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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΤΟΥ 3ου ΤΕΕ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

 
 
 Σωρεία αυθαιρεσιών, ανεπίτρεπτη συµπεριφορά και έλλειψη στοιχειώδους 
σεβασµού στα ανθρώπινα δικαιώµατα χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά οργάνων του 
Τµήµατος Αλλοδαπών απέναντι σε µαθήτρια, το διευθυντή και καθηγητές του 3ου 
Εσπερινού ΤΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας. Ο τίτλος του θέµατος που αναφέρεται σε 
σχετικό ενηµερωτικό έγγραφο του σχολείου αυτού (ΑΠ 1822/29.9.2004) είναι 
ιδιαίτερα αποκαλυπτικός: «Εγγραφές αλλοδαπών µαθητών – Έφοδος αστυνοµικών 
στο σχολείο µας – Κατάσχεση δικαιολογητικών εγγραφής αλλοδαπής µαθήτριας – 
Κράτηση ∆ιευθυντή στο Τµήµα Αλλοδαπών και παραποµπή του στον Εισαγγελέα».  
 Σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο, αστυνοµικοί του Τµήµατος Αλλοδαπών 
συνέλαβαν τη µαθήτρια της Α΄ τάξης τοµέα Υγείας – Πρόνοιας του 3ου ΤΕΕ Α.Κ.-Ρ., 
ενώ αυτή µετέβαινε στο σχολείο της, µε τη δικαιολογία ότι δεν είχε άδεια παραµονής. 
Στη συνέχεια, απαίτησαν να παραµείνουν στο σχολείο ο διευθυντής, οι 
υποδιευθυντές και ο υπεύθυνος Μητρώου Μαθητών για «επιτόπιο έλεγχο». Αν δεν 
συµµορφώνονταν, τους απείλησαν ότι θα τους καλούσαν µε Εισαγγελική Εντολή. 
Σηµειώνουµε ότι η µαθήτρια είχε εγγραφεί προσκοµίζοντας όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά εγγραφής. 
 Η συνέχεια ήταν ακόµη πιο προκλητική: Οι αστυνοµικοί του Τµήµατος 
Αλλοδαπών που ήρθαν στο σχολείο µετά τις 10 το βράδυ κατέσχεσαν επί τόπου και 
χωρίς παρουσία Εισαγγελέα τον φάκελο µε τα δικαιολογητικά της µαθήτριας, ενώ 
προσπάθησαν να κατασχέσουν και το Απουσιολόγιο της τάξης. Στη συνέχεια, 
απαίτησαν από τους εκπαιδευτικούς να τους ακολουθήσουν στο Τµήµα Αλλοδαπών, 
όπου και τους κράτησαν µέχρι τις 3 τα ξηµερώµατα της Τετάρτης 29-9-04. Το ύφος 
και το περιεχόµενο των ερωτήσεων που απηύθυναν τα αρµόδια όργανα προς τους 
συναδέλφους εκπαιδευτικούς ήταν από κάθε άποψη απαράδεκτο. 
 Έχουµε την ηθική υποχρέωση να καταγγείλουµε την προκλητική και 
απαράδεκτη, από κάθε άποψη, στάση των αστυνοµικών οργάνων τόσο ως προς την 
ίδια τη µαθήτρια, η οποία κρατείται ακόµη στο Τµήµα, προκειµένου να εκδοθεί σε 
βάρος της διοικητική απέλαση, όσο και προς τους συναδέλφους µας εκπαιδευτικούς, 
που µε αίσθηµα ευθύνης προσπάθησαν να προστατέψουν τη µαθήτρια Α. Κ.-Ρ. από 
αυθαιρεσίες των αστυνοµικών οργάνων. 
 Εφόσον το ισχύον θεσµικό πλαίσιο προβλέπει την εγγραφή αλλοδαπών στα 
σχολεία ακόµα και µε ελλιπή δικαιολογητικά, πώς δικαιολογείται αυτή η ακραία 
συµπεριφορά των αστυνοµικών οργάνων;  
 Εµείς, από την πλευρά µας, απαιτούµε τον πλήρη σεβασµό των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, τα οποία δεν αρκεί να διδάσκονται θεωρητικά στα σχολεία, αλλά 
πρέπει επίσης να τηρούνται στην πράξη και κυρίως από τα όργανα και τις υπηρεσίες 
της Πολιτείας. Απαιτούµε την πλήρη εφαρµογή των διεθνών και των ευρωπαϊκών 
συνθηκών και ιδιαίτερα της Χάρτας για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, που αναφέρονται 
στο δικαίωµα στη µόρφωση όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, 
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θρήσκευµα, γλώσσα, καταγωγή κ.λπ., και πέρα από τις οποιοσδήποτε τυπικές 
προϋποθέσεις εγγραφής.  
 Ενηµερώνουµε, τέλος, ότι το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε σηµερινό διάβηµά του προς 
την Υπουργό Παιδείας και το Γ. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ απαίτησε να µην απελαθεί η 
µαθήτρια και να συνεχίσει κανονικά τη φοίτησή της. 
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