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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κατάσταση που επικρατεί στις Φυλακές της χώρας αντικειμενικά κρίνεται άκρως
απογοητευτική και επικίνδυνη. Παρά τις εξαγγελίες και τις προσπάθειες που έχουν γίνει, επί
του πρακτέου ελάχιστα ζητήματα έχουν επιλυθεί και το νέο έτος προμηνύεται για τον χώρο
μας εξαιρετικά αβέβαιο ακόμα και για την επιβίωσή μας.
Οι ελπίδες των κρατουμένων και εμάς των ιδίων για μέτρα που θα συνέβαλλαν στην
αποσυμφόρηση των φυλακών, στην ορθότερη λειτουργία τους, στις παρεμβάσεις για τις
άδειες κοκ δυστυχώς αποδεικνύονται «φρούδες» και ενώ αντιμετωπίστηκαν θετικά από την
πολιτική ηγεσία, στην πράξη ελάχιστα έχουν γίνει.
Ως εργαζόμενοι αισθανόμαστε οργισμένοι καθώς οι οφειλόμενες και απαραίτητες
θεσμικές παρεμβάσεις που επανειλημμένως έχουμε προτείνει είτε έχουν μείνει στα λόγια
είτε έχουν περιπέσει στη λήθη. Οι υποσχέσεις έχουν προ πολλού κουράσει και η ελπίδα για
την υλοποίησή τους έχει πλέον εξανεμιστεί.
Η υποστελέχωση του προσωπικού δεν έχει αντιμετωπιστεί παρά μόνο σε επίπεδο
υποσχέσεων και οι προτάσεις μας για επαναδιατύπωση και ενοποίηση του συστήματος
κράτησης αντιμετωπίζεται με όρους «προστατευτισμού και χαϊδέματος» για να μην
στεναχωρηθούν ημέτεροι. Μάλλον η λογική του «διαίρει και βασίλευε» εξυπηρετεί
περισσότερο από την υποχρέωση της πολιτείας για την επαρκή και εύρυθμη λειτουργία της
υπηρεσίας μας με το στοιχειώδες ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή για τη λειτουργίας της ίδιας
της φυλακής.
Επιπλέον, είναι ενδεικτικό της κατάστασης το γεγονός ότι συνεχίζεται η διαθεσιμότητα
των δύο έμπειρων υπαλλήλων της γραμματείας του Κ.Κ Κορυδαλλού σαν να γίνεται
τουλάχιστον αποδεκτό ότι περισσεύουν υπάλληλοι στις φυλακές.
Ούτε καν εκτιμήθηκε το γεγονός ότι ξεσπιτώθηκαν υπάλληλοι από έξι διαφορετικούς
νομούς προκειμένου να ενισχυθεί σε προσωπικό το νέο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας
Σερρών και να λειτουργήσουν οι υπόλοιπες πτέρυγες κρατουμένων. Άραγε αναρωτήθηκε
κανείς το προσωπικό που έφυγε από τις φυλακές με τι θα αντικατασταθεί ή θεωρείται ότι το
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εναπομείναν προσωπικό αρκεί για να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες των καταστημάτων
από τα οποία μετακινηθήκαν οι παραπάνω υπάλληλοι;
Δεν έγινε αντιληπτό ότι είμαστε οι μοναδικοί εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον δημόσιο
τομέα οι οποίοι για το 2012 μας οφείλονται δέκα (10) μήνες δεδουλευμένης νυκτερινής και
εξαιρέσιμης εργασίας.
Αυτά όμως είναι ελάχιστα εμπρός στους κινδύνους που καθημερινά καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε στην εργασία μας, σε συνθήκες τρόμου και διαρκής ανασφάλειας, όχι
μόνο για εμάς, αλλά και για τις οικογένειές μας. Τα περιστατικά βίας που βιώνουμε σε όλες
σχεδόν τις φυλακές της χώρας, ψυχολογικής και σωματικής, ως φαίνεται αφήνουν παγερά
αδιάφορους τους ηθικούς αυτουργούς της κατάστασης.
Αν κάποιοι νομίζουν ότι θα υπομένουμε νωχελικά αυτή τη στασιμότητα και την
αδιαφορία, αν κάποιοι θεωρούν ότι θα παίξουμε το ρόλο του εξιλαστήριου θύματος και αν
κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι μας κοροϊδεύουν κάνουν μεγάλο λάθος! Ακόμα και μόνοι
μας θα παλέψουμε για την επιβίωσή μας!
Όλοι κάποια στιγμή κάνουν τη τελική τους επιλογή. Βαρεθήκαμε να νιώθουμε
εγκαταλειμμένοι, μόνοι και εξαπατημένοι. Επιλέξαμε λοιπόν να εγκαταλείψουμε τη
πολιτική της ανοχής για να μην εξαπατηθούν μέσω ημών και άλλοι. Ότι είχαμε να πούμε για
το σύνολο των προβλημάτων του χώρου τα έχουμε πει και τα έχουμε γράψει πλειστάκις.
Για το λόγο αυτό αρνούμαστε να συμμετάσχουμε πλέον σε οποιασδήποτε επιτροπές,
συμβούλια ή διαβούλια τα οποία όπως έχει αποδειχθεί λειτουργούν ως άλλοθι για
ανίκανους, αδαείς ή στη καλύτερη περίπτωση δειλών.
Ενημερώνουμε λοιπόν όσους κατά καιρούς μας χρησιμοποίησαν ή αυτούς που
επιθυμούν ακόμα να μας χρησιμοποιήσουν βάζοντάς μας διάφορα διλλήματα ότι όπως
εξελίχθηκαν τα πράγματα για εμάς ένα είναι το βασικό δίλλημα: κατήγοροι ή
κατηγορούμενοι! Και σε αυτό αποφασίσαμε: Κατήγοροι λοιπόν με οποιοδήποτε κόστος.
Τουλάχιστον αυτό θα είναι επιλογή μας και ας την πληρώσουμε.
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