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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην προσπάθεια μας να εκφράσουμε την αγωνία και τον προβληματισμό μας
για τα ουσιαστικά και δομικά προβλήματα που παρουσιάζει το σωφρονιστικό
σύστημα της χώρας μας κάποιοι, κυρίως δημοσιογράφοι, εκμεταλλευόμενοι την
πάντα ειλικρινή αναφορά μας σε αυτά, με αυθαίρετες ερμηνείες τους και
σχολιασμούς επί των τοποθετήσεων μας προσπαθούν να μας παρουσιάσουν ως ένα
δήθεν σύνολο κλαψουριζόντων, λιγόψυχων, ριψάσπιδων και τρομοκρατημένων
μειράκιων.
Για άλλη μια φορά κάνουν λάθος. Κάποιοι εμφανώς σκόπιμα. Οι σωφρονιστικοί
υπάλληλοι είμαστε εδώ παρόντες και πάντα αξιόμαχοι, αφοσιωμένοι στο καθήκον και
με τις όποιες κατά καιρούς ήττες μας να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην
μας απογοητεύουν, να μας πεισμώνουν και να μας κάνουν να προσπαθούμε ακόμα
περισσότερο. Σε άλλους χώρους να ψάξουν λοιπόν για τέτοια φαινόμενα. Όχι σε εμάς
που με προηγούμενες ανακοινώσεις μας και δελτία τύπου ή άλλες δημόσιες
παρεμβάσεις μας κοιτάξαμε στα μάτια και απαντήσαμε όπως πρέπει σε πρόσωπα και
καταστάσεις, που κάποιοι άλλοι δεν θα τολμούσαν ούτε καν να αναφερθούν.
Το πράξαμε με το δελτίο τύπου στο οποίο αναφερόμασταν στην ανατίναξη του
αυτοκινήτου της διευθύντριας του Κ.Κ. Κορυδαλλού. Με το δελτίο τύπου σχετικά με
την ανατίναξη του αυτοκινήτου του συναδέλφου μας στο Κ.Κ. Ναυπλίου. Το πράξαμε
με την ανακοίνωση μας στην οποία αναφερόμασταν στην ανθρωποκτόνα επίθεση
εναντίον του αρχιφύλακα της Δικαστικής Φυλακής. Το κάναμε και με το πρόσφατο
δελτίο τύπου σχετικά με τον ξυλοδαρμό συναδέλφου μας στο Κ.Κ. Κορυδαλλού από
πολύ συγκεκριμένη ομάδα κρατουμένων. Το πράττουμε καθημερινά με τις έρευνες
που κάνουμε σε όλες τις φυλακές και με τα ευρήματα τα οποία κατάσχουμε. Το
πράττουμε με την θαρραλέα παρουσία μας σε συμπλοκές αντίπαλων ομάδων
κρατουμένων οι οποίες είναι εξοπλισμένες με αυτοσχέδια μαχαίρια, λοστούς ή
οτιδήποτε άλλο μπορεί να λειτουργήσει ως όπλο. Το κάνουμε σε κάθε στάση ή μαζική
εξέγερση. Μεγαλύτερη απόδειξη του τι κάνουμε και πως κατά την διάρκεια της

υπηρεσίας μας, είναι οι τραυματισμοί και οι ξυλοδαρμοί τόσων συναδέλφων μας . Τι
νομίζουν κάποιοι ότι οι τραυματισμοί στις φυλακές οφείλονται σε τροχαία; Είναι
κανένας συνάδελφος μας χτυπημένος στην πλάτη γιατί είχε τραπεί σε φυγή; Όχι
βέβαια.
Ναι, οι φυλακές έχουν προβλήματα, πολλά και σημαντικά. Σε καμία περίπτωση
όμως δεν είναι «ξέφραγο αμπέλι». Το «αμπέλι» αυτό φυλάσσεται κύριοι και
φυλάσσεται με κόστος από εμάς τους αποδεκατισμένους σωφρονιστικούς
υπαλλήλους, που ωστόσο ποτέ δεν υπήρξαμε συμβιβασμένοι και φοβισμένοι, πόσο
μάλλον προσκυνημένοι.

