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 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ για την αντιµετώπιση κρουσµάτων 
κορωνοϊού στις ελληνικές φυλακές φέρνει στο φως η 
Realnews. Στο πρωτόκολλο των ενεργειών προβλέ-
πεται ακόµη και καραντίνα για όσους φυλακισµέ-

νους εµφανίσουν συµπτώµατα, 
ενώ δίνονται αυστηρές οδηγίες 
στο προσωπικό για απαρέγκλιτη 
εφαρµογή των κανόνων υγιεινής, 
που περιλαµβάνει µέχρι και απο-
λύµανση στις χειροπέδες.  

Σε συνεργασία µε λοιµωξιολό-
γους και άλλους επιστήµονες, η 
Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµα-
τικής Πολιτικής του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, που είναι 
υπεύθυνη για τις φυλακές, συνέτα-
ξε το σχέδιο για την πρόληψη και 
τη διαχείριση ενδεχόµενων κρου-
σµάτων κορωνοϊού. Εξάλλου, η 
εµφάνιση και µόνο ενός κρούσµα-
τος θα µπορούσε να προκαλέσει 
τη µαζική µετάδοσή του στις φυ-
λακές, καθώς χιλιάδες άνθρωποι, 
κρατούµενοι και σωφρονιστικοί 
υπάλληλοι, βρίσκονται καθηµε-
ρινά στους ίδιους χώρους. 

Αν προκύψει ύποπτο κρούσµα σε έναν κρατού-
µενο, θα χορηγηθεί απλή χειρουργική µάσκα, ενώ 
µάσκα, γάντια και ποδιά θα πρέπει να φορά το προ-
σωπικό που θα έρθει σε επαφή µαζί του σε από-
σταση µικρότερη του ενός µέτρου. Αµέσως ο κρα-
τούµενος θα µεταφερθεί στο ιατρείο των φυλακών 
για εξετάσεις και λήψη δείγµατος, ενώ θα ενηµερω-
θεί ο ΕΟ∆Υ. Στη συνέχεια θα µεταφερθεί στον χώρο 
αποµόνωσης, ακολουθώντας, µάλιστα, τη µικρότε-
ρη δυνατή διαδροµή. Ο διευθυντής του σωφρο-
νιστικού καταστήµατος φροντίζει να υπάρχει ειδι-
κός χώρος αποµόνωσης µε επαρκή αερισµό που 
θα καθαρίζεται και θα απολυµαίνεται σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του ΕΟ∆Υ, καθώς και εξοπλισµός ατοµι-
κής προστασίας. Το προσωπικό της φυλακής οφεί-
λει να καταγράψει όλα τα άτοµα που ήρθαν σε επα-
φή µε το ύποπτο κρούσµα. Το κελί στο οποίο κρα-
τείτο το ύποπτο κρούσµα µπαίνει αµέσως σε κα-
ραντίνα, µαζί µε όσους ακόµη κρατούνται σε αυ-
τό, µέχρι να βγουν τα αποτελέσµατα των εξετάσε-
ων. Το διάστηµα αυτό απαγορεύεται φυσικά και ο 
προαυλισµός τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
ότι το δείγµα είναι θετικό, θα ενηµερωθεί η Υπηρε-
σία Μεταγωγών ∆ικαστηρίων Αττικής για τη µετα-
γωγή του ασθενούς σε συγκεκριµένα κέντρα νοση-
λείας. Οταν ολοκληρωθεί η µεταγωγή, το όχηµα θα 
απολυµανθεί, όπως και οι χειροπέδες που φορούσε 
ο κρατούµενος. Οι αστυνοµικοί απαγορεύεται ρη-
τώς να τις πιάσουν χωρίς να φορούν γάντια. Προ-
κειµένου να γίνει άµεσα η µεταγωγή, το συµβούλιο 
της φυλακής θα απευθύνει κατεπείγον αίτηµα για 
λόγους δηµόσιας ασφάλειας προς τη γενική γραµ-
µατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής και πρόεδρο της 
Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, Σοφία Νικολά-
ου, ενώ οι ενέργειες µεταγωγής και επαναµεταγω-
γής κρατουµένου θα κοινοποιούνται στον επόπτη 
εισαγγελέα του καταστήµατος κράτησης.

γος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου µας 
κρίνει ότι η απόφαση αυτή ήταν εξαντλητική 
για τους γονείς», δηλώνει στην «R» η ∆ήµητρα 
Αναγνώστου, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέ-
ων και Κηδεµόνων της Λεόντειου Σχολής Αθη-
νών. «Εκλεισαν όλες οι εκπαιδευτικές βαθµίδες 
ενός σχολείου 1.500 παιδιών. Στο σηµείο αυτό 
θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το παιδί που έκα-
νε µαθήµατα µε τη συγκεκριµένη καθηγήτρια 
δεν έχει νοσήσει, όπως βέβαια και κανένα άλλο 
παιδί, ενώ ιδιαίτερη σηµασία έχει και το γεγο-
νός ότι το δηµοτικό, το γυµνάσιο και το λύκειο 
δεν βρίσκονται στο ίδιο κτιριακό συγκρότηµα», 
προσθέτει η κυρία Αναγνώστου. Το παράδοξο 
είναι ότι οι µαθητές πηγαίνουν κανονικά στα 
φροντιστήριά τους και σε όλες τις κοινωνικές 
τους εκδηλώσεις, εκτός όµως από το σχολείο. 

«Το δικό µας σχολείο έκλεισε για προληπτι-
κούς λόγους λόγω του ταξιδιωτικού ιστορικού, 
καθώς τρεις από τους εκπαιδευτικούς επέστρε-
ψαν από την Ιταλία, στο πλαίσιο του Erasmus», 
λέει η Ελένη Μαχαίρα, πρόεδρος του Συλλό-
γου Γονέων και Κηδεµόνων του 37ου ∆ηµο-
τικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Παρά το γεγο-
νός ότι ορισµένοι από τους γονείς θεωρούν 
σωστή την απόφαση να κλείσουν προληπτι-
κά κάποια σχολεία για την προφύλαξη των 
παιδιών, επισηµαίνουν, κυρίως οι εργαζόµε-
νες µητέρες, ότι υπάρχουν και πρακτικά προ-
βλήµατα, καθώς δεν έχουν πού να αφήσουν 
τα παιδιά τους τώρα που τα σχολεία παραµέ-
νουν κλειστά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η  
Ελ. Μαχαίρα, η οποία αναγκάστηκε να πάρει 
άδεια από την εργασία της προκειµένου να 
µείνει µαζί µε το παιδί της.

µπτη και Παρασκευή άρχισαν οι απολυµάν-
σεις στις σχολικές αίθουσες και, αν χρειαστεί, 
θα συνεχιστούν», αναφέρει.

Να σηµειωθεί πως όλες οι εκδηλώσεις στον 
νοµό έχουν ακυρωθεί, ακόµα και βουλευτικά 
γραφεία έχουν κλείσει, ενώ δεν λειτούργησαν 
και οι λαϊκές αγορές.

Κλειστά σχολεία 
Συναγερµός έχει σηµάνει και στον χώρο της 
Παιδείας µετά τη ραγδαία αύξηση των επιβε-
βαιωµένων κρουσµάτων του κορωνοϊού. Κλει-
στά παραµένουν προληπτικά τα «ύποπτα» σχο-
λεία σε ολόκληρη τη χώρα, από τη Θεσσαλο-
νίκη έως και την Αθήνα, προκειµένου να προ-
φυλαχθούν οι µαθητές και οι οικογένειές τους 
από τον ιό. Την ίδια στιγµή, παρατείνονται τα 

µέτρα σε Ηλεία, Αχαΐα και Ζάκυνθo, καθώς θα 
παραµείνουν κλειστά τα σχολεία για τις επό-
µενες δύο εβδοµάδες. Ωστόσο, πολλοί είναι οι 
γονείς που εκφράζουν τον προβληµατισµό και 
τη δυσαρέσκειά τους για το προληπτικό κλείσι-
µο των σχολείων. Οπως αναφέρουν στην «R», 
χάνονται πολύτιµες διδακτικές ώρες, οι οποί-
ες δύσκολα θα µπορέσουν να αναπληρωθούν, 
ενώ πολλοί από τους εργαζόµενους γονείς δεν 
έχουν κάποιον να κρατήσει τα παιδιά τους τις 
ηµέρες που δεν πηγαίνουν στο σχολείο. «Με 
απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Υγεί-
ας, το σχολείο µας έκλεισε διότι ένας µαθητής 
της Γ’ Λυκείου έκανε ιδιαίτερα µαθήµατα µε 
µια καθηγήτρια, η οποία ήταν επιβεβαιωµέ-
νο κρούσµα κορωνοϊού. Τα αρµόδια υπουρ-
γεία έκριναν ότι το σχολείο προληπτικά έπρε-
πε να σταµατήσει τη λειτουργία του. Ο Σύλλο-
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ

Ο ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ για τον νέο κορωνοϊό εξαπλώνο-
νται στην Ευρώπη με την ίδια ταχύτητα που αυξάνονται τα 
κρούσματα και τα θύματα του ιού στη Γηραιά Ηπειρο. Σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 100.000 
και οι θάνατοι αγγίζουν τους 4.000. Την ώρα, όμως, που 
έχουν περιοριστεί τα κρούσματα στην Κίνα, που είναι η πηγή 
της επιδημίας, ο υπόλοιπος πλανήτης έρχεται αντιμέτωπος 
με τη θανατηφόρα και ταχύτατη εξάπλωση του ιού. Σε κατά-
σταση σοκ βρίσκονται οι Ιταλοί. Περισσότεροι από 150 άν-
θρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορωνοϊό στη γει-
τονική χώρα, 41 εκ των οποίων πέθαναν μέσα σε μόλις ένα 
24ωρο. Τα κρούσματα σε εθνικό επίπεδο έχουν ξεπεράσει τα 

3.300, ενώ οι ιταλι-
κές υγειονομικές 
Αρχές ανακοίνω-
σαν πως κρούσμα 
του νέου κορωνοϊ-

ού εντοπίστηκε και στο Βατικανό. Στη Γερμανία τα επιβεβαιω-
μένα κρούσματα πλησιάζουν τα 200, στο Βέλγιο έχουν ξεπε-
ράσει τα 50, στην Ισπανία απαριθμούν τουλάχιστον 250 κρού-
σματα και δύο θανάτους, ενώ στη Γαλλία τα κρούσματα φτά-
νουν τα 300 και οι νεκροί ξεπέρασαν τους επτά. Μάλιστα, σε 
μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται και μέλος της γαλ-
λικής Εθνοσυνέλευσης, έχοντας προσβληθεί από τον κορω-
νοϊό. Δεν δόθηκε στη δημοσιότητα το όνομα του βουλευτή, 
ωστόσο διευκρινίστηκε ότι ανήκει στους Ρεπουμπλικανούς. 
Περισσότερες από 80 χώρες έχουν καταγράψει τουλάχιστον 
ένα κρούσμα του κορωνοϊού, από τον Καναδά και την Αργε-
ντινή μέχρι την Αυστραλία και το Μπουτάν. Δεκάδες κρού-
σματα καταγράφονται καθημερινά σε διάφορες πολιτείες των 
ΗΠΑ, με τον αριθμό των νεκρών να έχει ξεπεράσει τους 12. 
Η πολιτεία της Καλιφόρνια έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης, ενώ το Κογκρέσο ανακοίνωσε πως αποδε-
σμεύει 8,3 δισ. δολάρια για την καταπολέμηση του ιού και των 
συνεπειών του στην πραγματική οικονομία. 
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σε όλη την Ευρώπη 
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