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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τίποτα δεν μπορεί να σκεπάσει την γύμνια μιας αισχρής κατάστασης που ενίοτε
δημοσιοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην κοινωνία και όποτε αυτό συμβεί
συνοδεύεται από βία εναντίον των σωφρονιστικών υπαλλήλων και αίμα. Περισσότερες
είναι οι φορές που χύνεται αίμα από τους κρατουμένους και περνάει ακατάγραφα. Για όλα
είχαμε προειδοποιήσει. Ευελπιστώντας είχαμε καταθέσει και προτάσεις και
προσδοκούσαμε ότι θα εισακουστούμε και αυτοί που οφείλουν να παρέμβουν θα το
έκαναν. Μάλλον ήμασταν υπεραισιόδοξοι.
Την Πέμπτη 24 Οκτώβρη θύμα βίας και μάλιστα με ανθρωποκτόνα πρόθεση έπεσε και
ο συνάδελφος αρχιφυλακεύων της δικαστικής φυλακής Κορυδαλλού Β.Λ. . Οι λόγοι αν δεν
απουσίαζαν είναι τελείως ακατανόητοι, όπως ακατανόητη ήταν και η μορφή της βίας. Ο
συνάδελφος μαχαιρώθηκε τρεις φορές στην περιοχή του λαιμού και αν δεν παρέβαινε ο
συνάδελφος Α.Α. το πιθανότερο είναι να μην ήταν σήμερα κοντά μας. Του
συμπαραστεκόμαστε με όλη μας την ψυχή. Του ευχόμαστε περαστικά και με το κουράγιο
που είμαστε σίγουροι ότι διαθέτει, να συνεχίσει με μεγαλύτερο πείσμα στο εύορκο καθήκον
του και να είναι σίγουρος ότι έτσι θα είμαστε όλοι δίπλα του.
Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε τα απόλυτα συγχαρητήρια του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας και όλων των εργαζομένων στις φυλακές στο συνάδελφο
Α.Α. για το απαράμιλλο θάρρος του και την απόλυτη έκφραση αλληλεγγύης που επέδειξε
σπεύδοντας σε βοήθεια του αρχιφύλακα, μπαίνοντας κατά κυριολεξία ανάμεσα σε αυτόν
και το φονικό μαχαίρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σχεδόν να ακρωτηριαστεί το
δάχτυλο του, αφού έπιασε το μαχαίρι πιθανότατα λίγο πριν αυτό βρει τον τελειωτικό του
στόχο.

1

Αν κάτι έμεινε στην συνείδηση όλων των εργαζομένων είναι ότι δεν είμαστε τελείως
μόνοι στον αγώνα αυτό. Έχουμε μαζί με την συνείδηση μας δίπλα μας και τους
συναδέλφους μας. Ηθικά αυτό μας αρκεί. Επί της ουσίας όπως είπαμε προηγουμένως η
διασφάλιση της σωματικής μας ακεραιότητας δεν εξαρτάται πλέον μόνο από εμάς. Η
πολιτική ηγεσία ας αξιολογήσει το γεγονός του τραυματισμού αλλά μαζί με αυτό το ύφος
και το πνεύμα της συγκεκριμένης ανακοίνωσής μας.

2

