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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι έχει σταλεί έγγραφο από τη Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) με το οποίο καλούνται τα κατά τόπους 
αστυνομικά τμήματα να μεθοδεύσουν προσωπικές επαφές – συναντήσεις με τους 
Διευθυντές των σχολικών μονάδων με σκοπό την καταγραφή προβλημάτων. Σε 
εφαρμογή του εγγράφου αυτού αστυνομικοί επισκέφθηκαν σχολεία του συλλόγου μας. 

Η  Διευθύντρια Εκπαίδευσης της Α΄ Αθήνας με την οποία επικοινωνήσαμε, δήλωσε 
ότι δεν γνώριζε κάτι για το θέμα. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και παραπέμπει σε άλλες 
εποχές οι οποίες έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. 

 
Για τα παραπάνω έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

 
1. Γιατί αυτές οι «προληπτικές» επισκέψεις; Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο; Εμείς οι 

εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας καλλιεργούμε κλίμα συνεργασίας και 

αλληλοκατανόησης, προσπαθούμε για την άμβλυνση των διαφορών και την 

αποφυγή των συγκρούσεων. Λειτουργούμε με οδηγό την παιδαγωγική και όχι το 

φόβο και την τρομοκρατία. Αν σε κάποιες, εξαιρετικά σπάνιες, περιπτώσεις 

χρειαστεί να επικοινωνήσουμε με την αστυνομία, θα το κάνουμε μετά από πολλή 

σκέψη και με δική μας πρωτοβουλία. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με 

ανήλικους μαθητές. 

2. Τι στοιχεία θα περιλαμβάνουν οι αναφορές των Διοικητών των κατά τόπους 

αστυνομικών τμημάτων; 

Το έγγραφο είναι απαράδεκτο, πολιτικά επικίνδυνο και πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. 
Οι προληπτικές επισκέψεις της αστυνομίας θέτουν θέμα λειτουργίας της Δημοκρατίας. Τα 
σχολεία ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και όχι στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

Καλούμε τα μέλη του συλλόγου να ενημερώνουν άμεσα τα μέλη του ΔΣ για κάθε 
παρόμοιο περιστατικό και τη ΔΟΕ και την ΑΔΕΔΥ να πάρουν θέση γι’ αυτό το πολύ 
σοβαρό θέμα και να απαιτήσουν την άμεση απόσυρση τού εγγράφου. 
 

Για το Δ.Σ 
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