή Διιάδα ηεο θξίζεο πνπ γέλλεζε ηε δεκνθξαηία, ηε
θηινζνθία θαη ηε ζθέςε, ζηελ Αζήλα πνπ έδεζαλ θαη δίδαμαλ νη
Έιιελεο θηιόζνθνη όπσο ν Σσθξάηεο, ν Πιάησλαο θαη ν Αξηζηνηέιεο,
ζηελ Αζήλα πνπ έδεζε ηνλ ρξπζό αηώλα ηνπ Πεξηθιένπο, ζηελ
Δπινγεκέλε Διιάδα καο πνπ ηόζνη θαη ηόζνη πιένλ ινηδνξνύλ θαη
πξνζπαζνύλ λα θαηαθξενπξγήζνπλ.
Αλ ζηελ επνρή πνπ δνύκε, ζε απηή ηελ "επνρή ηνπ ηέινπο", δνθηκάδνληαη
άλζξσπνη, πνιηηηζκνί θαη ηδέεο, αλ ν θόζκνο κεηαβάιιεηαη ζε
αληηθαηνπηξηζκό, αλ παιηνί πνιηηηζκνί, θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά
ππνθείκελα, ζπζηήκαηα ηδεώλ θαη κπινθ βνπιηάδνπλ, ν έιιελαο
άλζξσπνο, ν θόζκνο ηνπ, αληηκεησπίδεη κηα αβπζζαιέα θξίζε. Καη είλαη
θπζηθό. Όζν παιηόηεξνο είλαη έλαο πνιηηηζκόο, ηόζν εληνλόηεξε ε
αληηπαξάζεζε κε ην παξόλ, ηόζν κεγαιύηεξε ε δπζθνιία
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"πξνζαξκνγήο", ηόζν βαζύηεξε ε ηνκή θαη ν απνπξνζαλαηνιηζκόο. Καη
ε πξόθιεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επξσπατθήο ελόηεηαο ζην
δηακνξθσκέλν νηθνλνκηθό-γεσγξαθηθό πεξηβάιινλ Βνξξά Νόηνπ,
έξρεηαη όρη λα απαιύλεη αιιά λα επηηείλεη ηελ θξίζε.
Δίλαη πξνθαλέο όηη όηαλ κηιάσ γηα θξίζε δελ κηιάσ κόλν γηα ηε ρώξα
κνπ, νύηε γηα ηελ Ιξιαλδία ή ηελ Πνξηνγαιία νη νπνίεο αθνινύζεζαλ ηε
δηθή καο κλεκνληαθή κνίξα. Αλαθέξνκαη ζε όιε ηελ Δπξώπε. Σηελ
Δπξώπε πνπ ρξσζηάεη, ζηελ Δπξώπε πνπ ζηξνπζνθακειίδεη πηζηεύνληαο
όηη ην Διιεληθό, ην Πνξηνγαιηθό, ην Ιξιαλδηθό ή ην όπνην πξόβιεκα
θάζε ρώξαο δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζε απηή θαη όρη όηη ε ελ γέλεη
ιεηηνπξγία ηεο Δπξώπεο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε επηκέξνπο θξάηε.
Δκείο εδώ ζηελ Διιάδα ιέκε κία παξνηκία. Όηαλ ε θσηηά θηάζεη ζηελ
πόξηα ηνπ γείηνλα, λα ηελ πεξηκέλεηο θαη ζηελ δηθηά ζνπ.
Η νηθνλνκηθή θξίζε, ε θηώρεηα θαη ε αλέρεηα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο
κε ηελ εγθιεκαηηθόηεηα. Η εηθόλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη Διιεληθέο
θπιαθέο, ηνπιάρηζηνλ όζν έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ππεξζπκθόξεζε, ηα
ππόινηπα ζα ηα πεξηγξάςσ παξαθάησ, είλαη πεξίπνπ ίδηα γηα όια ηα
θξάηε. Όιεο νη θπιαθέο ηεο Δπξώπεο είλαη ππεξζπκθνξεκέλεο,
ελδερνκέλσο ιηγόηεξν από ηε ρώξα καο, όηαλ όκσο ε νηθνλνκηθή θξίζε
επεθηαζεί ηόηε λα είζηε ζίγνπξνη εάλ δελ καο μεπεξάζνπλ ζηα πνζνζηά
ππεξζπκθόξεζεο ζίγνπξα ζα καο θηάζνπλ.
Οηθνλνκηθή θξίζε θαη αλαηαξαρή, κε πνιύ κεγαιύηεξεο εληάζεηο
παξνπζηάδνληαη θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν θαη εηδηθόηεξα ζε απηόλ πνπ
γεσγξαθηθά ζα ιέγακε, έρεη θπθιώζεη ηελ Δπξώπε. Γείηε ηη γίλεηαη ζηνλ
Αξαβηθό θόζκν. Τν ίδην γίλεηαη θαη ζε πνιιά θξάηε ηεο Αθξηθήο θαη ηεο
Κεληξηθήο Αζίαο. Οη ιανί απηώλ ησλ θξαηώλ δώληαο έλα αδηέμνδν ζηελ
ρώξα ηνπο θαη κε ςπρνινγία ηπρνδηώθηε, θπλεγώληαο ηελ ηύρε ηνπο
πήξαλ ηνλ δξόκν πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Με ην Γνπβιίλν 2, ε Δπξώπε πίζηεςε όηη απάληεζε ζην πξόβιεκα απηό.
Δπί ηεο νπζίαο βόιεςε ηελ θεληξηθή Δπξώπε θαη ηνλ Βνξξά θαη
εμαλάγθαζε ηνλ Νόην θαη εηδηθόηεξα ηε ρώξα καο λα ππνδερόκαζηε
θύκαηα ιαζξνκεηαλαζηώλ, λα ηα θηινμελνύκε θαη λα ηνπο απαγνξεύνπκε
ηελ πξνώζεζή ηνπο ζηα ελδόηεξα ηεο Δπξώπεο. Απηό από κόλν ηνπ
απνηειεί απόδεημε πνπ εληζρύεη ηνπιάρηζηνλ σο πξνο απηό ην θνκκάηη
ηελ ζέζε κνπ όηη νη Δπξσπατθέο απνθάζεηο είλαη απηέο πνπ δεκηνπξγνύλ
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πξνβιήκαηα ζε θάπνηα θξάηε θαη όρη ηα όπνηα επηκέξνπο θξάηε ζηελ
Δπξώπε.
Κπξίεο θαη θύξηνη
Σηελ ρώξα καο ππάξρνπλ 34 θπιαθέο θαη ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα κε
ρσξεηηθόηεηα πεξίπνπ 8500 ζέζεηο. Ωζηόζν ζήκεξα θξαηνύληαη 12360
θξαηνύκελνη, 530 από απηνύο είλαη αλήιηθνη θαη αλήιηθεο θαη ζην
ζύλνιν αλδξώλ θαη γπλαηθώλ είλαη 547 γπλαίθεο θαη 11813 άλδξεο. Από
ην ζύλνιν ελειίθσλ, αλειίθσλ, αλδξώλ θαη γπλαηθώλ νη 7660
θξαηνύκελνη είλαη αιινδαπνί θαη νη ππόινηπνη 4700 είλαη Έιιελεο.
Τέινο, από ηνπο 12360 θξαηνπκέλνπο νη 4300 είλαη ππόδηθνη θαη 8060
θαηάδηθνη.
Τα κεγάια θύκαηα ιαζξνκεηαλάζηεπζεο πνπ πξώηα δέρζεθε θαη
ζπλερίδεη λα δέρεηαη ε Διιάδα έρνπλ πιένλ εληνπηζηεί ζε πνιιέο ρώξεο
ηεο Μεζνγείνπ όπσο ε Ιηαιία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ιζπαλία. Σηελ ρώξα
καο όκσο ην βηώλνπκε ζε πνιύ κεγαιύηεξν βαζκό. Τν 2008, ην 50% ησλ
ζπιιήςεσλ παξάλνκσλ κεηαλαζηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έγηλαλ
ζηελ Διιάδα θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηό ην 2009 απμήζεθε ζην 79% θαη
ην 2010 άγγημε ην 90%. Η πεξηβόεηε ζπλζήθε Γνπβιίλν 2, ηελ νπνία ε
ρώξα καο ππέγξαςε έρεη θάλεη ηελ θαηάζηαζε ηξαγηθή.
Η αλέρεηα θαη ε θηώρεηα απηώλ ησλ ηαιαηπσξεκέλσλ αλζξώπσλ πνπ
δηαλύνπλ βνπλά θαη ζάιαζζεο ςάρλνληαο κία θαιύηεξε ηύρε, ηνπο θέξλεη
ζηελ Διιάδα εγθισβηζκέλνπο ρσξίο λα κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ ζε
άιιεο Δπξσπατθέο ρώξεο. Καη απηή ηνπο ε αλέρεηα ηνπο νδεγεί ζηελ
γθεηνπνίεζε, ηελ παξαβαηηθόηεηα θαη ηελ παξαλνκία. Καη θαη’ απηόλ
ηνλ ηξόπν ην ζέαηξν ηνπ παξαιόγνπ πνπ ζπκίδεη αξραία Διιεληθή
ηξαγσδία ζπλερίδεη λα παίδεηαη ζηηο Διιεληθέο θπιαθέο. Καη ηα
ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα γεκίδνπλ ώζηε ζε κία δεθαεηία
παξνπζηάδεηαη αύμεζε άλσ ηνπ 65%, αγγίδνληαο αζηξνλνκηθά λνύκεξα
κέρξη θαη ηνπο 12600 ην 2010 θξαηνπκέλνπο από 7661 πνπ ήηαλ ην 2000
εθ ησλ νπνίσλ άλσ ηνπ 60% είλαη αιινδαπνί από 96 ζπλνιηθά
δηαθνξεηηθέο ρώξεο Φπιαθίδνληαη, απνθπιαθίδνληαη, ζπλερίδνπλ λα
θάλνπλ κόλν απηό πνπ ηνπο «επηηξέπεηαη», ηελ παξαλνκία θαη μαλά
θπιαθή θαη μαλά θνηλσληθή απνκόλσζε θαη απνθιεηζκόο. θαη ην έξγν
ζπλερίδεηαη.
Καθνζπληεξεκέλνη κε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πγηεηλήο θαη πεξίζαιςεο
θνπβαινύλ καδί ηνπο αξξώζηηεο θαη λνζήκαηα όπσο ε θπκαηίσζε,
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ςώξα, επαηίηηδεο, ρνιέξα, δηάθνξνπο ηνύο γξίπεο θαη ηώζεηο πνπ είραλ
εμαθαληζηεί από ηε ρώξα καο, ζηνηβάδνληαη ζηηο θπιαθέο θαη
ιεηηνπξγνύλ ιόγσ ησλ κεηαγσγώλ ηνπο σο κεηαθεξόκελεο εζηίεο
κόιπλζεο.
Μέζα ζηελ θπιαθή ηα πξάγκαηα ρεηξνηεξεύνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν.
Παξαηεξνύληαη νκαδνπνηήζεηο θξαηνπκέλσλ ζε θπιεηηθό, εζληθό θαη
ζξεζθεπηηθό επίπεδν. Αθγαλνί ελαληίσλ Παθηζηαλώλ, Ιξαθηλνί ελαληίσλ
Κνύξδσλ, Κνύξδνη ελαληίσλ Τνύξθσλ, Ταιηκπάλ ελαληίσλ κεηξηνπαζώλ,
Ιξαλνί ελαληίσλ όισλ, Αιγεξηλνί, Αηγύπηηνη θαη γεληθά νη Άξαβεο
ζπκνύληαη θαη πξνζπαζνύλ εδώ λα ιύζνπλ ηηο όπνηεο δηαθνξέο ηνπο, πνπ
επί ηεο νπζίαο όκσο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο πξόθεηηαη πεξί κηαο
πξνζπάζεηαο επηβίσζεο απηώλ έλαληη ησλ άιισλ. Σηίηεο ελαληίσλ
Σνπληηώλ θαη ην αληίζηξνθν, βόξεηνη Αιβαλνί ελαληίσλ Νόηησλ
Αιβαλώλ θαη όινη καδί ελαληίσλ όισλ. Καζεκεξηλά πεξηζηαηηθά βίαο, κε
νκαδηθέο ζπκπινθέο θαη βαξύηαηνπο ηξαπκαηηζκνύο κε ζύκαηα όρη κόλν
θξαηνύκελνπο, αιιά θάπνηεο θνξέο θαη κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ.
Έλα πξνζσπηθό πνπ δελ ζέιεη λα παξαδερηεί όηη είλαη θνπξαζκέλν, αλ
θαη είλαη ππνζηειερσκέλν ζε πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ζε νξηζκέλνπο
θιάδνπο ην 50%. Τν πξνζσπηθό απηό δελ ηα παξαηάεη αλ θαη ηνπ
πεξηθόπηνπλ ην κηζζό ηνπ ιόγσ θξίζεο θαη πεξηθνπώλ. Τν πξνζσπηθό
απηό δελ κεκςηκνηξεί αλ θαη απεηιείηαη ε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπ
αθεξαηηόηεηα θαζεκεξηλά. Έλα πξνζσπηθό όπσο άιισζηε όινη νη
Έιιελεο εξγαδόκελνη παξά ηα όζα ςεπδνί θαη ζπθνθαληηθά αθνύγνληαη
από θαηεπζπλόκελα δεκνζηεύκαηα ζε όιε ηελ Δπξώπε. Παιεύεη άνθλα
γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ηδίνπ θαη ηεο ρώξαο ηνπ.
Τνπο ηζρπξηζκνύο απηνύο απέδεημε κε κειέηε πνπ δεκνζίεπζε ε Wall
Street Journal θαη απνδεηθλύεη όηη νη Έιιελεο βξίζθνληαη ζηελ πξώηε
ζέζε ηεο θαηάηαμεο ησλ ρσξώλ ζηελ Δ.Δ κε κέζν όξν εξγαζίαο 42 ώξεο
ηελ εβδνκάδα. Άιιε έξεπλα ηνπ ΟΟΣΑ απνδεηθλύεη επίζεο όηη νη
Έιιελεο βγαίλνπλ ζε ζύληαμε αξγόηεξα από όινπο ηνπο Δπξσπαίνπο, κε
κέζν όξν ζπληαμηνδόηεζεο 62,4 εηώλ, κεγαιύηεξν αθόκα θαη από απηό
ησλ Γεξκαλώλ. Δπηπιένλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Αληαγσληζηηθόηεηαο
ζε έθζεζε ηεο κε ηίηιν The size and Performance of Public Sector
Activities in Europe απνθαιύπηεη όηη ε Διιάδα είλαη κόιηο 14ε κεηαμύ
ησλ 17 ρσξώλ κε ηνπο ιηγόηεξνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζηελ Δ.Δ κε
πνζνζηό 11,4% ην νπνίν κάιηζηα παξακέλεη ζηαζεξό γηα ηηο 2 ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο θαη γηα ηηο πιεξσκέο ηνπ νπνίνπ δαπαλά κόιηο ην 10% ηνπ
ΑΔΠ θαηαηάζζνληαο ηελ Διιάδα ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε.
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Τα ιεγόκελα ζύλδξνκα burnout από ηελ ππεξεξγαζία, ηνλ ζπλσζηηζκό
θαη ηελ ππεξπιεζώξα θξαηνπκέλσλ, καο θαληάδνπλ αζηεηόηεηα
δεδνκέλνπ όηη έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε θαηαζηάζεηο πνιύ πην
δύζθνιεο. Όπσο έγηλε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλαδέιθνπ καο Σπύξνπ
Λαραλά από ην Ψπρηαηξείν Κξαηνπκέλσλ Κνξπδαιινύ, όπνπ
ππξνβνιήζεθε από πξώελ θξαηνύκελν Αιβαληθήο θαηαγσγήο έμσ από
ην ζπίηη ηνπ θαη αθόκα παιεύεη λα απνθαηαζηαζεί ε πγεία ηνπ.
Τν πξνζσπηθό απηό πξνζπαζεί, αγθνκαρεί, αγσλίδεηαη, κα έρεη θσλή,
έρεη πξόηαζε θαη πάληα ζα δείρλεη κηα δηέμνδν πνπ δελ κπνξεί λα είλαη
άιιε από κία επαλάζηαζε πνπ ζα επαλαζεκειηώζεη θαη κηα λέα ζρέζε κε
ηελ "Δπξώπε", δηόηη ηόηε ε Δπξώπε δελ ζα είλαη απηό ζην νπνίν "ζα
πξέπεη λα πξνζρσξήζνπκε ή λα ζπκκνξθσζνύκε", αιιά ε ίδηα ε ζάξθα
καο. Η Δπξώπε ησλ ιαώλ, ησλ εζλώλ θαη όρη ε Δπξώπε ησλ αγνξώλ.
Καινύκε, ινηπόλ, ηνπο αλζξώπνπο ηεο εξγαζίαο, ηνπο αλζξώπνπο ηνπ
πλεύκαηνο, ηνπο λένπο, ηνπο ειεύζεξνπο παξαγσγνύο, ηνπο
απηναπαζρνινύκελνπο, ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ην ζπλδηθαιηζηηθό
θίλεκα, λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πιαηύ θαη πνιύκνξθν θνηλσληθό θαη
πνιηηηθό κέησπν, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ξήμε θαη ηελ αιιαγή.
Έλα κέησπν πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ησλ ιαώλ, ζα δηεπξύλεη
θαη ζα θάλεη νπζηαζηηθή ηε δεκνθξαηία θαη ηελ ειεπζεξία. Γειαδή έλα
κέησπν ην νπνίν, επηηέινπο, ζα πξαγκαηώζεη ηελ εζληθή αλεμαξηεζία, ηε
ιατθή θπξηαξρία θαη ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε ζηηο παηξίδεο όισλ
καο.
Ωζηόζν, ε πξνηεηλόκελε ιύζε πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί κία δηέμνδν ζηα
θνηλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζπζηήκαηα θξάηεζεο ζηελ
Δπξώπε ζα κπνξνύζε λα εληνπηζηεί ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο, αιιά θαη
αιιειέλδεηνπο άμνλεο.
Ο πξώηνο άμνλαο νλνκάδεηαη πξόιεςε θαη ζπζρεηίδεηαη κε κία πνιηηηθή
θαηεύζπλζε απνθπγήο ησλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο
παηδείαο.
Ο δεύηεξνο άμνλαο ιέγεηαη ζεξαπεία θαη αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο
κέζα ζηηο θπιαθέο, κε παξεκβάζεηο θαη ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο, πξάγκα
πνπ έρεη νπζηαζηηθά λα θάλεη κε εκάο ηνπο εξγαδνκέλνπο κέζα ζηηο
θπιαθέο.
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Ο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο άμνλαο εύγισηηα νλνκάδεηαη κεηαζσθξνληζηηθή
πνιηηηθή θαη ζηνρεύεη ζηελ απνηξνπή ηεο ππνηξνπήο ώζηε ηα
πξνβιήκαηα λα κελ επαλαιεθζνύλ.
Σηελ Διιάδα θαη νη ηξεηο παξαπάλσ άμνλεο παξνπζηάδνπλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο. Κακία απνιύησο
κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ζεξαπεία κε πεληρξά απνηειέζκαηα θαη
κεηαζσθξνληζηηθή πνιηηηθή κόλν ζηα ραξηηά. Απαηηείηαη ινηπόλ,
ζπλνιηθή αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη όρη απνζπαζκαηηθά κέηξα.
Απαηηείηαη ιύζε ζηελ θαηεύζπλζε ηεο κε εηζξνήο θξαηνπκέλσλ ζηηο
θπιαθέο θαη όρη ζηηο απνθπιαθίζεηο.
Σε όια απηά βεβαίσο, εληέρλσο? ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ
πξόιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο Απάλζξσπεο κεηαρείξηζεο ή
ηηκσξίαο ησλ θξαηνπκέλσλ, ε πεξηβόεηε CPT μέραζε λα ηα αλαθέξεη
ζηελ πξόζθαηε δεκόζηα αλαθνίλσζή ηεο πνπ πξνέβε ζηηο 15 Μαξηίνπ
2011. Μία αλαθνίλσζε εληειώο άδηθε, ελνξρεζηξσκέλε θαη απηή ζηα
πιαίζηα ηεο πξνπαγάλδαο ελαληίνλ ηεο Διιάδαο. Μία δήισζε πνπ γηα
επηηξνπή ε νπνία από ηε κία πξναζπίδεηαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη
από ηελ άιιε ηαπεηλώλεη θαη δηαγξάθεη ηηο άνθλεο θαη δηαξθείο
πξνζπάζεηεο ηόζν ησλ πνιηηηθώλ εγεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο,
όζν θαη ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ππεξεηεί ζηα Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο.
Τελ δεκόζηα απηή αλαθνίλσζε ηεο CPT αλαπαξήγαγαλ ιίγεο εκέξεο
αξγόηεξα θαη νη ΗΠΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ην State Department θαη ην
Γξαθείν γηα ηε Γεκνθξαηία, ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη ηηο
Διεπζεξίεο κε αλαθνίλσζή ηνπ ζηηο 8 Απξηιίνπ 2011. Μία αλαθνίλσζε
γηα γέιηα θαη γηα θιάκαηα όπνπ ζηελ εηζαγσγή ηεο αλαθέξεη όηη νη
ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηελ Διιάδα δελ ζπλαληνύλ ηα δηεζλή πξόηππα. Καη
κηινύλ γηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ειεπζεξίεο απηνί πνπ έρνπλ αθόκα
ηελ ζαλαηηθή πνηλή σο κέζσ ζσθξνληζκνύ, ηελ ζαλαηεθόξν έλεζε θαη
ηελ ειεθηξηθή θαξέθια. Μηινύλ απηνί πνπ έρνπλ ηo Γθνπαληάλακν θαη
ηνπο βαζαληζκνύο θξαηνπκέλσλ, ηηο κπζηηθέο θπιαθέο θαη ηηο θπιαθέο
αεξνπιάλα. Μηινύλ απηνί πνπ όηαλ δελ ζθαγηάδνπλ νη ίδηνη, αθήλνπλ λα
ζθαγηάδνληαη άλζξσπνη, ιανί ζηνλ βσκό ηνπ θέξδνπο, ηνπ ρξήκαηνο θαη
ησλ επεθηαηηθώλ πνιηηηθώλ ηνπο, αδηαθνξώληαο γηα ηελ ηύρε ιαώλ θαη
ρσξώλ.
Ξερλάεη όκσο ε CPT όηη ζε άιιεο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πξνβιέπεηαη πξνζσξηλή θξάηεζε έσο 5 έηε, μερλάεη ηελ πνιπεηή
απνκόλσζε ζε αηνκηθά θειηά γηα 22 ώξεο ηελ εκέξα, μερλάεη ηελ
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παξνπζία θνπθνπινθόξσλ κέζα ζηηο θπιαθέο, μερλάεη όηη θξαηνύκελνη
παξακέλνπλ δεκέλνη πάλσ ζε θξεβάηηα γηα ώξεο. Πξάγκαηα θαη
θαηαζηάζεηο ηα νπνία ζηηο Διιεληθέο θπιαθέο πνηέ δελ ππήξμαλ.
Αληί απηώλ ε CPT πξνρσξάεη αθόκα παξαπέξα θαη ραξαθηεξίδεη ην
πξνζσπηθό ζηηο Διιεληθέο θπιαθέο αλεπαξθέο. Γελ βιέπεη όκσο ή
θαιύηεξα θάλεη όηη δελ βιέπεη ηελ πνιηηηθή αλεπάξθεηα θαη ηνλ
ζηξνπζνθακειηζκό ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην πξόβιεκα ηεο αζξόαο
εηζξνήο ιαζξνκεηαλαζηώλ ζην ζηαπξνδξόκη ησλ Ηπείξσλ θαη ησλ
ζαιαζζώλ πνπ είλαη ε Διιάδα. Καη αθνύ έρνπκε απνδερηεί όηη ηα
ζύλνξα ηεο Δ.Δ ηα θπιάεη ε ίδηα πξέπεη λα δηαθπιάμεη θαιύηεξα απηά ηα
ζύλνξα, πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ηελ Σπλζήθε Γνπβιίλν 2, ίζσο θαη λα
ηελ θαηαξγήζεη θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη λα απνθαζίζεη ηη ζα θάλεη κε
απηό ην θαηλόκελν, ην νπνίν θαηά ηε γλώκε κνπ είλαη ν πξόδξνκνο γηα
ηε δεκηνπξγία πνιππνιηηηζκηθώλ θνηλσληώλ, όρη ζηε ινγηθή ηεο
ζπλύπαξμεο, αιιά ζηελ θαηεύζπλζε ελόο πνιππνιηηηζκηθνύ βαβειηζκνύ.
Ωο ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα απαηηνύκε αύμεζε ησλ πηζηώζεσλ θαη ησλ
ρξεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηηο θπιαθέο. Απαηηνύκε δίθαηε θαη ζπλνιηθή
ξύζκηζε ζηα ζέκαηα κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, κηαο επξσπατθήο
κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ λα κελ ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηνπ Νόηνπ.
Απαηηνύκε ηελ δηαηήξεζε εηδηθώλ σξαξίσλ θαη εηδηθώλ ζπληαμηνδνηηθώλ
θαζεζηώησλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο θπιαθέο ιόγσ ησλ εηδηθώλ θαη
επηθηλδύλσλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο.
Κακία αλαθνξά ζε ζπζηήκαηα θξάηεζεο, θξαηνύκελνπο θαη ησλ όπνησλ
πξνβιεκάησλ δεκηνπξγνύληαη εμαηηίαο ιαζώλ ή νιηγσξηώλ θαη από ηηο
δύν πιεπξέο, πνιηηεία – θξαηνύκελνη, δελ επηηξέπεηαη λα ηειεηώλεη ρσξίο
πξόηαζε, ρσξίο κία επρή. Τελ πξόηαζε κνπ ηελ θαηέζεζα, ε επρή κνπ, ε
επρή ηεο Οκνζπνλδίαο Σσθξνληζηηθώλ Υπαιιήισλ Διιάδαο ήηαλ θαη
παξακέλεη ε ίδηα:
ΛΙΓΟΣΕΡΟΙ ΚΡΑΣΟΤΜΕΝΟΙ – ΚΑΛΤΣΕΡΕ ΦΤΛΑΚΕ
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