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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο αποπροσανατολισμός συνεχίζεται. Μερίδα του τύπου δημοσιεύει και πάλι
φωτογραφία της πισίνας και του SPA στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού (ΨΚΚ) με
τον τίτλο να αναρωτούνται ποιος είναι αυτός που κολυμπάει στην πισίνα. Όμως η
πρωτοβάθμια ένωση υπαλλήλων στο ΨΚΚ έχει απαντήσει σε αυτό πριν το δημοσίευμα και
συγκεκριμένα με δελτίο τύπου της στις 27/7/2012.
Επικοινωνήσαμε με τους συναδέλφους μας στο ψυχιατρείο οι οποίοι έχουν και αυτοί
αποδείξεις για το γεγονός. Όπως μας πληροφόρησαν η αλήθεια είναι ότι οι εκπρόσωποι της
τρόικα που προσφάτως επισκέφτηκαν ξανά την χώρα μας, δηλαδή ο πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Πολ Τόμσεν
βλέποντας τα δημοσιεύματα για resort και SPA, δεν μπόρεσαν να βρουν δωμάτιο σε
αυθεντικό resort ξενοδοχειακό συγκρότημα και έτσι απευθύνθηκαν στον πρωτοβάθμιο
σύλλογό μας του ΨΚΚ και ζήτησαν να τους φιλοξενήσουμε για ένα τριήμερο.
Ο σύλλογος του ψυχιατρείου ανταποκρίθηκε στο αίτημα τους και τους επέτρεψε να
κάνουν χρήση της πισίνας. Μάλιστα κράτηση είχε ζητήσει και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Χέρμαν βαν Ρόμπαϊ ο οποίος όμως την τελευταία στιγμή το ανέβαλε για άλλη
χρονική περίοδο.
Η φημολογία ότι οι έγκλειστοι του ψυχιατρείου τους «τρέλαναν στις πατητές»
διαψεύστηκε από τους υπεύθυνους του ψυχιατρείου, οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν ότι
κανένα επεισόδιο δεν έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της φιλοξενίας των ως άνω
επισκεπτών.
Τέλος αυτός που απεικονίζεται στην φωτογραφία κάτω από την βάγια είναι ο
οικονομικός σύμβουλος των δύο παραπάνω στελεχών την στιγμή που συντάσσει την έκθεσή
του με την οποία ζητά επιπρόσθετες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, επιπλέον βαριά
φορολογία, περαιτέρω εκχώρηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και εν τέλει να
τουφεκιστούν στην πλατεία Συντάγματος και για παραδειγματισμό ένας εκπρόσωπος από
τους Σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ένας συνταξιούχος που δεν μπορεί να αγοράσει τα
φάρμακά του, ένας πτυχιούχος άνεργος, ένας Έλληνας οικογενειάρχης που αδυνατεί να
1

ταΐσει την οικογένειά του και ένας καρκινοπαθής που δεν μπορεί να πάρει την απαραίτητη
φαρμακευτική αγωγή για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υγείας του.
Ως είναι φυσικό η παραπάνω έκθεση δεν δημοσιεύεται διότι έχει τον χαρακτηρισμό
άκρως εμπιστευτική. Τέλος, οι συνάδελφοι του Ψ.Κ.Κ δηλώνουν ότι για κανένα από τα
προβλήματα της χώρας δεν ευθύνεται κανείς άλλος, ούτε βέβαια οι ευεργέτες και
οσιομάρτυρες της τρόικα και του ΔΝΤ και αναλαμβάνουν την απόλυτη ευθύνη για την
κατάντια της χώρας!
Το παρόν δελτίο τύπου συντάχθηκε σε πείσμα όλων όσων λένε ότι οι σωφρονιστικοί
υπάλληλοι δεν έχουν χιούμορ!
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