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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θεωρούμε ότι όσα είχαμε να πούμε σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον
χώρο των φυλακών, είτε αυτό έχει να κάνει με την περιγραφή της, είτε με τις προτάσεις μας
για την αντιμετώπισή της, τα είπαμε. Τα είπαμε παντού. Γραπτά, προφορικά, χαμηλόφωνα ή
βροντόφωνα. Καιρό τώρα είμαστε σε ένα διαρκές SOS.
Πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ο διάλογος και η συνεργασία με την
ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και όχι μόνο, αποτελεί μονόδρομο για την
αντιμετώπιση των συσσωρευμένων από καιρό είναι αλήθεια, προβλημάτων του χώρου μας.
Αντιδικήσαμε προς τούτο ακόμα και με τις πρωτοβάθμιες ενώσεις μας, προκειμένου να
αναστείλουν τις κατά καιρούς κινητοποιήσεις τους. Συναινέσαμε εξ ανάγκης ακόμη και με
το ξεσπίτωμα συναδέλφων μας, προκειμένου να ανοίξουν και άλλες πτέρυγες στην φυλακή
Νιγρίτας Σερρών και για την μεταφορά και λειτουργία της νέας φυλακής Αγιάς Χανίων,
εξαντλώντας με τον τρόπο αυτό όλα μας τα περιθώρια και γνωρίζοντας ότι επιβαρύνεται
επικίνδυνα και ακόμα περισσότερο η ασφαλής λειτουργία των φυλακών, από τις οποίες
μετακινήθηκαν οι συνάδελφοι μας.
Ξέρουμε ότι ακόμα και μετά από αυτά, σε ενδεχόμενες διαμαρτυρίες ή κινητοποιήσεις
μας η κεντρική κυβερνητική επιλογή και όχι μόνο, ότι για όλα φταίνε οι συνδικαλιστές, θα
χρειαστεί να την αντιμετωπίσουμε και εμείς. Έμμισθοι κονδυλοφόροι, ψευτοαναλυτές
φυλακολόγοι και τηλεοπτικοί παραθυροΦΥΛΑΚΕΣ είναι έτοιμοι ως πραίτορες του
καθεστώτος να αναλάβουν δράση. Είμαστε όμως πλέον αναγκασμένοι, αλλά και
αποφασισμένοι να τους αντιμετωπίσουμε και αυτούς, αν σε σύντομο χρόνο δεν επιχειρηθεί
τουλάχιστον να δωθεί κάποια λύση που θα εγγυάται τα στοιχειώδη, δηλαδή τις ανθρώπινες
συνθήκες κράτησης και την ασφαλή παρουσία μας στον χώρο.
Η παρέμβαση μας στην πρωτοβάθμια ένωση φυλακής Αγιάς Χανίων για να
αναστείλουν τις πρόσφατα εξαγγελθείσες απεργιακές τους κινητοποιήσεις είναι η τελευταία
πράξη συναίνεσης και ουδέν έτερον.
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Χαιρετίζουμε το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 682/2012 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ηγουμενίτσας (άθλιες συνθήκες κράτησης), με το οποίο αθωώνει 17
κρατούμενους που απέδρασαν από τα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Θεσπρωτίας. Ε λοιπόν, οι συνθήκες κράτησης σε κάποιες φυλακές αν δεν είναι ίδιες, ίσως
είναι και χειρότερες και εμείς σε καμία περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να
περιμένουμε τα ακόμη χειρότερα.
Ξέρουμε, ξέρουμε! Είμαστε τεμπέληδες, καλοπληρωμένοι που δεν τους οφείλεται
τίποτα, άδικοι, υπερβολικοί, δόλιοι, απάτριδες που δεν κατανοούμε την δύσκολη θέση
που βρίσκεται η πατρίδα μας, είμαστε εκδορείς ανθρωποφύλακες. Συγχαρητήρια μας
αποκαλύψατε. Σκοτώστε μας τώρα για να ησυχάσετε.
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