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Λένε ότι όταν ο Σόλωνας στην αρχαία Αθήνα, σε μια περίοδο κοινωνικής 
έντασης και αγώνων, ανέλαβε να νομοθετήσει για το ξεπέρασμα της 
κρίσης,  επέβαλε μεταξύ των άλλων μέτρων την παραγραφή των χρεών και 
την απελευθέρωση όλων όσων είχαν μετατραπεί σε δούλους από την 
αδυναμία πληρωμής τους. Ήταν ο γνωστός νόμος της σεισάχθειας (σείω 
(ταρακουνώ) + άχθος (βάρος, χρέος) Το ίδιο αίτημα επανέρχεται 
τακτικά ανά τους αιώνες για να εξαλείψει για λίγο τη λεηλασία του λαϊκού 
εισοδήματος από δουλοκτήτες, άρχοντες, τοκογλύφους, τράπεζες…  
   Τις τελευταίες μέρες από διάφορους πολιτικούς και εργατοπατέρες 
προκρίνονται λύσεις του τύπου «να παγώσουν οι υποχρεώσεις των 
ανέργων, πολυτέκνων κλπ για ένα-δύο χρόνια, να μειωθούν τα επιτόκια, να 
κρατικοποιηθεί η Εθνική τράπεζα κ.α. που απέχουν έτη φωτός από το 
μέγεθος πολιτικού θάρρους και οξυδέρκειας  που απαιτούν αποφάσεις-
νόμοι όπως του Σόλωνα. Η κρίση δημιουργήθηκε από την 
υπερσυσσώρευση κερδών του μεγάλου κεφαλαίου που καταλήστευσε το 
εργατικό λαϊκό  εισόδημα. Που έφερε σε τέτοια οικονομική θέση τους 
εργαζομένους ώστε να μην μπορούν να πληρώσο υν τα χρέη τους και να 
αγοράσουν τα προϊόντα που παράγουν με τον ιδρώτα τους. Μόνη λύση 
λοιπόν: Να παραγραφούν τα χρέη από στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας 
των εργαζομένων και τα χρέη από κάρτες και καταναλωτικά δάνεια των 
φτωχών. Να απαλλοτριωθούν οι τράπεζες και να μπει εργατικός έλεγχος 
στον τραπεζικό τομέα. Επιτέλους σεισάχθεια για όλους τους εργαζομένους! 

ΕΞΩΔΙΚΟ 
ΚΑΤΑ  

ΤΠΔΥ,ΤΕΑΔΥ,ΜΤΠΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΚΑΤΑ  
1) Του Ταμείου Πρόνοιας 
Δημοσίων Υπαλλήλων, που 
εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου 31 
ως νόμιμα εκπροσωπείται 
2) Του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, 
που εδρεύει στην Αθήνα, Όθωνος 
10 ως νόμιμα εκπροσωπείται 
3) Του Μετοχικού Ταμείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων, που 
εδρεύει στην Αθήνα, Λυκούργου 
12, ως νόμιμα εκπροσωπείται  
Από όλες τις οικονομικές 
αναλύσεις προκύπτει ότι η 
τρέχουσα οικονομική κρίση 
εξανεμίζει σταδιακά τα 
αποθεματικά των ασφαλιστικών 
ταμείων. Η μείωση της αξίας τόσο 
των μετοχών, όσο και των 
αμοιβαίων κεφαλαίων προβλέπεται 
τουλάχιστον στο 50 έως 80% κατά 
μέσο όρο.   Πληροφορίες που το 
τελευταίο διάστημα έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας στον τύπο, 
αναφέρουν πως οι απώλειες κατά 
προσέγγιση των αποθεματικών των 
ταμείων αγγίζουν, αν δεν έχουν 
ξεπεράσει, τα 6 δις ευρώ.  
Με πρόσφατη ανακοίνωσή του το 
Ταμείο Προνοίας Δημοσίων 
Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), μας 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ 
        ΚΙΝΗΣΗ 
   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2008 
  deltioatakto@yahoo.gr 
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«ανακοίνωσε» ότι, αφενός έχει χάσει 45% των 
αποθεμάτων του από το χρηματιστηριακό τζόγο, 
αφετέρου ότι από τις 1.200 αιτήσεις ΔΥ (το χρόνο) για 
το εφάπαξ, μπορεί να καλύψει μόνο τις… 590 (!) 
Το πρόβλημα φέρεται ως ιδιαίτερα μεγάλο καθώς πέρσι 
τα αποθεματικά λεηλατήθηκαν από τις κατευθυνόμενες 
τοποθετήσεις στα «δομημένα ομόλογα». Αποκαλύφθηκε 
πρόσφατα πως από τα ομόλογα αυτά και μάλιστα για 
μόνο τέσσερα από αυτά που υπάρχουν στοιχεία, οι 
απώλειες αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τα 240 εκατομμύρια 
ευρώ. Επειδή τα αποθεματικά των Ταμείων 
δημιουργήθηκαν από τον ιδρώτα των εργαζομένων για 
να εξασφαλίσουν τις κοινωνικοασφαλιστικές παροχές 
και όχι για να γίνονται βορά στις τυχοδιωκτικές 
διαθέσεις της χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας. 
Επειδή στις εφημερίδες (Οκτώβρης 2008) γράφτηκε και 
δε διαψεύστηκε, ότι 85 συνταξιούχοι δημόσιοι 
υπάλληλοι απεβίωσαν χωρίς καν να πάρουν το εφάπαξ, 
ενώ αντίθετα αυξάνονται συντριπτικά οι αμοιβές των 
Προέδρων των Ταμείων!! 
Επειδή με την ιδιότητά μας των εκλεγμένων 
συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζομένων στους 
χώρους της εκπαίδευσης έχουμε άμεσο έννομο 
συμφέρον να πληροφορηθούμε ποια είναι η αξία της 
περιουσίας των ταμείων που ασφαλίζουν τους Έλληνες 
εκπαιδευτικούς δημοσίους υπαλλήλους και με ποιον 
τρόπο διαμορφώθηκε η αξία 
αυτή.

 Ενόψει των ανωτέρω σας καλούμε να μας 
πληροφορήσετε άμεσα: 
1. Σε ποιους άϋλους τίτλους (μετοχές, ομόλογα, 
δομημένα ομόλογα, άλλα χρηματιστηριακά προϊόντα) 
επένδυσε το Ταμείο κατά τα τελευταία δέκα έτη και 
ποια ήταν τα ποσά που επενδύθηκαν στους τίτλους 
αυτούς 
2. Ποια περιουσιακά στοιχεία των Ταμείων (μεταξύ των 
οποίων και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) 
εκποιήθηκαν για την αγορά αυτών των τίτλων και σε τι 
τιμή εκποιήθηκαν 
3. Ποια είναι η σημερινή αξία των άϋλων τίτλων 
(αναλυτικά για τον καθένα)  
4. Εάν έχει ανατεθεί η διαχείριση των διαθεσίμων του 
Ταμείου σε τρίτον (τράπεζα, εταιρεία ή άλλο οργανισμό) 
και σε ποιον 

5. Ποια είναι η συνολική περιουσία του Ταμείου σήμερα 
(αναλυτικά σε τίτλους, ακίνητα κλπ.) και η αξία αυτής   
Επίσης σας καλούμε να μας χορηγήσετε αντίγραφο των 
πρακτικών των συνεδριάσεων των διοικητικών 
συμβουλίων κατά τις οποίες αποφασίσθηκε η επένδυση 
του Ταμείου στους ως άνω άυλους τίτλους, η εκποίηση 
των περιουσιακών στοιχείων για την αγορά των τίτλων 
αυτών και η τυχόν ανάθεση της διαχείρισης διαθεσίμων. 
Στα ως άνω πρακτικά να εμφαίνεται η σύνθεση των 
Δ.Σ., τα παρόντα μέλη και τι ψήφισε το κάθε μέλος.  
 Απέναντι στην κλοπή των Ταμείων, να πάρουμε 
ποικίλες πρωτοβουλίες, μέσα από τα σωματεία, 
πρωτοβάθμια και Ομοσπονδίες, για την κινητοποίηση 
ευρύτερου εκπαιδευτικού δυναμικού! 

ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ: Τσιριγώτη Θαναση, μέλους ΔΣ ΟΛΜΕ, Μακρή 

Βασίλη, μέλους ΔΣ ΔΟΕ, Κεφαλληνού Παναγιώτη, 
Γραμματέα Τεχνικών Δήμου Αθήνας, Πανοπούλου 
Φωτεινής, μέλους ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ – ΟΛΜΕ, Ναξάκη 

Αντώνη, μέλους ΓΣ ΑΔΕΔΥ, Μάτσα Κατερίνας, μέλους 
ΓΣ ΑΔΕΔΥ, Σάμιου Παναγιώτη, μέλους ΓΣ ΑΔΕΔΥ, 

Παπαδόπουλου Γιάννη, Προέδρου ΕΛΜΕ ΄Ανω 
Λιοσίων, Δανιήλ Μαρίας, Προέδρου ΕΛΜΕ Καλλιθέας-

Ν.Σμύρνης, Ξυδά Αποστόλη, Προέδρου ΕΛΜΕ 
Ελευσίνας, Βουρεκά Θοδωρή, Προέδρου ΕΛΜΕ Α΄ 
Αθήνας, Δεμερδεσλή Γιώργου, Προέδρου ΕΛΜΕ Β΄ 

΄Εβρου, Φύτρου Πέτρου, Προέδρου ΕΛΜΕ Κυκλάδων, 
Γεωργιάδου Νίνας, Γραμματέως ΕΛΜΕ Β΄ 

Δωδεκανήσου, Σόφη Γιώργου, μέλους ΔΣ ΕΛΜΕ 
Νότιας Αθήνας, Φατούρου Αγγελικής, μέλους ΔΣ 

ΕΛΜΕ Περιστερίου 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΘΑ 
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  

από την τσέπη τους από τις 17 Νοεμβρίου 
 
Από την τσέπη τους θα είναι αναγκασμένοι να 
πληρώνουν τα φάρμακά τους από τις 17 Νοεμβρίου οι 
εκπαιδευτικοί και όλοι οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου 
μετά την απόφαση των Φαρμακευτικών Συλλόγων 
Αττικής και Πειραιά να σταματήσουν την πίστωση. 
Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής 
Κωνσταντίνος Λουράντος τόνισε στο ραδιόφωνο του 
ΣΚΑΪ ότι οι φαρμακοποιοί είναι αποφασισμένοι να μην 
υπογράψουν ξανά ατομικές συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ 
ακόμα και αν το ταμείο εξοφλήσει τα χρέη του τα οποία 
πλέον ανέρχονται σε 70.000.000 ευρώ μόνο για τα 
φαρμακεία της Αθήνας και του Πειραιά. 
Σύμφωνα με τον κ. Λουράντο, οι φαρμακοποιοί θα 
συνεργαστούν ξανά με τον ΟΠΑΔ μόνο στην περίπτωση 
που το Ταμείο δεχτεί να υπογράψουν Συλλογική 
Σύμβαση. 
Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο οι φαρμακοποιοί 
είχαν αποφασίσει και πάλι να σταματήσουν την 
πίστωση, όμως ανέστειλαν την απόφασή τους μετά τις 
υποσχέσεις που έλαβαν ότι θα αποπληρωθούν τα χρέη. 
Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν σήμερα, από τον 
Σεπτέμβριο έχουν εισπράξει τις οφειλές μόνο ενός μήνα 
ενώ τα χρέη του ΟΠΑΔ είναι από τον Απρίλιο. 



ΕΕ: 65 ΩΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΞΕΙ…. 
Το «κουτί της Πανδώρας» για την ένταση της εκμετάλλευσης 
των εργαζομένων, μέσα από το χτύπημα του σταθερού, 
ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, την κατάργηση 
των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την 
αντικατάστασή τους από ατομικές, επιφέροντας συνολικά 
αντιδραστικές αλλαγές στο Εργατικό Δίκαιο, άνοιξαν χτες 
διάπλατα οι δυνάμεις του κεφαλαίου. 
Ο γνωστός συνασπισμός Συντηρητικών και 
Σοσιαλδημοκρατών, με τη συμμετοχή της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ, ενέκριναν την πρόταση για την «Οργάνωση του 
χρόνου εργασίας» της ΕΕ στην Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, 
υπερψηφίζοντας την «έκθεση Cercas» («έκθεση Σέρκας»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η έκθεση περιλαμβάνει ανώδυνες για το κεφάλαιο 
«τροπολογίες» που στόχο έχουν να εξωραΐσουν στα μάτια των 
εργαζόμενων τα όσα αντιδραστικά αποφάσισαν σχετικά με το 
χρόνο εργασίας τον περασμένο Ιούνη οι υπουργοί 
απασχόλησης της ΕΕ. Το σύνολο των «τροπολογιών» αφήνει 
αναλλοίωτο το περιεχόμενο της βαθιά αντεργατικής πρότασης 
οδηγίας των υπουργών Απασχόλησης.  

Στρατηγική ταύτιση με τις αποφάσεις των υπουργών 
Απασχόλησης 

Όπως είναι γνωστό, η πρόταση οδηγίας, στην οποία 
συμφώνησαν οι υπουργοί Απασχόλησης της ΕΕ στις 9 και 10 
Ιούνη 2008, τροποποιεί σε ακόμη πιο αντιδραστική 
κατεύθυνση την υπάρχουσα κοινοτική οδηγία (2003/88/ΕΚ) 
και σαρώνει θεμελιακά δικαιώματα της εργατικής τάξης και 
γενικότερα των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση 
οδηγίας: 

• Τεμαχίζει τον εργάσιμο χρόνο σε «ενεργό» και 
«ανενεργό» χρόνο εργασίας. Εισάγει την έννοια του 
απλήρωτου «ανενεργού» χρόνου εργασίας. 

• Αυξάνει το χρονικό διάστημα διευθέτησης της 
εργασίας σε δωδεκάμηνη βάση. 

• Διατηρεί και επαυξάνει το δικαίωμα των κρατών - 
μελών να μην εφαρμόζουν ακόμη και αυτά τα εξοντωτικά 
χρονικά όρια εργασίας της οδηγίας 2003/88 και να επιτρέπουν 
την απασχόληση των εργαζομένων έως και 65 ώρες τη 
βδομάδα. 
Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του 
«σοσιαλιστή» Α. Σέρκας για την «Οργάνωση του χρόνου 
εργασίας», που ψηφίστηκε, δεν είναι τίποτε άλλο από 
κοινοβουλευτικά τερτίπια, μια βρώμικη προσπάθεια να ρίξουν 
«στάχτη στα μάτια», να εξαπατήσουν, να συγκρατήσουν τις 
αντιδράσεις και την αγανάκτηση των εργαζομένων. 

• Αναγνωρίζουν τη διάσπαση του χρόνου εργασίας σε 
«ενεργό» και «ανενεργό» και ανοίγουν διάπλατα το δρόμο να 
μη θεωρείται χρόνος δουλειάς και άρα να μην πληρώνεται. 

• Συμφωνούν με την αύξηση του χρονικού 
διαστήματος της διευθέτησης της εργασίας σε 12 μήνες. 

• Αποδέχονται τη «ρήτρα εξαίρεσης» για χρονικό 
διάστημα τριών ετών, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις 

για την παράτασή του όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο 
για το κεφάλαιο. 
H εσπευσμένη προώθηση του αντεργατικού τερατουργήματος 
- που αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια του 
Ευρωκοινοβουλίου στις 16/12/2008, ώστε να αποτελέσει 
επίσημη κοινοτική νομοθεσία - φανερώνει ξεκάθαρα ότι 
επιδίωξη του κεφαλαίου και του πολιτικού προσωπικού του 
είναι να αξιοποιήσει τη σχετική οδηγία ως εργαλείο, για να 
επιβάλει σαρωτικές αλλαγές στο Εργατικό Δίκαιο, 
προκειμένου να φορτώσει τις συνέπειες της κρίσης του 
καπιταλιστικού συστήματος στις πλάτες των εργαζομένων, 
ανατρέποντας θεμελιώδεις κατακτήσεις και δικαιώματα των 
αυτών. 

ΦΥΛΑΚΕΣ 
ΓΙΑΤΙ ΕΞΕΓΕΡΘΗΚΑΝ ΟΙ 

«ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΙ» 
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΩΤΗΡΧΟΥ 
Η αφίσα δεν ήταν άλλη από αυτήν της ταινίας του Τζιμ 
Τζάρμους «Στην παγίδα του νόμου». Με τις αναγνωρίσιμες 
φάτσες των Τζον Λιούρι, Τομ Γουέιτς, Ρομπέρτο Μπενίνι. 
Στη μια γωνία της έγραφε: «Τους ψεύτικους κρατούμενους 
πολλοί αγάπησαν. Τους αληθινούς κανείς;». Πάνε ίσως και 20 
χρόνια από τότε που οι φωτιές στις ταράτσες των 
κολαστηρίων που καίγονταν φώτιζαν τα βήματα χιλιάδων 
πολιτών που πραγματοποιούσαν πορείες αλληλεγγύης με 
συνθήματα όπως «μπουρλότο και φωτιά σε όλα τα κελιά» και 
«το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο απ' όλα τα κελιά». 
Έχουν περάσει σχεδόν 15 χρόνια από τότε που οι κρατούμενοι 
εξεγείρονταν «ενάντια στους γδάρτες των ονείρων τους». 
Σήμερα ζούμε ιστορικές στιγμές. Την πλέον πρωτόγνωρη, 
συντονισμένη και ειρηνική αγωνιστική κινητοποίηση των 
κρατουμένων. Στην αποχή από το συσσίτιο συμμετέχουν οι 
δύο στους τρεις φυλακισμένους. Οκτώ χιλιάδες κρατούμενοι -
σε σύνολο 12.000- σπάνε τα τείχη της σιωπής για να 
φωνάξουν «φτάνει πια». Μια κραυγή από σχεδόν όλες τις 
φυλακές της χώρας: Κομοτηνή, Διαβατά, Λάρισα, Δομοκός, 
Γρεβενά, Άμφισσα, Ανήλικοι Βόλου, Κορυδαλλός, Κέρκυρα, 
Χαλκίδα, Μαλανδρίνο, Ναύπλιο, Πάτρα, Χανιά, 
Αλικαρνασσός, Νεάπολη Κρήτης, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Χίος, 
Αυλώνα, Γυναικείες Θηβών - Διαβατών - Κορυδαλλού. 
Αίτημά τους; το αυτονόητο. ΣΕΒΑΣΜΟΣ. Οι συνθήκες 
κράτησης έχουν περάσει το σημείο της αξιοπρεπούς 
διαβίωσης προ πολλού. Ότι και να πει κανείς για την 
κατάσταση των φυλακών στη χώρα μας είναι λίγο. Μόνο μία 
λέξη αποδίδει σε μια πολιτισμένη χώρα αυτά που συμβαίνουν 
εκεί: ΝΤΡΟΠΗ. Εθνική ντροπή. Ένα αίσθημα που προφανώς 
απουσιάζει από το σύμπαν των ιθυνόντων του υπουργείου 
Δικαιοσύνης, που εγκαλείται κυρίως για όσα δεν έχει πράξει 
όλο αυτό το διάστημα. Καθώς εδώ και χρόνια όλα είναι 
γνωστά και κανείς δεν δικαιούται να ισχυρίζεται ότι δεν 
γνωρίζει. 
Σύσσωμοι οι εθνικοί φορείς, θεσμικοί, επιστημονικοί αλλά 
και ευρωπαϊκοί, έχουν επανειλημμένως αξιώσει την άμεση 
λήψη μέτρων. Η απαξίωση για το κατ' ευφημισμόν 
«σωφρονιστικό» μας σύστημα έρχεται διατυπωμένη επισήμως 
από θεσμικά όργανα, όπως είναι οι ετήσιες εκθέσεις και τα 
πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά και οι υποδείξεις 
της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που 
μένουν αναπάντητες. Τα χάλια μας τα ξέρουν και στο 
εξωτερικό: οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά των 
Βασανιστηρίων τόσο το 2006 όσο και φέτος καυτηριάζουν 
την επικρατούσα κατάσταση και αποφαίνονται ότι η κράτηση 
στα σωφρονιστικά μας καταστήματα είναι απάνθρωπη και 
ταπεινωτική. Ακόμη και οι σχετικές καταδίκες από το 



Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δεν 
φάνηκε να πτοούν κανέναν: μία απόφαση είχαμε τον 
περασμένο Ιούνιο (Κοτσάφτης κατά Ελλάδας), σύμφωνα με 
την οποία υπήρξε συστηματική παραβίαση του δικαιώματος 
προστασίας της υγείας και της ζωής του κρατουμένου, ενώ 
σημειωνόταν ότι αυτό συνέβη σε κελί φυλακών όπου ήταν 
αναγκασμένος να συγκατοικεί με άλλους δέκα κρατουμένους. 
Πρόκειται για τη δεύτερη καταδίκη μας για την απουσία 
ενδεδειγμένης ιατρικής συνδρομής σε κρατούμενο, καθώς είχε 
προηγηθεί το 2006 ακόμη μία (Σερίφης κατά Ελλάδας). Κοινή 
συνισταμένη στις καταδίκες; Η ανύπαρκτη 
ιατροφαρμακευτική υποδομή. Για την Ιστορία, αναφέρουμε 
ακόμη μία καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο για απαξιωτική συμπεριφορά και εξευτελιστική 
μεταχείριση εις βάρος κρατουμένου των φυλακών τον 
Απρίλιο του 2001 (Πιρς κατά Ελλάδας). 
Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχουν 
προ καιρού σημάνει συναγερμό. Οι αναφορές στις εκθέσεις 
της Διεθνούς Αμνηστίας για τις απαράδεκτες συνθήκες 
κράτησης στη χώρα μας έχουν πάγιο χαρακτήρα. Η 
Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων δεν έχει 
σταματήσει από την προ διετίας συγκρότησή της να 
αγωνίζεται για την άρση αυτών των προβλημάτων. 
«Ριζική αλλαγή του σωφρονιστικού συστήματος», ζήτησε 
ακόμη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν από τρεις μέρες. 
Αν κάποιοι δικαιούνται να μιλούν, είναι αυτοί που κατάφεραν 
να σταθούν όρθιοι όταν ένα ολόκληρο σύστημα προσπαθεί να 
τους συνθλίψει. Ο λόγος, στους κρατουμένους. * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
         «Μας βλέπουν σαν ζώα»! 
*Μαρίνα, Ελαιώνας, Θήβα: «Για ένα λάθος δεν μπορεί να σε 
καταδικάζουν για όλη σου τη ζωή. Δικαιούμαστε μια δεύτερη 
ευκαιρία. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους όσους 
έχουμε βλάψει. Όσους δεν μπορούν να μας συγχωρήσουν, το 
καταλαβαίνουμε. Αλλά πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, 
γυναίκες και άντρες, και μετά κρατούμενοι»... 
*Κωνσταντίνος Κατσούβαλος, βαρυποινίτης, φυλακές 
Κορυδαλλού: «Όλες οι φυλακές είναι χάλια. Δεν σέβονται τον 
κρατούμενο. Μας βλέπουν σαν ζώα. Ρίχνουν πειθαρχικά με το 
παραμικρό. Ζούμε εδώ πάνω από 2.600 κρατούμενοι σε 
φυλακές για 650. Ο ένας κοιμάται πάνω στον άλλο. 
Στοιβαγμένοι. Σε κελιά του ενός στριμώχνονται τέσσερα και 
πέντε άτομα». 
*Ηλίας Λυρίτης, για τις φυλακές Κέρκυρας: «Είναι τελείως 
ακατάλληλες. Συνέχεια πλημμυρίζουν τα κελιά μας. Η 
υγρασία έχει διαποτίσει όλο μας το σώμα. Συνέχεια τρέχουν 
τα νερά και αυτοί βάζουν ένα μπάλωμα και μετά 
πλημμυρίζουμε πάλι. Χάλια υποδομή. Η κατάσταση είναι 
τελείως απελπιστική». 

*Νικόλαος Τριανταφύλλου, Αλικαρνασσός: «Μας έχουν σαν 
τα ποντίκια. Στα κελιά, στα κλουβάκια των μεταγωγών. Πάμε 
να δικαστούμε και μας εξοντώνουν. Ρίχνουν τις ισόβιες από 
το πουθενά, λες και μοιράζουν σουβλάκια. Να τιμωρούμαστε, 
αλλά όχι και να μας παίρνουν το κεφάλι». 
*Γεώργιος Μουσταφάς, 45 χρόνων σήμερα, μπαινοβγαίνει 
στις φυλακές από ανήλικος: «Δεν είναι συνθήκες αυτές αλλά 
βασανιστήριο. Μπαίνεις λογικός και γίνεσαι τρελός. Δεν 
μπορείς να φανταστείς σε τι συνθήκες ζούμε, μέσα στη βρώμα 
και στις αρρώστιες και δεν έχουμε γιατρό...». 
*Παναγιώτης Γεωργιάδης, Κορυδαλλός: «Είναι απαράδεκτο 
αυτό που ζούμε, δεν αξίζει σε ανθρώπους. Και οι υπουργοί 
μάς εμπαίζουν, το μόνο που μας λένε είναι ότι θα 
κατασκευάσουν και νέες φυλακές. Για να κλείσουν κι άλλους 
μέσα. Μας πουλάνε αποσυμφόρηση χρόνια τώρα και μας 
εξοντώνουν μέσα στα κολαστήρια σε αυτές τις φρικτές 
συνθήκες. Δεν μας στερούν μόνο την ελευθερία μας αλλά 
κάθε αξιοπρέπεια, γιατί η ζωή εδώ είναι καθημερινό 
βασανιστήριο. Στα Ιωάννινα, στην Άμφισσα, στην 
Αλικαρνασσό οι άνθρωποι δεν χωράνε, κοιμούνται κάτω στο 
τσιμέντο...». 
*Διαβατά Θεσσαλονίκης. Γυναικείο παράρτημα. Από τις 32 
κρατούμενες, οι 27-28 είναι μέσα για ναρκωτικά. Ζουν σε 
θαλάμους 8-16 ατόμων χωρίς κομοδίνο, ούτε καν ντουλάπα. 
Με ένα μικρό μπάνιο: εκεί πλένουν ρούχα αλλά και πιάτα. 
«Για να πάρουμε μια χλωρίνη να καθαρίσουμε γίνεται 
καβγάς». Κοινό παράπονο, η συμπεριφορά των υπαλλήλων: 
«Συμπεριφορά που σε κάνει να αναρωτιέσαι ποιοι είναι 
περισσότερο παράνομοι, οι κρατούμενοι ή οι σωφρονιστικοί 
υπάλληλοι;». Γιατί; «Από τη μια, είναι η προκλητική τους 
συμπεριφορά. Δεν μας δίνουν άδειες με πρόφαση τα 
πειθαρχικά, που δίνονται ανεξέλεγκτα και λίγο-πολύ όλοι 
έχουμε: δεν είναι εύκολη η συμβίωση σε αυτές τις συνθήκες. 
Ακόμη και όσοι δεν έχουν πειθαρχικό, αντιμετωπίζονται 
επιλεκτικά. Τα πειθαρχικά όμως είναι ανασταλτικός 
παράγοντας για την υφ' όρων απόλυση, είναι τιμωρία, σου 
στερούν το επισκεπτήριο και την αλληλογραφία, τα 
ευεργετικά ημερομίσθια κι από πάνω επιβαρύνεσαι με 
επιπλέον ποινή».«Δεν μας αφήνουν να έχουμε ούτε μια 
αξιοπρεπή εμφάνιση. Μας πέφτουν τα μαλλιά, έχουμε πάθει 
ξηροδερμία και δεν μας αφήνουν να έχουμε ένα γαλάκτωμα ή 
μια κρέμα». 
*Μαριάνθη: «Στις αρχές του χρόνου πέθανε μια νέα γυναίκα 
στην απομόνωση του Κορυδαλλού από στερητικά. 
Πληρώνουμε τα ναρκωτικά με την ίδια μας τη ζωή. Τρώμε 
ποινές ισοβίων. Πρόσφατα στα Χανιά μια κοπέλα έφαγε 
ισόβια με 13 γραμμάρια ηρωίνης, κι ας ήταν τοξικομανής. 
Εξοργίζεσαι, είναι πέρα από κάθε φαντασία. Μετά, για να 
βγούμε έξω μας αντιμετωπίζουν αλλιώς: πρέπει να εκτίσουμε 
τα 4/5 και όχι τα 3/5 ποινής. Ζητούμε να σταματήσει αυτός ο 
διαχωρισμός. Μας πάνε όλους με την κατηγορία της εμπορίας 
και της υποτροπής που επιφέρουν μεγαλύτερες ποινές, 
καθείρξεις. Από μόνο του δεν στέκει: είναι δυνατόν να είσαι 
εξαρτημένος και να μην είσαι υπότροπος; Μπαίνεις φυλακή 
και σταδιακά η ζωή σου λεηλατείται από τις δικαστικές αρχές: 
φυλακή ξανά και ξανά...». Περιγράφει με τρόμο τη μεταγωγή 
που την περιμένει για ένα δικαστήριο. 
*Κατερίνα: «Οι περισσότεροι δικαστές λαμβάνουν υπ' όψιν 
τους τις καταθέσεις των αστυνομικών της δίωξης, δηλαδή σε 
δικάζει η δίωξη και απλά το δικαστήριο εγκρίνει την ποινή. 
Δέχεται ό,τι πει η Αστυνομία. Ο χρήστης γίνεται αναγκαστικά 
μικροδιακινητής για να προμηθευτεί την πανάκριβη δόση του 
και από τα δικαστήρια δικάζεται σαν έμπορος. Γεμίζουν τις 
φυλακές χρήστες και ποιο το αποτέλεσμα; Τι άλλο είναι αυτό 
από μια καλοστημένη επιχείρηση, από την οποία κερδίζουν 
όλοι, εκτός από τον χρήστη που του καταστρέφουν τη ζωή;».  
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