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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δυο γεγονότα αποκαλφφκθκαν χκεσ ανιμερα του Αγίου Σπυρίδωνα που προφανώσ
ζβαλε και αυτόσ το χζρι του και βοικθςε ζνα από αυτά τα δφο να ζχει ςχετικά αίςιο τζλοσ.
Το πρώτο είναι θ απόπειρα απόδραςισ του βαρυποινίτθ και υπόδικου για άλλα
αδικιματα Παναγιώτθ Βλαςτοφ που και άλλθ φορά ςχεδίαηε απόπειρα απόδραςθσ με ζνα
όπλο, δφο χειροβομβίδεσ, ζνα κινθτό και εννιά ςφαίρεσ, τα οποία ζγκαιρα είχαν εντοπιςτεί
και καταςχεκεί ςτο κελί του ςτο Α93 ςτισ 30/6/1999.
Το άλλο είναι θ επιςθμοποίθςθ του αρραβώνα και τισ εξζλιξισ του ςε γάμο τθσ
ποινικισ παραβατικότθτασ με τθν αντιςυςτθμικι- αντεξουςιαςτικι δράςθ και τρομοκρατία.
Για τον αρραβώνα αυτόν και τθν εξζλιξθ του είχαμε ζγκαιρα ενθμερώςει και κατακζςει τθν
πρόταςι μασ για τθν αντιμετώπιςθ του. Μάλιςτα μζςα ςτα γενικότερα προβλιματα που
παρουςιάηονται ςτθν λειτουργία των φυλακών, αυτό το είχαμε αναδείξει ωσ το
ςθμαντικότερο.
Απόπειρεσ ι αποδράςεισ κα ςυμβαίνουν πάντα όςο υπάρχουν φυλακζσ. Αυτά που
μασ τρομάηουν είναι οι μζκοδοι και τα χαρακτθριςτικά που κα πάρουν τζτοιεσ ενζργειεσ
μετά και από αυτό το πάντρεμα. Αν ζτςι ςυνεχίςουν να εξελίςςονται τα πράγματα χωρίσ
ςχεδιαςμό και ςτρατθγικό ςχζδιο και οι λφςεισ τουσ και θ αντιμετώπιςι τουσ επαφίεται
μόνο ςε εμάσ τουσ εργαηόμενουσ ςε αυτζσ, προειδοποιοφμε ότι εμείσ πάντα κα κάνουμε ςτο
ακζραιο το κακικον μασ αλλά κάτι ακόμα πιο βίαιο, ςκλθρό και επικίνδυνο κα χρειαςτεί να
αντιμετωπίςουμε.
Ειδικότερα, κρατοφμενοι από άλλα κράτθ με άλλθ κουλτοφρα, με άλλα πολιτιςτικά
και πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά διαρκώσ αυξάνουν τθν παρουςία τουσ (70% αλλοδαποί –
30% ζλλθνεσ) ςτο χώρο των φυλακών και για αυτοφσ όπωσ ζχουν αποδείξει θ ηωι αποτελεί

ςυγκρίςιμο μζγεκοσ για οποιαδιποτε ανάγκθ τουσ. Η προειδοποίθςθ μασ ζχει να κάνει ότι
αργά ι γριγορα κα μποφνε και αυτοί ςε τζτοιεσ διαδικαςίεσ.
Είναι παςίδθλο λοιπόν ότι όςεσ φορζσ χρειάςτθκε να μιλιςουμε για τον χώρο μασ,
επειδι ακριβώσ τον γνωρίηουμε και ξζρουμε τι λζμε δεν αποδειχκικαμε κακοί μάντεισ άλλα
δυςτυχώσ για εμάσ μάντεισ κακών.
Δεν είναι ώρα να βάλουμε ςτο τραπζηι ςυνδικαλιςτικά ηθτιματα που ωςτόςο θ μθ
λφςθ τουσ επθρεάηει αρνθτικά τθν λειτουργία των φυλακών, τθν αξιόπιςτθ και
αποτελεςματικι παρζμβαςθ του προςωπικοφ. Θα ιταν από άκαιρο ζωσ ανζντιμο και οι
εργαηόμενοι ςτισ φυλακζσ ζχουν αποδείξει ότι δεν καταφεφγουν ςε ευκαιριακζσ
εκμεταλλεφςεισ ι άκριτουσ διεκδικθτιςμόσ. Καιρό τώρα ζχουμε αρχίςει με πολλά ζγγραφα
μασ και δθμόςιεσ δθλώςεισ μασ να εκπζμπουμε s.o.s. , και αυτόσ παραμζνει ο ςτόχοσ και
αυτισ τθσ ανακοίνωςισ μασ. S.O.S. , ακοφτε; S.O.S. !
Αν δεν ακοφτε εμάσ, οφείλεται να ακοφςετε το κλάμα των παιδιών, τον πόνο και τθν
κραυγι αγωνίασ των υπολοίπων μελών των οικογενειών των ςυναδζλφων που ιταν όμθροι.
Κυρίωσ όμωσ οφείλεται να ακοφςετε τουσ ιχουσ από τισ μπουνιζσ, τισ κλωτςιζσ και
γενικότερα τον ξυλοδαρμό που υπζςτθ ο ςυνάδελφόσ μασ Γιάννθσ Τςακίρθσ, επειδι με
απαράμιλλο κάρροσ ωσ ςυνειδθτόσ και εφορκοσ υπάλλθλοσ παρά τθν απειλι των όπλων όχι
μόνο δεν εκτζλεςε πρόκυμα τισ εντολζσ των αποπειρακζντων να αποδράςουν κρατουμζνων
αλλά αντιςτάκθκε εξαςφαλίηοντασ τον απαραίτθτο χρόνο αντίδραςθσ ςτουσ ςυναδζλφουσ
τοποκζτεσ του εξωτερικοφ κυρωρείου να αντιδράςουν κλείνοντασ και αςφαλίηοντασ τθν
τελευταία πόρτα από τθν οποία κα διζφευγαν οι κρατοφμενοι.
Όλοι οι ςυνάδελφοι και αυτοί που ιταν μζςα και αντιςτάκθκαν και κρατικθκαν
όμθροι και αυτοί που ζφυγαν και ζγκαιρα ειδοποίθςαν και αυτοί που ζςπευςαν να
βοθκιςουν και κρατικθκαν και αυτοί όμθροι και οι τοποκζτεσ ςτο εξωτερικό κυρωρείο μασ
ζκαναν περιφανουσ. Και γι αυτό αιςκανόμαςτε τθν ανάγκθ να τουσ ςυγχαροφμε δθμόςια.
Ευχαριςτοφμε Γιάννη, ευχαριςτοφμε Μιχάλη, ευχαριςτοφμε Παναγιώτη,
ευχαριςτοφμε Λευτέρη, ευχαριςτοφμε Αντώνη, ευχαριςτοφμε Αποςτόλη, ευχαριςτοφμε
Γιώργο, ευχαριςτοφμε Κώςτα.

