
Τον Μάιο του 2017 υπογράφεται µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ του υπουργείου παιδείας και της 
ελληνικής αστυνοµίας για την συνεργασία των δύο µε στόχο την ενίσχυση του ρόλου της αστυνοµίας 

στα σχολεία. Το συγκεκριµένο µνηµόνιο αφορά την σύσταση οµάδας, για τον έλεγχο και την επιτήρηση 
για ύποπτα άτοµα και οχήµατα µέσα και έξω από τα σχολεία. Ακόµα, θα πραγµατοποιούνται έλεγχοι 
από συνεργεία της τροχαίας στα σχολικά λεωφορεία, και θα παρθούν µέτρα από την τροχαία για την 
προστασία των µαθητών από τροχαία ατυχήµατα(;). Στο µνηµόνιο επίσης γίνεται λόγος περί σεµιναρίων 
από µπάτσους για την ευαισθητοποίηση των µαθητών πάνω σε ζητήµατα όπως είναι τα ναρκωτικά, 
το bulling και η ασφάλεια στο διαδίκτυο. Υγειονοµικού ενδιαφέροντος έλεγχοι θα γίνονται πλέον 
από αρµόδια κλιµάκια της αστυνοµίας σε κυλικεία, σε τριγύρω φούρνους και καφετέριες καθώς και 
σε προορισµούς σχολικών εκδροµών. Όλα αυτά όπως αναφέρουν, θα γίνονται σε συνεργασία µε 
διευθυντές και γονείς.

Και ενώ τόσα χρόνια οι διάφορες φωνές που ακούγονταν 
για παρόµοιους σχεδιασµούς από την αστυνοµία, 
έπεφταν στο κενό, η νέα σχολική χρονιά βρήκε τους 
µπάτσους έξω από διάφορα σχολεία τόσο στην επαρχία 
όσο και στην αττική. Αυτές οι ενέργειες αποτελούν 
αφενός κοµµάτι µιας µεθοδευµένης προσπάθειας από 
πλευράς κράτους και µπάτσων για να αλλάξει η εικόνα 
που έχει η κοινή γνώµη για το πρόσωπο και τον ρόλο 
της αστυνοµίας. Να µην αντιµετωπίζονται δηλαδή, σαν 
τραµπούκοι, σαν βίαιοι τοποτηρητές της τάξης, σαν 
κάγκουρες πάνω σε µηχανάκια, αλλά σαν συνάνθρωποι 
µας οι οποίοι έχουν επωµιστεί την ευθύνη που φέρει το 
δύσκολο έργο που έχουν να επιτελέσουν για το κοινό 
καλό. Την ασφάλεια όλων και κυρίως των παιδιών. 
∆ίπλα στον πολίτη λοιπόν, µε χαµόγελο και ευαισθησία.

ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ; Μπάτσοι στα σχολεία; 

Αφετέρου, µιλάνε για γενικευµένη επιτήρηση, έναν 
διαρκή έλεγχο µέσα στα σχολεία. Οι µαθητές έχουν, 
λοιπόν, ανάγκη από προστασία. Οι µπάτσοι είναι εκεί 
για προσφέρουν προστασία - κάτι που σίγουρα ξέρουν 

να κάνουν. Πώς προστατεύεις τους µαθητές µέσα στα σχολεία; Κάνοντας ελέγχους για 
ύποπτα άτοµα. Και ποια είναι αυτά τα άτοµα; Μα φυσικά οι ίδιοι οι µαθητές! ∆ηλαδή για 
την προστασία των µαθητών στοχοποιούνται οι µαθητές σαν εν δυνάµει παραβατικά 
στοιχεία - και καµιά ύποπτη φιγούρα στα πέριξ του σχολείου. Οι µαθητές πλέον οφείλουν 
να αισθάνονται ασφαλείς και να κοινωνικοποιούνται, υπό το άγρυπνο µάτι της ελληνικής 
αστυνοµίας. Να συναναστρέφονται µε τους ίδιους µπάτσους που άλλοτε τους σέρνουν 
σε δίκες για καταλήψεις, και άλλοτε πυροβολούν έξω από καταλήψεις.

Το έργο, όµως, όπως διαβάζουµε, θα επεκταθεί και γύρω από το σχολικό περίβολο. 
Κάθε σχολείο αφορά και µία γειτονιά που χρειάζεται προστασία. Το τοπικό τµήµα και 
οι εποχούµενοι τραµπούκοι µοιάζει να χρειάζονται ενισχύσεις για να τσεκάρουν τι 
συµβαίνει σε κάθε µια από αυτές. Η φυσική παρουσία των µπάτσων έξω από τα σχολικά 
συγκροτήµατα έρχεται να καλύψει αυτήν την ανάγκη πλάι σε άλλα πιλοτικά σώµατα 
ασφαλείας, όπως οι αστυνοµικοί της γειτονιάς, που δραστηριοποιούνται ήδη σε µερικές 
γειτονιές. Οι φούρνοι και οι καφετέριες, οι αντικοινωνικές συµπεριφορές των µαθητών 
και των µαθητριών, τα “ύποπτα” µούτρα και το φόβητρο της διάχυτης παραβατικότητας 
είναι οι προφάσεις που χρησιµοποιούνται για να αυξηθεί µε ήπια ένταση ο έλεγχος και η 
επιτήρηση µέσα στην πόλη, ξεκινώντας από την κρίσιµη µικροκλίµακα της γειτονιάς. Το 
µακρύ χέρι των µπάτσων φτάνει παντού – για να κόβει φάτσες και να κάνει και τα κονέ 
του.

Τέτοιο σχεδιασµοί έχουν κάνει την εµφάνισή τους στο δηµόσιο λόγο και στο παρελθόν, 
µένοντας απλά σε επίπεδο διακηρύξεων. Και αυτό γιατί υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις 
τόσο από καθηγητές και δασκάλους όσο και από συλλόγους γονέων και κηδεµόνων. 
Παρόλα αυτά, µετά το συγκεκριµένο µνηµόνιο κάτι µοιάζει να κινείται, µιάς και είδαµε τα 
πρώτα ένστολα σκουπίδια να υποδέχονται µε πλατύ χαµόγελο µαθητές και µαθήτριες σε 
διάφορα σχολεία της αθήνας. 

Ο ρυθµός όµως αυτής της κίνησης δεν καθορίζεται από τους µπάτσους. Είναι αποτέλεσµα 
των συσχετισµών που υπάρχουν σε κάθε περιβάλλον και είναι αδιέξοδα ενδεικτικός της 
κατεύθυνσης που παίρνει η αστική καταστολή τα τελευταία χρόνια - όταν δεν µιλάµε 
για στρατόπεδα συγκέντρωσης και δολοφονίες σε ΑΤ: χαµηλή ένταση, µεγαλύτερη 
διασπορά στον ιστό της πόλης και εξαργύρωση κοινωνικού προφίλ µε τις κατάλληλες 
φιλίες σε κάθε περιοχή. 

Για όσο λοιπόν βάζουµε τις κόντρες µας και οργανώνουµε 
τις αρνήσεις µας τέτοια σχέδια δεν θα βρίσκουν  εύφορο 
έδαφος. Τόσο στα σχολεία όσο και ολόκληρη την πόλη.
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