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Κορυδαλλός, 13 Δεκέμβρη 2013
Αρ.Πρωτ. 312

Δελτίο Τύπου
Άλλο ένα περιστατικό βίας εναντίον συναδέλφου μας, ενδεικτικό της κατάστασης που
επικρατεί στης φυλακές της χώρας, καταγράφηκε σήμερα στην Δικαστική Φυλακή
Κορυδαλλού, στην οποία ένα μήνα πριν δέχτηκε ανθρωποκτόνα επίθεση από αλλοδαπό
κρατούμενο στο γραφείο του ο αρχιφύλακας του καταστήματος.
Σήμερα μια άλλη ομάδα κρατούμενων, Έλληνες αυτή τη φορά και εφτά στον αριθμό,
επετέθησαν και ξυλοκόπησαν τον συνάδελφο μας ΓΜ, όταν στα πλαίσια των καθηκόντων
του επιχείρησε να κλείσει το προαύλιο προκειμένου να εισέλθουν οι κρατούμενοι στο
εσωτερικό της φυλακής. Ενδεχομένως εδώ που έχουμε φτάσει από μόνο του το περιστατικό
βίας να μην αποτελούσε είδηση. Σίγουρα όμως αποτελεί είδηση ποιοι είναι οι δράστες του
περιστατικού αυτού.
Πρόκειται για μια ομάδα κρατουμένων οι οποίοι, όχι σε μακρινά παρελθόντα χρόνο,
διαμαρτύρονταν και κατήγγειλαν χρήση βίας εναντίον τους και έλλειψη σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Από ότι φαίνεται όμως αυτοί που ταυτίζουν τα ανθρώπινα
δικαιώματα με το επάγγελμα και όχι με το τρόπο που αυτό εξασκείται, αυτοί που θεωρούν
ότι αρκεί η επίκληση και η αναφορά σε αρχές και ιδεολογίες για να θεωρηθούν εγγυητές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μόνο τέτοιοι δεν είναι και μόνο για τα ανθρώπινα
δικαιώματα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι νοιάζονται.
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον συνάδελφο μας και στηρίζουμε τη
συμβολική αγωνιστική διαμαρτυρία της πρωτοβάθμιας ένωσης της Δικαστικής Φυλακής
Κορυδαλλού, η οποία εξήγγειλε στάσεις εργασίας για την Δευτέρα 16/12/2013.
Η Ομοσπονδία μας επιφυλάσσεται για περαιτέρω απεργιακές κινητοποιήσεις ή άλλες
μορφές αντίδρασης, δεσμευόμενη από το ραντεβού το οποίο είχε προγραμματιστεί πριν
από το περιστατικό για την Τετάρτη 18/12/2013, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου

Δικαιοσύνης και ειδικότερα με τον κύριο Υπουργό. Κατά την συνάντηση αυτή θα τεθούν όλα
τα θέματα που απασχολούν τον χώρο μας και θα παρθούν σίγουρα οι ανάλογες αποφάσεις.
Όλα εξαρτώνται πλέον από τον κύριο Υπουργό.

