
Αντίγραφο Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων 

 

Ο Σύλλογος διδασκόντων του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, συνεδρίασε εκτάκτως 

σήμερα, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Εμμανουήλ Αλεξάκη με θέμα: «προσωρινή 

μετακίνηση του Σχολικού Φύλακα, κου Πολυχρονάκη Ιωάννη στο 1ο Γενικό Λύκειο 

Ηρακλείου». Ο Σύλλογος αφού ενημερώθηκε για την πρόθεση αυτή του Δήμου Ηρακλείου, 

αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την αντίθεση του στην πράξη αυτή.  Αξίζει να σημειωθεί 

ότι μια τέτοια κίνηση θα αναστάτωνε το Σχολείο μας, και θα έφερνε σε σύγκρουση τα δυο 

Σχολεία. Δυστυχώς το Σχολείο μας υφίσταται διαχρονικά μια τέτοια αντιμετώπιση (κι άλλος 

φύλακας είχε μετακινηθεί από μας για το ίδιο σχολείο). Αν το σχολείο μας διακρίνεται, 

διακρίνεται γιατί γίνεται μια συνολική και συλλογική προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια. 

Δεν υπάρχει πράγματι κανένας λόγος η δουλειά αυτή να υποσκάπτεται και να 

διαταράσσεται. 

Κατά την άποψη μας  το πρόσχημα των έργων που γίνονται στο «Καπετανάκειο», της σκόνης 

που προκαλείται κτλ, είναι έωλο δεδομένου ότι δεν είναι αρμοδιότητα του φύλακα αυτή. Αν 

υπάρχει κίνηση αυτοκινήτων του εργοταξίου, και σε αυτό δεν εμπλέκεται ο σχολικός 

φύλακας. Αυτό αποτελεί αυτονόητη και συμβασιακή υποχρέωση του Εργολήπτη να 

φροντίσει για την ασφάλεια και την απρόσκοπτη λειτουργία του εργοταξίου του. Όσο για το 

προσωρινό της μετακίνησης γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας ότι «ουδέν μονιμότερον του 

προσωρινού». 

Δεδομένου ότι το Σχολείο μας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, επί σημαντικών 

κυκλοφοριακών αξόνων της, όπου η κίνηση είναι αυξημένη και σαφέστατα κάθε στιγμή 

μεγάλος αριθμός ατόμων κινείται γύρω από αυτό (πολλές φορές με ύποπτες και κακόβουλες 

διαθέσεις), η φύλαξη του αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα.  

Όπως Σας είναι γνωστό το Σχολείο μας αξιοποιείται σε όλη τη διάρκεια του έτους, σε 

απογευματινές ώρες για εκδηλώσεις, συνδικαλιστικές συναντήσεις, εκλογές ΕΛΜΕ, κ.τ.λ.. Ως 

εκ τούτου  ο ρόλος του φύλακα είναι κομβικός και αναντικατάστατος. 

Βεβαίως δεν αντιτιθέμεθα στο να αποκτήσει φύλακα το όμορο σχολείο, όπως και κάθε 

σχολείο της Πόλης μας. Όμως δεν κατανοούμε το λόγο που αυτό θα πρέπει να γίνει σε βάρος 

του δικού μας σχολείου, της εύρυθμης λειτουργίας του και κυρίως της ασφάλειας των 

μαθητών μας. Η λύση των προβλημάτων το ενός σχολείου δεν είναι καν λύση όταν δίκην 

υδραυλικού πιεστηρίου γεννά προβλήματα στη λειτουργία ενός άλλου. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε να καταγραφεί η απόφαση του αυτή στο πρακτικό και 

να υποβληθεί στον Δήμαρχο κο Βασίλη Λαμπρινό και τον Αρμόδιο για τις Σχολικές Επιτροπές 

Αντιδήμαρχο κο Βλαχάκη Γεώργιο. Για την εξέλιξη αυτή έχει ενημερωθεί και ο Σύλλογος 

Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο οι οποίοι και 

συντάσσονται με την άποψη μας. 


