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Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,  

στελέχη της εκπαιδευτικής κοινότητας Κρήτης, 

αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες και 

μαθήτριες και μαθητές όλων των Δημοτικών Σχολείων Κρήτης, 
 

με αφορμή την φιλοξενία της θεματικής εκδήλωσης Η οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια 

των παιδιών στην περιφέρεια Κρήτης προσκαλούμε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές 

των Δημοτικών Σχολείων της Κρήτης να συμμετέχουν στην μεγάλη γιορτή παιδείας και 

πολιτισμού που διοργανώνει η Ελληνική Αστυνομία προς τιμήν τους. 
  

 Προσκαλούμε εσάς και όλα τα παιδιά να επισκεφθείτε μία πρωτότυπη έκθεση 

ζωγραφικής 214 έργων μαθητριών και μαθητών, προερχομένων από όλη την Ελλάδα που 

επικοινωνούν με το δικό τους μοναδικό τρόπο μηνύματα ζωής και οδικής ασφάλειας. 

Επιπλέον, γυναίκες και άνδρες τροχονόμοι θα περιμένουν τις μαθήτριες και τους μαθητές 

καθημερινά, από τις 09.00 το πρωί έως τις 21.00 το βράδυ, σε ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους σε Ηράκλειο και Χανιά, όπου όλα τα παιδιά θα συνοδεύονται στα πρώτα τους 

βήματα ως συνεπείς και υπεύθυνοι χρήστες του οδικού δικτύου. Οι αστυνομικοί 

αποκαλύπτουν μέσα από βιωματικά παιχνίδια τις αρχές της ασφαλούς οδικής 

συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθούμε όλες κι όλοι ανεξαιρέτως, μεγάλοι και μικροί 

ως πεζοί, ως ποδηλάτες, ως επιβάτες και συνεπιβάτες. Το εκπαιδευτικό ταξίδι των 

παιδιών ολοκληρώνεται στην γωνιά της παιδικής δημιουργίας όπου δίνεται η 

δυνατότητα στα παιδιά να αποτυπώσουν τις εντυπώσεις τους με υλικά ζωγραφικής. Σε 

όλα τα παιδιά θα δοθούν αναμνηστικά προκειμένου να ανακαλούν αυτό το πρωτότυπο  

εκπαιδευτικό βίωμα με θέμα την Οδική Ασφάλεια.   
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Η δράση αυτή απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών τα οποία θα μπορούν να την 

επισκέπτονται στο Ηράκλειο από την Τρίτη 7 Νοέμβρη έως την Παρασκευή 24 Νοέμβρη 

2017 στις εγκαταστάσεις της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας στην λεωφόρο 

Ικάρου 5 και στα Χανιά από την Τρίτη 28 Νοέμβρη έως την Κυριακή 10 Δεκέμβρη 2017 στο 

Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ. Μεγάλο Αρσενάλι) επί της Ακτής Ενώσεως 

& Πλατείας Κατεχάκη στο ενετικό λιμάνι. Παρακαλούμε τις/τους υπεύθυνες/ους των 

σχολικών μονάδων που θα ενδιαφερθούν για ομαδική επίσκεψη όπως επικοινωνήσουν με 

εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας για την έκθεση Ηρακλείου στο 2810 274115 ή στο 

adirakleiou@astynomia.gr και για την έκθεση Χανίων στο 2821025752 ή στο 

adchanion@astynomia.gr προκειμένου να επιτευχθεί άρτιος προγραμματισμός και τα 

παιδιά να απολαύσουν το διαδραστικό ταξίδι Οδικής Ασφάλειας.  

Η διάρκεια της περιήγησης διαρκεί περίπου 1 ώρα και μπορούν  να την παρακολουθούν 100 

παιδιά. 

 

Επισημαίνεται ότι, η πρόσκληση μας είναι ανοικτή και απευθύνεται για ενημέρωση 

γονέων και κηδεμόνων που επιθυμούν να επισκεφθούν μεμονωμένα την έκθεση με τα 

παιδιά τους. Για αυτό παρακαλούμε θερμά η επιστολή μας να κοινοποιηθεί σε όλες τις 

σχολικές μονάδες Κρήτης, στις οικείες Διευθύνσεις, στα κατά τόπους Συμβούλια Γονέων 

& Κηδεμόνων και σε όλα τα παιδιά. 

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης προτείνει όπως οι επισκέψεις των παιδιών να 

ενταχθούν στο πλαίσιο μιας σχολικής ολοήμερης  εκδρομής. Επιπλέον, προτείνουμε όπως 

οι ομαδικές επισκέψεις των παιδιών συνδυαστούν με επίσκεψη σε χώρους πολιτισμού 

(μουσεία, συλλογές). Ειδικότερα, για την πόλη των Χανίων το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης 

(ενετικό λιμάνι) και η Οικία  - Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου (Χαλέπα Χανίων) τα παιδιά 

θα είναι ευπρόσδεκτα με ελεύθερη είσοδο. 

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για την συμμετοχή και την συνεργασία σας στο 

εγχείρημά μας αυτό που ευελπιστούμε να είναι στήριγμα και εφόδιο στην ζωή των 

παιδιών μας.  

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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