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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Γενικό Συμβούλιο των Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας μας, το ανώτερο
συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί το σύνολο των εργαζομένων σε όλα τα
Καταστήματα Κράτησης, σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα 20/9/2016 απασχολούμενο
με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις Φυλακές της Χώρας από τις εφαρμοζόμενες
πολιτικές και με τις πρόσφατες μετακινήσεις υπηρεσιακών στελεχών προέβη ομόφωνα
στην σύνταξη του παρακάτω ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Οι απόψεις για τα αρχηγικά κόμματα διίστανται. Από την άλλη κόμμα χωρίς ισχυρό
αρχηγό, ελαχιστοποιεί τις δυνατότητες ουσιαστικής πολιτικής του παρέμβασης. Όταν όμως
πολιτικοί χώροι με κυβερνητική προοπτική εκφράζονται από αρχηγικά κόμματα είναι
δεδομένο ότι οι αρχηγοί εν πολλοίς καθορίζουν την εξέλιξή τους.
Είκοσι μήνες πριν, ο τότε όπως και τώρα δοκιμαζόμενος Ελληνικός λαός
προετοιμάζονταν να απαντήσει στους αντιεξουσιαστές Κυβερνήτες, στον μέγα κατά τον
«Στρός Σκαν» υπόγειο Μνημονιακό «συνωμότη», στον διάδοχό του, αλλά και στον Ιανό της
πολιτικής των Ζαππείων, Σίβα του 2ου μνημονίου που συνεργάστηκε με τους
προηγούμενους για την επιβολή του.
Οι περισσότεροι έλεγαν θα πάμε Αριστερά. Θυμόμαστε τότε ένα συνάδελφό μας ο
οποίος, αναφερόμενος στο πάμε Αριστερά σε σχέση με τον εργασιακό μας χώρο να λέει:
«Κοιτάξτε να δείτε συνάδελφοι, κατά την γνώμη μου όταν είσαι στο μέσον της κόλασης,
είτε Αριστερά πας είτε Δεξιά, κόλαση είναι, δεν πειράζει όμως ας δοκιμάσουμε». Ήταν
δεδηλωμένος Δεξιός, αυτή την φορά όμως ψήφισε φανερά και με αποδείξεις Σύριζα. Το
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ίδιο έκαναν άλλωστε και αρκετοί συνάδελφοί μας από άλλα κόμματα. Το λέμε αυτό για να
αποδείξουμε ότι για να γίνει τελικά ο Σύριζα Κυβέρνηση έπρεπε το 32% του κόσμου να
υπερβεί τις ισχυρές, μακροχρόνιες πολιτικές συνήθειες, επιρροές και προτιμήσεις του.
Όπως και το έκανε.
Έτσι το 32% ανέμενε και ένα 4% πανηγύριζε. Στη συνέχεια, για τους γνωστούς λόγους
το 4% έγινε 2%, τα πανηγύρια σταμάτησαν, άρχισαν όμως οι «συνωμοσίες» και οι
συνωμοσιολογίες. Άλλωστε οι πολλοί επαναστατούν, οι λίγοι ο καθένας απ’ το πόστο του
«συνωμοτεί».
Πότε εναντίον της κοινής λογικής και της πραγματικότητας, πότε εναντίον όποιου
τολμήσει να διαφωνήσει μαζί τους, ενίοτε και εναντίον αυτού που τους έδωσε πολιτική
υπόσταση και ρόλο.
Όταν δεν θέλουν ή δεν μπορούν να «συνωμοτήσουν», για να καλύψουν την
δεδομένη ανικανότητά τους συνωμοσιολογούν. Κοντολογίς αρχίζουν να βλέπουν εχθρούς,
δαίμονες, πράκτορες, διεφθαρμένους ή οτιδήποτε άλλο το οποίο υποτίθεται τους πολεμά,
άρα τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι.
Μάλλον μια τέτοια πολιτική μεθόδευση αντιμετωπίζουμε οι εργαζόμενοι στις
φυλακές, τη μεθόδευση και τη συνωμοσιολογία των συμβούλων, των στελεχών και αυτών
που τελικά αποφασίζουν. Μην εκπλήσσει καθόλου η σειρά, είναι αυτή ακριβώς, από κάτω
προς τα πάνω. Είναι όλοι αυτοί που αρνήθηκαν να καταδικάσουν ως τρομοκρατική
ενέργεια τη δολοφονία του αείμνηστου συναδέλφου μας Γκαλιμάνη. Είναι αυτοί που εξ
αρχής μας αντιμετώπισαν ως μιάσματα, κάτι μεταξύ βυρσοδεψών και εκδορέων. Είναι
αυτοί που στο απόγειο της άρρωστης «Αριστεροσύνης» τους, επειδή είχαμε άλλη άποψη
απ’ τη δική τους, μας είπαν πως δεν φταίνε τόσο οι πολιτικές για την κατάσταση μιας
υπηρεσίας, αλλά οι εργαζόμενοι, προσθέτοντας ότι «εμείς οι Δημοκράτες θα τα αλλάξουμε
όλα». Πολύ προχωρημένη «Αριστερή» θέση αλλά την αντέξαμε.
Ελπίζαμε ότι κάπου εκεί θα σταματούσαν. Όταν όμως «τολμήσαμε» να
διαφωνήσουμε και το κάναμε δημόσια, μας αποκάλεσαν και αυτοί δημόσια «παράκεντρα»
που παλεύουμε να διατηρήσουμε τα προνόμιά μας, χωρίς ωστόσο να απαντήσουν σε
καμία από τις ενστάσεις μας. Μας παρέδωσαν δηλαδή βορρά στους προνομιακούς κατά
τα άλλα συνομιλητές τους (αν μπορούν ας το αμφισβητήσουν) που τόσα έχουν πει μα
κυρίως έχουν κάνει εναντίων μας.
Ωσάν μία κατάσταση κάτι μεταξύ Κατιλίνα, Μάριου και Σίλα, δεν θα μπορούσε να
έλλειπαν οι προγραφές. Πιστοί κάποιοι στις κατά καιρούς απειλές άρχισαν ως φαίνεται
τώρα να τις υλοποιούν. Δε θα πούμε για ποιους ακριβώς λόγους απείλησαν, γιατί δεν
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χρειάζεται να εμπλέξουμε και άλλα πρόσωπα τα οποία όχι μόνο δεν φταίνε αλλά διότι στη
συνέχεια και αυτούς τους ξεγέλασαν.
«Αυτά που ξέρατε να τα αφήσετε». «Για τους Μιχαϊλίδηδες και τον Κούτσικο γιατί
δεν αντέδρασες και αντιδράς τώρα;» «θες να ρίξεις την κυβέρνηση!», «Στο φυλάω να το
ξέρεις!», είπε κάποιος στη Διευθύντρια του ΕΚΚΝ Αυλώνα. «Θα φας το κεφάλι σου αν
συνεχίσεις να διαφωνείς με το θέμα του Αττικού νοσοκομείου και να λες ότι λένε και οι
συνδικαλιστές», «σε έχω προειδοποιήσει μην το ξεχνάς», είπαν στη Διευθύντρια του
Ψυχιατρείου. Το ίδιο έκαναν και στον αρχιφύλακα της φυλακής Χανίων, τον οποίο
απείλησαν λέγοντάς του «αν δεν άνοιγες την πτέρυγα θα σε έστελνα απλό υπάλληλο στην
Κομοτηνή». Ένας δε, εσχάτως τοποθετηθείς σε σημαντική θέση έλεγε και συνεχίζει ως
πραίτορας πλέον να λέει ότι «για όλα φταίει ο συνδικαλισμός». «Αυτό το σύστημα των
συνδικαλιστών τα κάνει όλα», «ο Αυλώνας είναι πίσω από όσα μου έχουν συμβεί», «εσύ
κακώς κάθεσαι εκεί, πρέπει να πας στον Κορυδαλλό». Εδώ πάει το «Που είσαι νιότη που
έδειχνες πως θα γινόμουν άλλος». Άξιος άξιος.
Έτσι λοιπόν, στις 16/9/2016, η Διευθύντρια του ΕΚΚΝ Αυλώνα, παρότι αντιμετωπίζει
σοβαρότατο πρόβλημα υγείας του συζύγου της, μετακινείται στη Θήβα. Το ίδιο κάνουν και
με τον Αρχιφύλακα του ΕΚΚΝ Αυλώνα, τον οποίο αδικαιολόγητα τον μετακινούν στο Κ.Κ
Κορίνθου, όπου κρατούνται μόλις 9 κρατούμενοι, με αποτέλεσμα τον παράνομο
υποβιβασμό του εκεί υπηρετούντος Αρχιφύλακα σε απλό Φύλακα. Τη Διευθύντρια του
Ψυχιατρείου, με ανειλημμένες οικογενειακές υποχρεώσεις και δύο παιδιά να σπουδάζουν
στα πανεπιστήμια, τη μετακινούν στον Αυλώνα. Την πρώην Διευθύντρια της ΔΦ
Κορυδαλλού, που οι ίδιοι την είχαν αποσπάσει ως απλή υπάλληλο στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, αντικαθιστώντας την μάλιστα για το λόγο αυτό από μέλος του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου, την αποσπούν ξανά και την τοποθετούν ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης στο
Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού.
Προφανώς και αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της διοίκησης να προβαίνει σε αλλαγές
και μετακινήσεις, πάντα όμως με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και όχι να εκδικείται.
Τα δύο αυτά Καταστήματα, μαζί με δύο-τρία άλλα της Περιφέρειας, κατά κοινή
ομολογία λειτουργούσαν άριστα και με ορατά αποτελέσματα. Για ποιο λόγο λοιπόν κάνουν
αυτές τις αλλαγές τώρα; Πόσο μάλλον, όταν όλοι ξέρουμε ότι η συνάδελφος που
τοποθετήθηκε ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης στο ΨΚ Κορυδαλλού, η ίδια επιθυμούσε να
τοποθετηθεί στον Ελαιώνα Θηβών. Από εκεί άλλωστε είχε μετακινηθεί ο Διευθυντής, ο
οποίος επελέγη ως Διευθυντής Συντονισμού των Φυλακών παρά τω Γενικό Γραμματέα
Αντεγκληματικής Πολιτικής και μόνο αυτή η θέση θα έπρεπε να καλυφθεί.
Αν είχε γίνει αυτή η τοποθέτηση, τι χρειαζόντουσαν όλες οι άλλες; Είναι προφανές
γιατί το έκαναν τώρα: Είχαν μεν προσχεδιάσει τις μετακινήσεις που χρωστούσαν, αλλά μαζί
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με αυτές, είχαν ετοιμάσει και το άλλοθί τους. Στο ΕΚΚΝ Αυλώνα, γινόταν έρευνα σχετικά
με το γιό πρώην κρατούμενου και πρώην υπουργού της Κύπρου. Προσδοκούσαν ότι το
πόρισμα θα ήταν καταγνωστικό, άρα θα είχαν έτοιμη τη δικαιολογία και κανείς δεν θα
μπορούσε τότε να πει τίποτα. Μάλλον κάτι δεν τους πήγε καλά με το πόρισμα, (δεν
υποκύπτουν όλοι) και αν όντως είναι απαλλακτικό θα δυσκόλευε την υλοποίηση τους.
Φαίνεται λοιπόν κάτι έχουν πληροφορηθεί για αυτό και έσπευσαν να κάνουν τις
μετακινήσεις, πριν την κατάθεση του.
Καταίσχυναν της αισχύνης, άλλωστε «έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν».
Υπηρεσιακά μας εξοντώνουν ηθικά μας ευτελίζουν, βιολογικά αναμένουμε την
συνέχεια των προγραφών.
Μετά από αυτά είναι προφανές πως, για ότι συμβεί στον εργασιακό μας χώρο ή
προσωπικά εναντίων μας, αποκλειστικά υπεύθυνοι θα είναι όσοι ακούν τους
ανερυθρίαστους συνωμοσιολογούντες και ανάλογα αποφασίζουν.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ως σκόπιμες, άδικες και εκδικητικές τις μετακινήσεις των
συναδέλφων μας και ζητάμε να σταματήσουν τέτοιες ενέργειες, συμπεριφορές και
πρακτικές.
Ζητάμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας:
- Να προβεί σε άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης
- Να κοινοποιήσει το παρόν ψήφισμα σε όλα τα Κόμματα της Βουλής και
- Εξουσιοδοτούμε το Δ.Σ της ΟΣΥΕ να οργανώσει και να υλοποιήσει κάθε μορφής
διαμαρτυρία και απεργιακές κινητοποιήσεις.
Κάλιο δορυάλωτοι, παρά ευτελισμένοι!
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