
 

     

 

Αθήνα, 03 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Σύλληψη παιδιών γιατί έπαιζαν μπάσκετ στο προαύλιο του σχολείου 

τους» 

Σύμφωνα με ανοικτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Lamiareport.gr, 

δυο παιδιά 13 και 14 ετών προσήχθησαν σε αστυνομικό τμήμα επειδή έπαιζαν 

μπάσκετ στο προαύλιο κλειστού σχολείου. 

Καθώς η πόλη της Λαμίας, ειδικά το νότιο τμήμα αυτής, στερείται ανοικτών δημόσιων 

αθλητικών χώρων και ειδικά τώρα που εξαιτίας των μέτρων τα ελάχιστα αθλητικά 

κέντρα είναι κλειστά και οι γυμναστικοί σύλλογοι τελούν σε αναστολή λειτουργίας, 

πολλά παιδιά βρίσκουν καταφύγιο στα προαύλια σχολείων όταν αυτά είναι κλειστά. 

Νομικά η είσοδος στον προαύλιο χώρο κλειδωμένου σχολείου είναι παράνομη κάτι 

που συχνά διευθυντές και περίοικοι θυμίζουν ευγενικά, τις περισσότερες φορές, γι’ 

αυτό και έως τώρα δεν είχε σημειωθεί κανένα παρόμοιο κρούσμα προσαγωγής 

παιδιών των οποίων το μοναδικό έγκλημα ήταν το ότι ήθελαν να παίξουν. 

Επιπλέον, γνωρίζουμε πως είναι συχνές οι διαμαρτυρίες κατοίκων που ενοχλούνται 

από τη φασαρία των παιχνιδιών, διαμαρτυρίες που μένουν στο επίπεδο λεκτικών 

παραπόνων. 

Παρόλα αυτά, τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει και να δικαιολογήσει την επιμονή 

ενός διευθυντή σχολείου, ενός εκπαιδευτικού που θα έπρεπε να νουθετεί και να 

προστατεύει τα παιδιά, επιμονή που οδήγησε στην προσαγωγή τους στο αστυνομικό 

τμήμα. 
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Μολονότι με τη συνδρομή του αρμόδιου αντιδημάρχου το θέμα έληξε χωρίς νομική 

συνέχεια είναι βέβαιο πως θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη και στις ψυχές των 

παιδιών αυτών. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμεροι για το περιστατικό; 

2. Είναι δυνατόν να εξαντλείται η αυστηρότητα της πολιτείας σε παιδιά που 

διέπραξαν το αδίκημα του παιχνιδιού με συμμαθητές τους; 

3. Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες φαιδρές 

καταστάσεις; 

4. Για ποιο λόγο προσήχθησαν τα 2 παιδιά σαν να είναι κοινοί εγκληματίες; 

5. Πως θα μάθουν τα παιδιά ότι το σχολείο δεν είναι χώρος μόνο γνώσης και 

μαθημάτων αλλά και θύλακας κοινωνικοποίησης καθώς και φυσικός χώρος 

συναναστροφής με συνομηλίκους τους όταν βρίσκουν τέτοιες αντιδράσεις 

απέναντί τους; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




