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ΤΥΠΟΥ

Το αφήγημα που με κόπο έχτισαν κάποιοι ότι «η Ελλάδα μπορεί να είναι περήφανη γιατί στα
σωφρονιστικά καταστήματα δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα» έχει πλέον καταρρεύσει.
Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί και έχουν γίνει γνωστά κρούσματα COVID19 σε εργαζόμενους
διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων και σε κρατούμενους σε (16) τουλάχιστον διαφορετικά Καταστήματα
Κράτησης, από τα (34) συνολικά: Κορυδαλλού, Πάτρας, Άμφισσας, Γυναικείες Φυλακές Θήβας, ΚΑΤΚ
Ελεώνα Θηβών, Κασσαβέτειας, Κέρκυρας, Τρικάλων, Γρεβενών, Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής, Νιγρίτας
Σερρών, Λάρισας, Δομοκού και Χανίων. Δηλαδή στο 47% των Φυλακών μας!
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει εάν και πόσα κρούσματα έχουμε σε εβδομαδιαία βάση στις Φυλακές,
ούτε καν σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, καθώς παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας και τις δημόσιες
παρεμβάσεις μας και παρά τις συστάσεις των ειδικών, τεστ ανίχνευσης στις Φυλακές δεν γίνονται ούτε σε
τακτική βάση, ενώ έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου δεν γίνονται μαζικά τεστ ακόμα και όταν υπάρχει
επιβεβαιωμένο κρούσμα π.χ. σε εργαζόμενο.
Στην περίπτωση του Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης (Διαβατών), συνάδελφος
σωφρονιστικός υπάλληλος επιβεβαιώθηκε ότι πάσχει από τον ιό στις 20/10/2020, ενώ ακολούθησαν τις
επόμενες ημέρες και άλλα κρούσματα σε άλλους συναδέλφους μέσα στην Φυλακή. Ο πρώτος κρατούμενος
που επιβεβαιώθηκε ως κρούσμα είναι στις 28/10/2020, αφού προηγουμένως προηγήθηκε εισαγγελική
παραγγελία για να μεταβούν συμπτωματικοί κρατούμενοι από την ΕΛ.ΑΣ. σε εξωτερικά νοσοκομεία. Οι
αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΥ προσήλθαν στο Κατάστημα την περασμένη Παρασκευή 6/11/2020, όπου
και διενήργησαν 150 τεστ από τους 530 συνολικά κρατουμένους που φιλοξενεί. Θετικά βγήκαν πάνω από
50, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο των δειγμάτων, ενώ ακόμα και σήμερα που συνεχίζονται τα rapid test
από τον κατ’ επίσκεψη γιατρό του Καταστήματος εντοπίστηκαν άλλοι 8 κρατούμενοι θετικοί.
Απολύμανση στο Κ.Κ. Θεσσαλονίκης έκανε ένας κρατούμενος με ατομικό μηχάνημα απολύμανσης,
ο οποίος έχει βρεθεί και αυτός θετικός, όπως επίσης θετικοί έχουν βρεθεί και οι κρατούμενοι που
εργάζονται στο καφενείο της Φυλακής. Όλοι αυτοί οι κρατούμενοι λόγω της εργασίας τους εργάζονταν σε
πολλούς κοινόχρηστους χώρους της φυλακής, υπαλλήλων και κρατουμένων.
Η Φυλακή της Θεσσαλονίκης είναι συνολικής χωρητικότητας 358 θέσεων, γεγονός που σημάνει ότι
παρουσιάζει υπερπλήρωση και συνωστισμό 148%, όπως άλλωστε και οι περισσότερες φυλακές, ενώ δεν
κρατούνται κρατούμενοι για δικονομικούς λόγους, δηλαδή δεν έχει τον φόρτο άλλων φυλακών με
μεταγόμενους κρατούμενους, με ότι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για την πιθανή είσοδο του ιού.
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Σύμφωνα λοιπόν, με τον σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής η Φυλακή
της Θεσσαλονίκης προβλέπεται να λειτουργεί ως Φυλακή για να κρατούνται περιστατικά COVID19 για όλα
τα Καταστήματα Κράτησης της Βορείου Ελλάδος(Κέντρο αναφοράς covid). Άραγε πως, σε ποιους θαλάμους,
σε ποια κελιά, με τι υποδομές, με τι προσωπικό και κυρίως με ποιο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό,
καθώς διαθέτει 2 νοσηλευτές και κανένα μόνιμο γιατρό, παρά μόνο κατ’ επίσκεψη ιατρούς.
Σημειωτέων ότι, από την πρώτη φάση της πανδημίας μέχρι σήμερα, κανένας μόνιμος γιατρός δεν
προσλήφθηκε, όπως επίσης και ουδείς νοσηλευτής, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λήξουν οι
συμβάσεις 240 περίπου συναδέλφων μας κλάδου ΔΕ Φύλαξης.
Η Ομοσπονδία μας έχει εξ αρχής προτείνει ένα πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση του ιού στις
Φυλακές. Ζητήσαμε αντιγριπικούς εμβολιασμούς που ήδη θα έπρεπε να είχαν γίνει μαζικά και οργανωμένα
σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης. Ζητήσαμε να διαχωριστούν οι ασθενείς κρατούμενοι και οι κρατούμενοι
που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Ζητήσαμε να γίνονται σε
εβδομαδιαία βάση και σε κάθε κρούσμα τεστ ανίχνευσης σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλους τους
κρατούμενους. Ζητήσαμε να εφοδιαστούν όλα τα ιατρεία των φυλακών με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό
και να γίνουν προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Ζητήσαμε μέσα προστασίας όπως αυτά
προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία. Ζητήσαμε να ανακληθεί το έγγραφο της κας Γενικής Γραμματέως
Αντεγκληματικής Πολιτικής περί των ειδικών αδειών σε ευπαθείς υπαλλήλους με σοβαρά νοσήματα.
Ζητήσαμε να εξεταστεί με σοβαρότητα το ενδεχόμενο έκτακτων μέτρων αποσυμφόρησης. Ζητήσαμε από
την πολιτική μας ηγεσία τα μέτρα, ο σχεδιασμός και η αντιμετώπιση της πανδημίας στις Φυλακές να
αποτελέσουν αντικείμενο διαρκούς σχεδιασμού από τους ειδικούς λοιμωξιολόγους του Υπουργείου Υγείας
και με συνεργασία όλων και όχι αποσπασματικών μέτρων, ιδιαίτερων γραφείων και μονομελών οργάνων.
Ζητήσαμε να σταματήσουν οι πειραματισμοί, οι δοκησισοφίες και οι διωγμοί.
Τίποτα από τα παραπάνω δεν έγινε. Η πολιτική της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής,
άγνωστη σε εμάς τους εργαζόμενους, απέτυχε. Απόδειξη δεν είναι μόνο η έξαρση των κρουσμάτων covid
στην Θεσσαλονίκη και στις υπόλοιπες φυλακές, αλλά η ανάγκη υπερπροβολής των ευρημάτων των
ερευνών που γίνονται σε κάθε φυλακή και που πάντα άλλωστε γίνονταν. Απόδειξη αποτυχίας της πολιτικής
είναι η αποσυμφόρηση κρατουμένων που δεν έγινε ποτέ, παρά τις διαβεβαιώσεις που δίνονταν κατά τις
επισκέψεις στις φυλακές ή η αποτυχία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού 6Κ/2018 και η παράταση των
συμβάσεων παρά τις υποσχέσεις πως το πρόβλημα αυτό ήταν ήδη λυμένο.
Η Ομοσπονδία μας ,συμπαραστέκεται ειλικρινώς στους κρατουμένους και στους υπάλληλους της
φυλακής Διαβατών καθώς και στους αναιτιολογήτως διωχθέντες υπαλλήλους της φυλακής Γρεβενών,
Νιγρίτας, ΚΑΤΚ, Κασσάνδρας και Κασσαβέτειας. Όπως επίσης συμπαραστεκόμαστε και στην διευθύντρια
του Κ.Κ. Κορυδαλλού, η οποία αδίκως κατηγορήθηκε από κρατούμενο πως αυτή προκάλεσε την μεταγωγή
του, ενώ άλλα όργανα της Κεντρικής Υπηρεσίας είχαν πάρει την απόφαση αυτή.
Δυστυχώς με αυτές τις αντιλήψεις, την άγνοια και την διοίκηση των υπασπιστών (αλήθεια από ποιο
οργανόγραμμα προβλέπονται οι υπασπιστές;) τα χειρότερα έπονται.
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