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Θ εργαςιακι ειρινθ, θ αναςτολι, δθλαδι, τθσ
ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ, ωσ ςυνκικθ - αποτζλεςμα τθσ
οικονομικισ αποτελεςματικότθτασ και τθσ ιδανικισ
πολιτικισ λειτουργίασ, κα ςυνεχίςει να υπάρχει είτε ωσ
κεωρθτικό ενδεχόμενο είτε ωσ προςδοκϊμενο γεγονόσ.
Ωςτόςο, ςιμερα θ οικονομικι αποτελεςματικότθτα
είναι το πιο ςφντομο ανζκδοτο, θ δε ιδανικι πολιτικι
λειτουργία και ςυμπεριφορά αναηθτά ςε ζνα ραντεβοφ
ςτα τυφλά, τθν ςυνζπεια, τθν ςοβαρότθτα και τθν θκικι
τθσ.
Λςτορικά ποτζ άλλοτε αυτόσ ο κόςμοσ δεν παριγαγε
τόςο πολφ πλοφτο, ενϊ ταυτόχρονα θ φτϊχεια και θ
ανεργία διογκϊνονται ςυνεχϊσ. Ποτζ άλλοτε δεν δόκθκαν
τόςα χριματα ςτισ «τζχνεσ» και ςτον «πολιτιςμό» (όπωσ
και αν τα αντιλαμβάνεται τελικά αυτά ο κακζνασ) ενϊ
ταυτόχρονα θ εγκλθματικότθτα αυξάνεται διαρκϊσ. Ποτζ
άλλοτε δεν προβλικθκε και δεν υμνικθκε τόςο πολφ θ
αξία τθσ ελευκερίασ ενϊ ταυτόχρονα όλο και περιςςότεροσ
κόςμοσ
εγκλωβίηεται
ςτον
ατομοκεντριςμό.
Παρακολουκοφμε,
διαςκεδάηουμε,
και
τελικά
ςυμμετζχουμε ςε κεάματα, δοξαςίεσ, πρακτικζσ, και
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αντιλιψεισ του Μεγάλου Αδελφοφ (Όργουελ) και δεν
αντιλαμβανόμαςτε ότι ζτςι ςυμμετζχουμε ςτθν πρόβα μιασ
μελετθμζνθσ προςπάκειασ φκοράσ των κεςμϊν που ωσ
ςτάδιο προςαρμογισ μασ κα διευκολφνει τθν οριςτικι
επικράτθςθ του Μ.Α παντοφ.
Είναι γεγονόσ αδιαμφιςβιτθτο ότι θ αποδοχι, ο
εκςυγχρονιςμόσ και θ ςωςτι λειτουργία των κεςμϊν
αποτελοφν βαςικι προχπόκεςθ για τθν ορκι λειτουργία
τθσ δθμοκρατίασ και του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ. Θ
φκορά, θ ςτρζβλωςθ και ο ευτελιςμόσ τουσ οδθγεί μοιραία
ςτθν παρακμι. Δθμιουργοφνται ςυνκικεσ που ευνοοφν τθν
αυταρχία, τθν αναρχία, τθν αναιςχυντία και τον χωρίσ
ςτόχο ξεςθκωμό όλων εναντίον όλων. Αυτό ςιμερα είναι
το πιο ανθςυχθτικό ςφμπτωμα και πολφ φοβοφμαι ότι δεν
ζχει καταγραφεί ςτισ πραγματικζσ του διαςτάςεισ, όχι μόνο
ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςτα περιςςότερα κράτθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ανεξάρτθτα αν τϊρα ςτοχοποιείται
μόνο θ χϊρα μασ.
ιμερα ςτθν Ευρϊπθ, οι περιςςότεροι λαοί, εξαιτίασ
αςτοχιϊν, λακϊν, δυςνόθτων ςυνκθκϊν και ακατανόθτων
αποφάςεων από τουσ διάφορουσ μθχανιςμοφσ και
κυβερνιςεισ, βρίςκονται ςε οικονομικι και όχι μόνο κρίςθ
και είναι καταχρεωμζνοι. Δανείηονται ι προςπακοφν να
δανειςτοφν χριματα προκειμζνου να καλφψουν ακόμα και
τισ βαςικζσ ανάγκεσ τουσ. Ποφ πήγε ο πλοφτοσ που
παριγαγαν αυτοί οι λαοί; Ποιοι ςυςςώρευςαν και τϊρα
διαχειρίηονται όλον αυτόν τον πλοφτο; Από ποιουσ τελικά
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δανειηόμαςτε; Που ςτθν ευχι τα βρικαν όλα αυτά αυτοί
που μασ δανείηουν; Μασ δανείηουν ι μασ αγοράηουν;
Θ καπιταλιςτικι ταξικότθτα, θ ςοςιαλδθμοκρατικι
ςυναίνεςθ και οι εκφραςτζσ τουσ, δφο διαφορετικζσ κατά
τα άλλα κεωρίεσ, ςε ζνα κρεςζντο ςυνεργαςίασ,
ςυναντίλθψθσ και αγωνίασ, για τθν επιβολι τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ ςυνδιαχειρίηονται για τον ςκοπό αυτό
το Δ.Ν.Σ. υγχρόνωσ, παρακολουκοφν τθν δίχρωμθ και
διπολικι πολιτικά Ευρϊπθ να καταγράφει τα μεγαλφτερα
ςτθν ιςτορία τθσ ποςοςτά ανζργων, φτωχϊν, νεόπτωχων
και αποκλειςμζνων και αδιαφοροφν.
Σαυτόχρονα κάποιοι αφιονιςμζνοι λακροκιρεσ,
τυχοδιϊκτεσ που, εκτόσ από τον μεταφυςικό, πίςτεψαν και
ςτον υπερκαταναλωτικό παράδειςο των ολίγων, παρότι
κατάντθςαν τα απόβλθτά του, ςυνεχίηουν, προςπακοφν και
επιμζνουν να πείςουν τον κόςμο να παλζψει, να ψάξει, να
βρει και να ανοίξει τθν πόρτα αυτοφ του υποτικζμενου
«παραδείςου».
Αν και οι πικανότθτεσ για αυτό είναι ακόμα λιγότερεσ
και από αυτζσ που ζχει κάποιοσ να κερδίςει ςε λοταρία
πολλαπλϊν τηακ ποτ, αυτοί επιμζνουν. Για κάποιουσ ζτςι
πρζπει να είναι ο κόςμοσ, να προςδοκά και να αναμζνει το
απίκανο, να λζει «ζχει ο κεόσ» και να μθν αντιδρά. Ο λαόσ,
όχλοσ γι’ αυτοφσ, δεν χρειάηεται να ξζρει, αρκεί μόνο να
πιςτεφει και να πιςτεφει γενικϊσ.
Ο Φιλίπ Ζνγκελαρ με το βιβλίο του «ο Σρίτοσ
Παγκόςμιοσ
πόλεμοσ
ζχει
αρχίςει»
ζχει
ιδθ
προειδοποιιςει από τθν δεκαετία του ‘90. Ο Νότοσ τθσ
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Ευρϊπθσ και οι λαοί του κα ζπρεπε να ζχουν λάβει
ζγκαιρα τα μζτρα τουσ.
Παραδόξωσ, ςε όλο τον κόςμο, οι αναμετριςεισ που
ζγιναν ςτο δίπολο Βόρειοι – Νότιοι, κρίκθκαν όλεσ υπζρ
των Βορείων. Θ Αμερικι για να εξελιχκεί τελικά ςε
μθτρόπολθ του καπιταλιςμοφ και ςε παγκόςμιο
χωροφφλακα, πζραςε και αυτι από τθν ίδια διαδικαςία.
Αυτοί που ζχουν λόγουσ να διατθροφν ωσ μθτρόπολθ του
καπιταλιςμοφ τθν πιο καταχρεωμζνθ χϊρα τθν Αμερικι
(κανείσ δεν ξζρει γιατί και πόςο ακόμα), οι ίδιοι επζβαλαν
τϊρα ςτθν μετά Μάαςτριχτ Ευρϊπθ να διαβεί και αυτι
(γιατί άραγε;) το κατϊφλι μιασ τζτοιασ ςφρραξθσ.
Αναρωτιζμαι, άραγε θ Ευρϊπθ του Ελςίνκι, θ ενωμζνθ
Ευρϊπθ από τα Ουράλια ζωσ τον Ατλαντικό, ζχει
εγκαταλειφκεί ωσ ςχζδιο ι επαναδιατυπϊνεται ςτθ λογικι
ΗΟΝΑΦΕΛΝΣ;
τα ιδθ υπάρχοντα ποςοςτά ανζργων, φτωχϊν,
νεόπτωχων, κοινωνικά αποκλειςμζνων και τθν όποια
ςυμπεριφορά τουσ, αν προςκζςουμε και τον τρομακτικά
μεγάλο αρικμό κυμάτων που κα προκφψουν από τθν
κορφφωςθ τθσ παραπάνω ςφγκρουςθσ, είναι φανερό ότι
και ςε ποςοςτά αλλά και ςε ποιοτικά χαρακτθριςτικά κα
μιλάμε για μία νζα αςφλλθπτθ μορφι εγκλθματικότθτασ.
Με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο, για τον ζνα ι τον άλλο
λόγο οι Ελλθνικζσ και οι άλλεσ ευρωπαϊκζσ φυλακζσ ςε λίγο
κα κατακλυςτοφν από τζτοιασ μορφισ κρατοφμενουσ. Θ
προςωπικι μου άποψθ είναι ότι οι φυλακζσ κατ’ ουςίαν
αποτελοφν
νεκροταφεία
για
τα
κφματα
τθσ
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κακοδθγοφμενθσ ταξικισ πολιτικισ δράςθσ, του
αναποτελεςματικοφ κρατικοφ μθχανιςμοφ και τθσ άνιςθσ
κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ και λειτουργίασ. Πρζπει να
εξαιρζςουμε βζβαια τισ περιπτϊςεισ όςων εγκλείονται ςτισ
φυλακζσ ωσ «κφματα» των όποιων παρορμιςεων και
απόψεϊν τουσ περί θκικισ. Σζτοιοι πάντα υπιρχαν και κα
ςυνεχίςουν, δυςτυχϊσ, να υπάρχουν.
ιμερα για κάποιουσ οι φυλακζσ αποτελοφν το μόνο
ςίγουρο καταφφγιο για κακθμερινι και αςφαλι ςίτιςι
τουσ. Ανιμποροι και εγκαταλελειμμζνοι, είναι ίςωσ οι
μόνοι που δεν διαμαρτφρονται και ενδεχομζνωσ με
κάποιουσ όρουσ να προςζρχονταν ι να δζχονταν να
παραμείνουν ςτθ φυλακι ακόμα και μετά τθ λιξθ τθσ
ποινισ τουσ.
Σι κα γίνει όμωσ με ζνα μεγάλο αρικμό ςυνανκρϊπων
μασ που δεν κζλουν, οδθγοφνται , ςχεδόν εξαναγκάηονται
κα ζλεγα να κεωροφν ωσ μόνθ βιοποριςτικι επιλογι τθν
παραβατικι δράςθ και να καταφεφγουν ςυςτθματικά ςε
αυτιν; Κα φτιάξουμε τόςεσ πολλζσ και τόςο τεράςτιεσ
φυλακζσ για να τουσ χωρζςουν; Κα κάνουμε φυλακι τθν
κοινωνία και ωσ ζγκλειςτοι όλοι κα παλζψουμε και όποιοσ
αντζξει; Ι κα προςδιορίςουμε τα γενεςιουργά αίτια των
προβλθμάτων και κα τα λφςουμε, εγκαταλείποντασ τισ
λογιςτικζσ και διαχειριςτικζσ λογικζσ που τα
δθμιοφργθςαν; Αν οι φυλακζσ υπάρχουν για να εγγυϊνται
τθ διατιρθςθ των ιλουμινάτων και των όποιων προνομίων
τουσ, τότε εγϊ προτιμϊ το δεφτερο.
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Θ ευκφνθ για τθν μθ οικονομικι αποτελεςματικότθτα
βαραίνει αποκλειςτικά τουσ κυβερνϊντεσ. τθν περίπτωςθ
τθσ μθ ιδανικισ πολιτικισ λειτουργίασ, ποςοςτό ευκφνθσ,
και μάλιςτα ςθμαντικό, αναλογεί και ςτουσ πολίτεσ.
Θ ιδανικι πολιτικι λειτουργία δεν είναι μονοςιμαντθ
υποχρζωςθ τθσ κυβερνθτικισ νομενκλατοφρασ και του
τρόπου που αυτι επζλεξε να εκφράηεται. Αφορά το
ςφνολο των πολιτϊν, το ςφνολο των εργαηομζνων, πολφ
περιςςότερο το ςφνολο των εργαηομζνων ςτον δθμόςιο
τομζα.
Οι κατά καιροφσ κυβερνιςεισ, ωσ εναλλαςςόμενοι
οιονεί εργοδότεσ, οφείλουν να λειτουργοφν ωσ ζχοντεσ
αφενόσ το απόλυτο δικαίωμα ελζγχου αφετζρου τθ
ςτοιχειϊδθ υποχρζωςθ για τθ διαμόρφωςθ μιασ ςχζςθσ
εμπιςτοςφνθσ. Μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ τόςο μεταξφ των
ιδίων και των εργαηομζνων, όςο και των κρατικϊν
λειτουργϊν και των λοιπϊν εργαηομζνων μεταξφ τουσ.
Για τον χϊρο μασ οψζποτε αυτό προκφψει κα
αποτελζςει αςφαλι απόδειξθ (και ωσ τζτοια κα
αντιμετωπιςτεί) ότι θ ςυγκεκριμζνθ πολιτικι θγεςία
ςυναιςκάνεται ότι εμείσ, οι εργαηόμενοι ςτισ φυλακζσ,
επιτελοφμε ζνα ςφνκετο και πολλαπλϊσ δφςκολο ζργο και
ζχουμε τθ γνϊςθ, τθν ωριμότθτα και τθν ικανότθτα να το
εκπλθρϊνουμε. Ειδάλλωσ, ο μακρφσ κατάλογοσ πολιτικϊν
θγεςιϊν που λειτοφργθςαν κυρίωσ ςτθ λογικι τθσ
αποφυγισ ι τθσ ευνοϊκισ για τισ ίδιεσ διαχείριςθσ του
όποιου πολιτικοφ κόςτουσ, κα ςυνεχίςει να μακραίνει και
τα προβλιματα κα ςυνεχίςουν να πολλαπλαςιάηονται.
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Ολίγον ϊριμοσ κατά το ολίγον ζγκυοσ δεν υπάρχει. Ωσ
ϊριμοι λοιπόν ιταν αδφνατο να μθν αντιλθφκοφμε τθν
απόλυτα κρίςιμθ οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ, όπωσ
και το γεγονόσ ότι άλλοι εργαηόμενοι, κυρίωσ ςτον ιδιωτικό
τομζα, είναι ςαφϊσ ςε πιο δυςχερι κατάςταςθ από εμάσ.
Αν θ ανεργία από τθν οικονομικι κρίςθ ζχει
δθμιουργιςει ςτον εργατόκοςμο του ιδιωτικοφ τομζα τόςα
προβλιματα, φανταςτείτε πόςο ακόμα κα διογκωκοφν όλα
αυτά μετά τθν νομιμοποίθςθ χιλιάδων λακρομεταναςτϊν.
Κα μποροφν και αυτοί, πλζον, να αναηθτοφν εργαςία ςε
χϊρουσ που μζχρι τϊρα ιταν προςεγγίςιμοι μόνο από
Ζλλθνεσ, για τουσ οποίουσ είναι φανερό ότι τα πράγματα
δυςκολεφουν ακόμα περιςςότερο. Ο διαχωριςμόσ ςε
Ζλλθνεσ και αλλοδαποφσ είναι, φαντάηομαι, κατανοθτόσ.
Με άλλα περικϊρια και ανάγκεσ κα διαπραγματευτεί τθν
πρόςλθψι του ο αλλοδαπόσ, με άλλεσ ο Ζλλθνασ. Ποιοσ
νομίηετε τελικά ότι κα προςλθφκεί; Για τθν οικονομικι
κρίςθ ςτθν Ελλάδα μιλάμε και ςε αυτιν αναφερόμαςτε
όλοι. Ε, λοιπόν, αυτι θ χϊρα κατοικείται από Ζλλθνεσ,
αυτοί τθν αναγζννθςαν από τισ ςτάχτεσ τθσ και ΑΤΣΟΛ
ΜΟΝΟ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΕΓΓΤΘΚΟΤΝ ΣΘΝ ΤΝΕΧΕΛΑ ΣΘ. Θ
διαπίςτωςθ αυτι θκικά μασ δζςμευςε, ςυνδικαλιςτικά μασ
επθρζαςε και μασ οδιγθςε ςτθν ςφνταξθ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ διεκδικθτικισ πρόταςθσ που ζχετε ςτα
χζρια ςασ.
Όπωσ κα διαπιςτϊςατε επί τθσ ουςίασ δεν
προβάλλουμε κανζνα νζο οικονομικό αίτθμα. Απαιτοφμε
όμωσ τθν καταβολι των δεδουλευμζνων νυκτερινϊν και
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εξαιρζςιμων του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2008, που
παρά τθν νομοκετικι ρφκμιςθ τον Δεκζμβριο του 2009, δεν
μασ ζχουν ακόμα καταβλθκεί.
Ηθτάμε από τισ υπάρχουςεσ πιςτϊςεισ του κωδικοφ
511 να μποροφν να πλθρϊνονται άββατο και οι
διοικθτικοί υπάλλθλοι όταν χρειαςτεί να προςφζρουν
υπθρεςία πζραν του πενκθμζρου.
Απαιτοφμε τθν αφξθςθ του ποςοφ ςτον κωδικό 512,
τόςο ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ πλθρωμι των υπαλλιλων για
τισ νυκτερινζσ και εξαιρζςιμεσ ϊρεσ εργαςίασ πζραν ι προσ
ςυμπλιρωςθ του ωραρίου τουσ.
ιμερα, ςε αυτζσ τισ μζρεσ και βάρδιεσ, ο αρικμόσ
των υπαλλιλων ανά βάρδια, ςχεδόν ςε όλεσ τισ φυλακζσ,
μόλισ και μετά βίασ αρκεί για να ανοίξει και να κλείςει θ
κάκε φυλακι και να καταμετρθκοφν οι κρατοφμενοι.
Φυςικά για ηθτιματα αςφάλειασ προςωπικοφ και
κρατουμζνων οφτε λόγοσ να γίνεται. Αυτόσ ο τρόποσ
εργαςίασ δεν μασ αρζςει οφτε ιταν επιλογι μασ. Δεν
είμαςτε και διατεκειμζνοι όμωσ να εργαηόμαςτε και να
μθν πλθρωνόμαςτε επειδι κάποιοι πίςτευαν ότι με τα
νυχτερινά και τα εξαιρζςιμα κάναμε επιδοματικι πολιτικι
και τα μείωςαν 40%(!!!!).
Δεν ζχουν κατανοιςει φαίνεται ότι τα ποιοτικά
χαρακτθριςτικά τθσ εγκλθματικότθτασ που φιλοξενοφμε
πλζον ςτισ φυλακζσ τθσ χϊρασ ζχουν αλλάξει και μάλιςτα
τραγικά. Θ ηωι ζχει γίνει ςυγκρίςιμο μζγεκοσ, κακζνασ
κρατοφμενοσ τθν εξιςϊνει με οτιδιποτε μπορεί να
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κεωριςει ο ίδιοσ ςθμαντικό για τον εαυτό του και δεν
ορρωδεί προ ουδενόσ.
Εμείσ προςπακιςαμε με τισ φωνζσ ι τισ κραυγζσ μασ
να αφυπνίςουμε τουσ κατά καιροφσ υπευκφνουσ και να
προειδοποιιςουμε για τα επερχόμενα. Δεν ξζρω τι τελικά
καταφζραμε, ελπίηουμε τουλάχιςτον να τουσ ξφπνθςαν οι
εκκωφαντικοί πυροβολιςμοί και οι ςφαίρεσ που ζχει
ακόμα ςτο κορμί του ο ςυνάδελφοσ πφροσ Λαχανάσ, ςε
καρτζρι που του ζςτθςαν ζνασ Αλβανόσ πρϊθν
κρατοφμενοσ και ο ςυνεργόσ του, ζξω από το ςπίτι του,
όταν επζςτρεφε από τθ δουλειά.
τον πφρο λοιπόν που κινδυνεφει να μείνει για
πάντα……., ςτθν αγωνία του άγνωςτου φφλακα και ςτον
προςφάτωσ
αδικοχαμζνο πρϊθν πρόεδρο τθσ
ομοςπονδίασ μασ αείμνθςτο Χριςτο Δραγοφτςο
αφιερϊνουμε το ςθμερινό 36ο Καταςτατικό υνζδριό τθσ
Ομοςπονδίασ μασ.
Κφριε Τπουργζ, με αυτό το αίςκθμα ευκφνθσ, με αυτι
τθ διάκεςθ, αλλά και με αυτι τθν ψυχολογία,
διοργανϊςαμε και κατακζτουμε ςιμερα εδϊ ςτο ςυνζδριο
τθν διεκδικθτικι πρόταςι μασ και φιλοδοξοφμε να
ςυμμετάςχουμε και εμείσ επωφελϊσ ςτθν προςπάκεια για
ιδανικι πολιτικι λειτουργία και ςυμπεριφορά.
Κφριε Τπουργζ, κυρίεσ και κφριοι παρευριςκόμενοι,
αγαπθτοί υνάδελφοι και υναδζλφιςςεσ, αυτι θ πρόταςθ
είναι ςτα χζρια ςασ. Αποτελείται από 23 ςυνολικά
αιτιματα, ζνα ςυνταξιοδοτικό και 22 κεςμικά, όλα με
ςχετικζσ ειςθγιςεισ. Ουδείσ πλζον ςε αυτι τθν αίκουςα,
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δικαιοφται να αμφιβάλει για τθν ειλικρίνεια των λόγων, τθν
διάκεςθ και τισ προκζςεισ μασ και ηθτάμε από όλουσ να
μασ ςτθρίξετε.
Κφριε Τπουργζ, για μασ θ ζνταξι μασ ςτα Β.Α.Ε, είναι
το ςθμαντικότερο αίτθμά μασ. Αν, ωςτόςο, δεν ενταχκεί
κανζνασ άλλοσ χϊροσ ι κατθγορία εργαηομζνων του
δθμοςίου ι των Ο.Σ.Α ςε αυτά, ασ μθν ενταχκοφμε οφτε
εμείσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ όμωσ ενθμερϊνουμε και
προειδοποιοφμε ότι θ ζνταξι μασ ςτα Β.Α.Ε αποτελεί
κόκκινθ γραμμι, αποτελεί casus belli.
Δεν μπορεί να φανταςτοφμε ότι κα ενταχκοφν ςτα
Β.Α.Ε οποιοιδιποτε άλλοι εργαηόμενοι και όχι εμείσ, που
προςφζρουμε εργαςία ςε ζναν χϊρο που κατά κοινι
ομολογία αποτελεί τον οριςμό για τουσ χϊρουσ των
βαρζων και ανκυγιεινϊν επαγγελμάτων. τθν προςπάκειά
μασ αυτι κ. Τπουργζ ςασ κζλουμε δίπλα μασ, δθμόςιο
υποςτθρικτι μασ.
Για να μθν κουράςω άλλο το ςϊμα, κα αναφερκϊ
ενδεικτικά ςε κάποια μόνο αιτιματα του διεκδικθτικοφ μασ
πλαιςίου ςτα οποία δίνουμε προτεραιότθτα και θ
υλοποίθςι τουσ, όπωσ θ χρονικι ςυγκυρία επιβάλλει, δεν
απαιτεί επιπρόςκετεσ ι ςθμαντικζσ δαπάνεσ. Αν τελικά
υλοποιθκοφν κα αλλάξουν ςθμαντικά τθ μορφι τθσ
ςωφρονιςτικισ υπθρεςίασ.
Αναςυγκρότθςθ των αγροτικϊν φυλακϊν και
επζκταςθ των δραςτθριοτιτων τουσ, πρόβλεψθ για τθν
επ’ αμοιβι εργαςίασ των κρατουμζνων, λειτουργία των
κζντρων θμιελεφκερθσ διαβίωςθσ, αυτόνομθ λειτουργία
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τθσ ςωφρονιςτικισ υπθρεςίασ ςε επίπεδο γενικισ
διεφκυνςθσ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ και ςτελζχωςθ
τθσ από υπαλλιλουσ και ςτελζχθ των φυλακϊν, ενοποίθςθ
εςωτερικισ και εξωτερικισ φφλαξθσ, δθμιουργία ςϊματοσ
επικεϊρθςθσ και εςωτερικϊν υποκζςεων κ.λ.π.
Σίποτα όμωσ δεν μπορεί να γίνει εριμθν τθσ
διαφάνειασ, οι δυνατότθτεσ που δίνει ωσ προσ αυτό θ
τεχνολογία είναι τεράςτιεσ, μθχανοργάνωςθ και κεντρικόσ
ζλεγχοσ όλων των δραςτθριοτιτων και των λειτουργιϊν
των ςωφρονιςτικϊν καταςτθμάτων λοιπόν εδώ και τώρα.
Κα κλείςω τθν παρζμβαςι μου αυτι κυρίεσ και κφριοι
με ζνα ςφνκθμα που πιςτεφω ότι καλφπτει τισ αγωνίεσ και
αποκαλφπτει τθν διάκεςι όλων θμϊν των εργαηομζνων.-

Λιγότεροι κρατοφμενοι – καλφτερεσ φυλακζσ!
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