
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
  
 Αγαπεηνί γνλείο 
  

Ζ Έλσζε πιιόγσλ Γνλέσλ Πεξηζηεξίνπ, θαηαγγέιιεη  ηνλ απαξάδεθην ηξόπν , κε ηνλ νπνίν 

αληηκεηώπηζαλ νη αζηπλνκηθνί ηνπ Αζηπλνκηθνύ ηκήκαηνο Πεξηζηεξίνπ ζην Μπνπξλάδη, ηνπο καζεηέο 

θαη ηηο καζήηξηεο νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο,  ην 14
ν
  Γπκλάζην 

Πεξηζηεξίνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: To βξάδπ ηεο 11
εο

 Ννεκβξηνπ 2015, ζηελ Οδό Κύπξνπ,  αζηπλνκηθνί ηνπ 

Σκήκαηνο Πεξηζηεξίνπ θαηαδίσμαλ, (!!!) ζπλέιαβαλ (!!!)  θαη πξνζήγαγαλ (!!!) ζην Αζηπλνκηθό 

Σκήκα Μπνπξλαδίνπ,  4 αλήιηθνπο καζεηέο ηνπ 14
νπ 

Γπκλαζίνπ.Ζ ελέξγεηα απηή ησλ αζηπλνκηθώλ 

βαζίζηεθε ζε αλώλπκε (!!!) θαηαγγειία γηα βαλδαιηζκνύο (!!!) θαη εθηεηακέλεο πιηθέο θζνξέο ζην 

Γπκλάζην. Ζ Γηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ πνπ εηδνπνηήζεθε έιεγμε ην ρώξν ηνπ δηδαθηεξίνπ θαη δελ 

δηαπίζησζε ΚΑΜΗΑ ΕΖΜΗΑ Ή ΤΛΗΚΖ ΦΘΟΡΑ. Ζ Αζηπλνκία, κε 2 νρήκαηα θαη δύν κνηνζπθιέηεο 

θαη κε ηελ ρξήζε ησλ πεξηζηξεθόκελσλ πξνβνιέσλ θαη ησλ ζεηξελώλ, έθαλαλ έθνδν (θπξηνιεθηηθά 

‘’έθνδν’’) ζαλ λα πήγαηλαλ λα ζπιιάβνπλ εγθιεκαηίεο ε ηξνκνθξάηεο. Κπλήγεζαλ (!!) θαη ζπλέιαβαλ 

(!!) αλήιηθνπο καζεηέο , γύξσ από ηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο  

 Με πνηα θαηεγνξία?? Μήπσο δηαπίζησζαλ ‘’βαλδαιηζκνύο’’, κόιηο έθζαζαλ ζρνιείν?? Αλ 

όρη γηαηί πξνρώξεζαλ ζε πξνζαγσγέο? 

 Πσο ε Αζηπλνκία ζα επνπιώζεη ηελ ςπρηθή νδύλε 13ρξνλσλ καζεηώλ, πνπ ππέζηεζαλ απηόλ 

ηνλ  ςπρνινγηθό βηαζκό?? 

 Με ηη δηάζεζε ζην κέιινλ ζα αληηκεησπίδνπλ ζαλ ελήιηθνη νη καζεηέο, ηελ αζηπλνκία όηαλ 

ζπκπεξηθέξεηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν? 

 Γηαηί ε Αζηπλνκία , δελ θξόληηζε  γηα ηελ θύιαμε ηνπ ρώξνπ, κεηά ηελ πξνζαγσγή ησλ 

καζεηώλ, αθήλνληάο ην έξκαην ζε θάζε είδνπο πξνβνθάηζηα? 

 Γηαηί δελ ελεκεξώζεθαλ πάξαπηα νη γνλείο ησλ αλήιηθσλ καζεηώλ από ηελ Αζηπλνκία όπσο 

είραλ ππνρξέσζε νη αζηπλνκηθνί?? 

 Αλαινγίζηεθε ε Αζηπλνκία, όηαλ από ηελ ζέζε ηνπ ‘’ηζρπξνύ’’, κπξνζηά ζε δεθαηξηάρξνλα 

παηδηά, (πνπ δελ είραλ δηαπξάμεη θαλέλα αδίθεκα ην ηνλίδνπκε), θπλεγνύζε κε θάξνπο θαη 

ζεηξήλεο, ηη ζα γηλόηαλ αλ είρακε θάπνην ‘’αηύρεκα’’ ή αηύρεκα?? Βιέπνπκε όηη ηα 

 θξνύζκαηα απηαξρηζκνύ απέλαληη ζηε λέα γεληά, νινέλα θαη πιεζαίλνπλ, π.ρ. έγγξαθν 

εηζαγγειίαο πξσηνδηθώλ Θεζζαινλίθεο πξνο ηνπο δηεπζπληέο θαη θαζεγεηέο ζρνιείσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε θαηάιεςε. Γηα λα κελ ζπκεζνύκε άιια πνιύ δπζάξεζηα γεγνλόηα πνπ έγηλαλ 

πξηλ ιίγα ρξόληα.  

 Γελ ζα έπξεπε λα δεηήζνπλ ζπγλώκε νη αζηπλνκηθνί, γη α ηελ όιε ηαιαηπσξία πνπ 

πξνθάιεζαλ, ηόζν  από ηνπο καζεηέο, όζν θαη από ηνπο γνλείο, θαη ηα κέιε ησλ θνξέσλ πνπ 

έζπεπζαλ κέζα ζηελ λύρηα, γηα  λα ζπκπαξαζηαζνύλ ζηνπο καζεηέο-παηδηά καο? 

Αλακέλνπκε.  

  

Γηα ην  όηη ηπρόλ απνηειέζκαηα απνθέξεη ν ηξόπνο αληηκεηώπηζεο από ηελ Αζηπλνκία  , ζεσξνύκε 

ζαλ εζηθνύο απηνπξγνύο, ηελ θπζηθή θαη πνιηηηθή εγεζία  ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 
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             σηήξεο Σξπγώλεο                             Κώζηαο Λεκπέζεο. 


