
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και από την πλευρά της Ελ-

ληνικής Αστυνοµίας το σχέδιο προληπτικών µέτρων για 

τον ιό Εµπολα. Πέρα από τα µέτρα στους χώρους κρά-

τησης µεταναστών, τα τελωνεία, τα αεροδρόµια και τα 

λιµάνια, η ΕΛ.ΑΣ. έχει λάβει εντολές να ενηµερώνει τις 

αρµόδιες αρχές για οποιονδήποτε ύποπτο θάνατο. 

Μέχρι ειδικούς γιατρούς εργασίας διαθέτει το υπουργείο 

∆ηµόσιας Τάξης σε αστυνοµικές υπηρεσίες προκειµένου να 

ενηµερώνει τους ένστολους για τον ιό του Εµπολα, αλλά και 

άλλες µεταδοτικές ασθένειες όπως η φυµατίωση. 

Οσο κι αν ακούγεται παράξενο, η Αστυνοµία επιφορτίζε-

ται πλέον ακόµη και µε ύποπτους θανάτους ζώων, µε την 

Αµεση ∆ράση να ενηµερώνεται και τα πληρώµατα περιπο-

λικών των τοπικών αστυνοµικών τµηµάτων να περισυλλέγουν 

νεκρά ζώα από τον δρόµο και να τα στέλνουν για τοξικολο-

γικές εξετάσεις στις αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες. 

Οταν πριν από λίγες ηµέρες σε γειτονιά του Αµαρουσίου, 

πολύ κοντά στο ΚΕΕΛΠΝΟ, οι κάτοικοι είδαν δύο περιπολι-

κά του τοπικού Α.Τ. να σταµατούν και να περισυλλέγουν ένα 

νεκρό σκυλί, δεν µπορούσαν να καταλάβουν τι είχε συµβεί: 

η εικόνα των αστυνοµικών µε τα ειδικά γάντια, τις µάσκες 

και τις σακούλες που µάζευαν το ζώο, το οποίο δεν έφερε 

εµφανή σηµάδια κακοποίησης, ήταν µέρος του σχεδίου 

πρόληψης τόσο για τον ιό Εµπολα όσο και για περίεργους 

θανάτους ζώων στο οποίο συµµετέχει πλέον ενεργά και η 

Αστυνοµία, µια που ο φονικός ιός µεταδίδεται και από τα 

ζώα στον άνθρωπο και είναι εξίσου σηµαντικό να εξετάζεται 

και νεκρό ζώο. Η εικόνα που αντίκρισαν οι κάτοικοι τριών 

περιοχών της Αθήνας τα τελευταία 24ωρα µοιάζει βγαλµένη 

από ταινίες τρόµου. Η πρώτη περίπτωση αφορά ένα νεκρό 

σκυλί που βρέθηκε στην οδό Παστέρ στο Μαρούσι και το 

οποίο δεν έφερε εµφανή τραύµατα. Εποµένως ο θάνατός 

του δεν προήλθε από τραυµατισµό ή κακοποίηση, αλλά 

πέθανε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κάτοικοι ενη-

µέρωσαν την Αµεση ∆ράση και αυτοί µε τη σειρά τους το 

τοπικό Α.Τ. Μέσα σε λίγα λεπτά, δύο περιπολικά µετέβησαν 

στο σηµείο. Οι αστυνοµικοί που κατέβηκαν δεν κρατούσαν 

όπλα αλλά φορούσαν ειδικές µάσκες, γάντια και ήταν εφο-

διασµένοι µε ειδικές σακούλες για να τοποθετήσουν το 

νεκρό ζώο. Αφωνοι οι περαστικοί παρακολουθούσαν το 

µακάβριο σκηνικό και αµέσως κατάλαβαν ότι όλη αυτή η 

επιχείρηση έχει να κάνει µε τον ιό Εµπολα και το σχέδιο 

δράσης της ΕΛ.ΑΣ. Το νεκρό σκυλί µεταφέρθηκε σε παράρ-

τηµα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προκειµένου 

να εξεταστεί από κτηνιάτρους.

Τρία σκυλιά µέσα σε δύο ηµέρες 

«Στο Μαρούσι έχουν περισυλλεγεί µέσα σε δύο ηµέρες τρία 

σκυλιά και έχουν σταλεί στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων 

όπου πραγµατοποιείται η διάνοιξή τους για να ακολουθήσει 

τοξικολογική εξέταση. Το παθολογικό υλικό µεταφέρεται στην 

Ιατρική Σχολή προκειµένου να εξεταστεί στην Ιατροδικαστι-

κή. Εξετάζουµε ακόµα και για περίπτωση δηλητηρίασης», 

επισηµαίνει επιστηµονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου 

Βιοχηµείας, Τοξικολογίας και Παθολογίας ∆ιατροφής των 

Ζώων, ενώ αξιωµατικός που γνωρίζει άριστα το θέµα επιση-

µαίνει: «Εµείς ως Αστυνοµία εφαρµόζουµε το ειδικό σχέδιο. 

Να σηµειωθεί ότι έχει περάσει από ειδικό σεµινάριο όλο το 
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αστυνοµικό προσωπικό για να γνωρίζει ποια είναι τα προληπτικά 

µέτρα όσον αφορά στον ιό πέραν των ειδικών και έχουν γίνει συ-

γκεκριµένες ενέργειες. Επίσης έχει εφοδιαστεί όλο το προσωπικό 

µε µάσκες, γάντια και όλα όσα προβλέπονται για παν ενδεχόµενο. 

Μάλιστα προ ολίγων ηµερών συµµετείχαµε σε µια ειδική άσκηση 

που έγινε στο “Αµαλία Φλέµινγκ”».

Αστυνοµικό δίκτυο προστασίας 

Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και το αόρατο δίχτυ 

προστασίας που έχει στήσει τις τελευταίες ηµέρες η ΕΛ.ΑΣ. µε 

σκοπό να προστατεύσει τόσο το προσωπικό της όσο και τους 

πολίτες από τον θανατηφόρο ιό. Λιµάνια, αεροδρόµια, τελωνεία, 

αλλά και χώροι στους οποίους φιλοξενούνται παράνοµοι µετανά-

στες αποτελούν τα ευαίσθητα σηµεία που δίνουν ιδιαίτερη βα-

ρύτητα τα συναρµόδια υπουργεία. 

«Για το θέµα του Εµπολα η Αστυνοµία έχει ευαισθητοποιηθεί 

και ήδη στη ΓΑ∆Α βρίσκεται καθηµερινά γιατρός προς ενηµέρωση 

του προσωπικού για τα µέσα που έχει, ενώ υπάρχει συνεργασία 

και µε το ΚΕΕΛΠΝΟ για τη φυµατίωση και τις άλλες µεταδοτικές 

νόσους. Εχουν ήδη ξεκινήσει σεµινάρια των 150 ατόµων, έγιναν 

και στο αεροδρόµιο και τώρα ξεκινάνε για όλη τη ΓΑ∆Α για 150 

άτοµα κάθε µέρα. Τους ενηµερώνουν οι γιατροί και έρχεται και το 

ΚΕΕΛΠΝΟ εδώ για να κοιτάξουµε για τη φυµατίωση», εξηγεί στο 

«ΘΕΜΑ» αξιωµατικός της ΕΛ.ΑΣ. και προσθέτει: «Εθελοντικά δε, 

µπορεί όποιος αστυνοµικός θέλει να κάνει εξέταση µαντού για να 

δούµε αν υπάρχει κάτι µε τη φυµατίωση επειδή παρουσιάστηκαν 

αυτά τα κρούσµατα στα Πατήσια και στην Αµυγδαλέζα. Στους 

µετανάστες και στα κέντρα κράτησης πήγαν κινητές µονάδες του 

ΚΕΕΛΠΝΟ και τους εξέτασαν. Ολοι οι µετανάστες που συλλαµβά-

νονται "σαρώνονται". Για Εµπολα έχει ελεγχθεί το σύνολο. Οι αι-

µατολογικές εξετάσεις που γίνονται περιλαµβάνουν τα πάντα».
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