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Με τη βεβαιότητα ότι θα δικαιωνόμασταν πανηγυρικά για όσα έγραψε η εφημερίδα «Πρώτο
Θέμα» περί δήθεν Spa και πισίνας στον αύλειο χώρο μπροστά από την είσοδο του
καταστήματος του ΨΚΚ και ειδικότερα με τον τρόπο που παρουσίασε το ανύπαρκτο αυτό
θέμα, αποφύγαμε, ως Σύλλογος, να λάβουμε θέση κι αυτό επειδή περιμέναμε ότι οι
υπεύθυνοι της εφημερίδας θα αντιλαμβάνονταν το λάθος τους και θα επανόρθωναν, ως
όφειλαν.
Αντ’ αυτού, όμως, επανήλθαν με νέα καταχώριση και μίλησαν για «Ράπισμα Ρουπακιώτη
στον Αραβαντινό» για να αλλάξουν σε λίγο τον τίτλο διαμορφώνοντάς τον σε «Ράπισμα
Ρουπακιώτη στους Σωφρονιστικούς».
Ραπίσματα και μάλιστα διαδοχικά, είναι η επιβεβαίωση όσων από την αρχή υποστηρίξαμε
και αποδείξαμε, ράπισμα ισχυρό αποτελεί η δικαίωσή μας!
Πάμε, λοιπόν:
Ράπισμα 1: Το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που αναφέρει ότι η
κατασκευή δεν είναι πισίνα.
Ράπισμα 2: Η διαπίστωση της επιτροπής ότι δεν υπάρχουν υπερσύγχρονα συστήματα
καθαρισμού.
Ράπισμα 3: Κανείς από τους κρατουμένους που εργάσθηκαν για την κατασκευή του
έργου δεν απέδρασε.
Ράπισμα 4: Ουδέποτε υπήρξε…pool boy και συνεπώς δεν μπορεί να αποδράσει ένα
ανύπαρκτο πρόσωπο!
Ράπισμα 5: Ούτε ένα ευρώ δεν δαπάνησε το δημόσιο . Ολόκληρο το ποσό των 3.000
ευρώ που χρειάστηκε για την αγορά υλικών, καταβλήθηκε από τους υπαλλήλους.
Ράπισμα 6: Τα επίσημα και δηλωμένα στην εφορία παραστατικά, αποδεικνύουν ποια
ποσά καταβλήθηκαν και από ποιους. Πού είναι οι 35.000 ευρώ στις οποίες
αναφέρθηκαν οι ευφάνταστοι, τουλάχιστον, συντάκτες του περίφημου «ρεπορτάζ»;
Ράπισμα 7: Η διάψευση των ισχυρισμών σας περί δήθεν επικοινωνίας με υπευθύνους
του καταστήματός μας οι οποίοι δήθεν σας είπαν ότι «δεν πρόκειται για πισίνα αλλά για
ποτίστρα». Ουδέ μία επικοινωνία έγινε. Είναι ψέματα.

Προφανώς μπερδέψατε τα μπάνια του ταλαιπωρημένου λαού μας με το συνεχές καθημερινό
μπάνιο… στον ιδρώτα, που κάνουν οι κρατούμενοι τόσο εκείνοι που εργάσθηκαν όσο και
εκείνοι που παραμένουν κλεισμένοι τρεις και τέσσερις μαζί σε ένα κελί 10 τ.μ
Για είμαστε ακριβοδίκαιοι, 7-8 από τους κρατουμένους που εργάσθηκαν για τη διαμόρφωση
του χώρου, όταν ολοκληρώθηκαν τα έργα, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον, έπεσαν για μία
και μόνη φορά στη στέρνα και πανηγύριζαν. Είναι κρίμα που δεν απαθανατίσαμε τη σκηνή,
για να μπορέσουμε να τη δημοσιοποιήσουμε, αφού δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα.
Αφού, όμως,τα λέμε όλα, ας πούμε κι αυτό:Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν τραβήχτηκαν
όλες από τη σκοπιά 2Ψ σε δυο διαφορετικές ημερομηνίες. Στις 13 Ιουλίου και στις 16 του
ίδιου μήνα του 2012. Στην πρώτη περίπτωση από τις 10 π.μ. μέχρι τις 11.30 π.μ και στη
δεύτερη από τις 10 π.μ. μέχρι τις12 το μεσημέρι. Έχουμε ακλόνητες αποδείξεις γι’ αυτό.
Φωτογραφία του ως άνω χώρου, που όμως δεν έχει σχέση με το δημοσίευμα και δεν
μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρόνο που τραβήχτηκε( πολύ νωρίτερα, πάντως, από
αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητας) αναρτήθηκε στο facebook των υπαλλήλων της
Εξωτερικής Φρουράς Κορυδαλλού και κατέβηκε ,μόλις δημιουργήθηκε το θέμα. Κάποιοι,
όμως, προνόησαν και εκτύπωσαν τη σχετική σελίδα.
Από τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, κάποιες τραβήχτηκαν από την αριστερή πλευρά
της σκοπιάς και κάποιες από τη δεξιά, όλες κατά τις πρωϊνές ώρες.
Κάποιοι, όχι από τον δικό μας χώρο, λένε ότι η αξία σε χρήμα των φωτογραφιών που
δημοσιεύθηκαν, είναι πολύ μεγαλύτερη από τα χρήματα που κόστισε το σύνολο των δικών
μας παρεμβάσεων, που μετέτρεψαν ένα σκουπιδότοπο σε έναν χώρο, όπως ακριβώς
αποτυπώνεται στις προαναφερόμενες φωτογραφίες.
Τέτοιες διακοπές, ελάχιστοι εικονολήπτες μπορούν να κάνουν! Ακούς εκεί, 3.000 ευρώ για
πέντε «κλικ». Δεν περίμεναν λίγο να ολοκληρώσουμε τις εργασίες; Θα τις δημοσιοποιούσαμε
μόνοι μας και ουδείς θα έβαζε για οποιοδήποτε λόγο το χέρι στην τσέπη.
Τέλος ,όσο αφορά σημερινή ανάρτηση στο skai.gr με τίτλο ‘’κρατούμενος πίσω από την
πισίνα στον Κορυδαλλό ‘’ δηλώνουμε κατηγορηματικά και σε όλους τους τόνους ότι είναι
αναληθές στο σύνολό του. Ποτέ και κανένας κρατούμενος δεν έκανε καμία προσφορά για την
διαμόρφωση του περίφημου πλέον χώρου μπροστά από την είσοδο του Ψ.Κ.Κ. ούτε βέβαια
δωρεά σκαπτικού ή οποιουδήποτε άλλου τύπου μηχανήματος.
Αρχιφύλακα, «μη μασάς»! Αλλάξαμε όλο το Ψυχιατρείο , έχουμε πολλή δουλειά ακόμα και
όπως πολλές φορές λες ο ίδιος «μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια».
Αρκετά με την… πισινολογία. Ας κοιτάξουμε μπροστά!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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