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Αρ. Πρωτ. 115 

 

Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας. 

 

 
ΘΕΜΑ: «ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΥΡΕΥΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ; 

 ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ!  

 ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;»  

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Αρνητική εντύπωση,  δυσάρεστη έκπληξη αλλά και ανησυχία προκάλεσε η απρόσμενη εμφάνιση 

δύο ένστολων και ένοπλων αστυνομικών-ενός άνδρα και μίας γυναίκας- στον χώρο του 6
ου

 

δημοτικού σχολείου Αγίας Παρασκευής, την Παρασκευή 10 Νοέμβρη. Οι δύο αστυνομικοί 

υπάλληλοι πέρασαν το κατώφλι της αυλής λίγο μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος και 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ολοήμερου, όταν αποχωρούσαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του 

σχολείου. Κατευθύνθηκαν προς το γραφείο της διεύθυνσης. Ο συνάδελφος Οδυσσέας Μουτάφης, 

που εφημέρευε την ώρα αυτή,  έσπευσε στο γραφείο της διεύθυνσης και ζήτησε να πληροφορηθεί 

τον λόγο της παρουσίας τους στο χώρο.  

 Οι απαντήσεις των ένοπλων αστυνομικών, παρούσης και της διευθύντριας του σχολείου, 

ήταν ότι η επίσκεψή τους αυτή σχετίζεται με την πρωτοβουλία του υπουργείου Προστασίας  του 

Πολίτη για την επιτήρηση του σχολείου, είναι δε άμεσα σχετιζόμενη με το θεσμό του 

“αστυνομικού της γειτονιάς”. Αντικείμενο της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ασφαλής προσέλευση 

και αποχώρηση των μαθητών. Ο συνάδελφος τους επισήμανε ότι  η σχολική κοινότητα 

αυτορυθμίζεται, ελέγχει και περιφρουρεί τον χώρο του σχολείου και εγγυάται για την ασφάλεια 

των μαθητών και μαθητριών στο πλαίσιο της παιδαγωγικής της  ευθύνης. Επίσης  ο συνάδελφος 

τους ρώτησε αν  υπάρχει διαταγή από τον διοικητή του οικείου τμήματος ή αν η επίσκεψη είναι 

αποτέλεσμα οδηγιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο αστυνομικός απάντησε 

καταφατικά και στα δύο ερωτήματα και  δεσμεύτηκε να προσκομίσει τη διαταγή. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

Η παρουσία της αστυνομίας δίχως αίτημα του σχολείου αποτελεί σοβαρή εξέλιξη και 

τουλάχιστον εγείρει ερωτήματα: 

- Ποια είναι αυτή η διαταγή του ΥΠ. ΠΡΟ.ΠΟ, που αναθέτει την επιτήρηση του σχολείου και των 

μαθητών και των μαθητριών στον «αστυνομικό της γειτονιάς»; 

- Από τη στιγμή που δεν υπήρχε αίτημα από τον σύλλογο διδασκόντων, δηλαδή αφού πρόβλημα 

δεν είχε προκύψει, πώς δικαιολογείται η παρουσία ένστολων και ένοπλων αστυνομικών; Μάλλον 

δεν είναι και το πιο σύνηθες θέαμα. 
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Είναι η δεύτερη φορά που μας απασχολεί το ζήτημα αυτό. Τρία χρόνια πριν το ΑΤ Αγίας 

Παρασκευής είχε πάλι πάρει ανάλογη πρωτοβουλία “προστασίας” στα πλαίσια  του “αστυνομικού 

της γειτονιάς”. 

Η ΕΛ.ΑΣ. μας οφείλει τουλάχιστον κάποιες εξηγήσεις για το περιστατικό και για αυτό 

ζητάμε συνάντηση με τον διοικητή του ΑΤ Αγίας Παρασκευής που έχει και την υπηρεσιακή 

ευθύνη της περιοχής. 

 

 

 


