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Καισαριανή, 21 - 2 - 2022 

ΘΕΜΑ : Περιστατικά βίας σε βάρος ανήλικων μαθητών 

Αξιότιμες/-οι Κυρίες/-οι, 

Με αφορμή το τελευταίο περιστατικό βίας σε βάρος μαθητών Γυμνασίου της περιοχής μας 

με την παρούσα ανοιχτή επιστολή, ως ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου 

Γυμνασίου Καισαριανής, καταδικάζουμε ομόφωνα κάθε μορφής βίας από όπου κι αν αυτή 

προέρχεται και εκφράζουμε την ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό μας για όλα όσα 

συμβαίνουν στη γειτονιά μας.  

Συμμορίες ανηλίκων που απειλούν, εκφοβίζουν και καταφέρονται εναντίον ανήλικων 

μαθητών και οι οποίες οικειοποιούνται κυρίως τον χώρο του Σκοπευτηρίου για την έκφραση 

της παραβατικής τους συμπεριφοράς. 

Θεωρούμε ότι τέτοιες εικόνες δεν μπορούν να μας αφήνουν να είμαστε αδρανείς, από τη 

στιγμή που όλοι ως γονείς/κηδεμόνες ανησυχούμε για την ακεραιότητα και την ασφάλεια 

των παιδιών μας.  

Κατόπιν ενημέρωσης που είχαμε από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Κιτσέλλη η Δημοτική Αρχή 

έχει προβλέψει την παρουσία ενός (1) Φύλακα στον χώρο του Σκοπευτηρίου μετά τη 1 το 

μεσημέρι, μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου.  

Για τον λόγο αυτό ζητάμε: 

1. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για αύξηση των 

περιπολιών την ώρα που μετακινείται το σύνολο των μαθητών της πόλης μας μετά τη λήξη 

του Σχολείου.  

2. Την άμεση παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής η οποία καλείται να προστατεύσει τους 

Δημότες της με την πρόσληψη ενός ακόμη φύλακα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και των 

δύο σημείων εισόδου στο πάρκο από την πλευρά των σχολείων. 

3. Τη συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καισαριανής με δομές ψυχικής 

υγείας της περιοχής για την ενημέρωση όλων των μαθητών του Δήμου, με σκοπό την 
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πρόληψη βίαιων και παραβατικών συμπεριφορών, όταν οι περισσότερες μαρτυρίες από 

συμπολίτες μας, που ήταν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες, κάνουν λόγο για νέους σε ηλικία 

δράστες οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθεια των ειδικών. 

Στο ίδιο πλαίσιο θεωρούμε αναγκαία και τη συνεργασία των παραπάνω φορέων για την 

παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους μαθητές – θύματα της βίας από συνομηλίκους τους. 

4. Την επίσημη θέση του ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καισαριανής 

σχετικά με το θέμα η οποία στις 8 - 6 - 2021 σε τοποθέτησή της για την αντίστοιχη επιστολή 

διαμαρτυρίας που είχε σταλεί από το ΔΣ του 6ου Δ/Σ Καισαριανής καταφέρθηκε απλώς κατά 

του ΔΣ, χωρίς όμως ουσιαστική παρέμβαση για το θέμα, μην επιδεικνύοντας ενωτικό 

χαρακτήρα που κρίνεται αναγκαίος σε τέτοιες περιπτώσεις.  

5. Την επίσημη θέση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής, οι οποίοι απέφυγαν 

να τοποθετηθούν πέρυσι.  Ελπίζουμε αυτή τη φορά να τους αγγίξει περισσότερο ως θέμα.  

Γνωρίζουμε ότι αρκετοί θα σπεύσουν να μας κατηγορήσουν για προώθηση της 

αστυνομοκρατίας αλλά θα ζητήσουμε ευγενικά ν’ αποφεύγεται το ατελείωτο «κυνήγι 

μαγισσών» στο οποίο αρέσκονται και να αντιμετωπίσουν κατάματα το πρόβλημα όλων 

των οικογενειών αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας.  

Άλλωστε , όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή της παρούσας επιστολής, καταδικάζουμε τη 

βία από όπου κι αν αυτή προέρχεται. 

 

Ας εστιάσουμε στο γεγονός : ότι παιδιά δέχονται απειλή με μαχαίρι το μεσημέρι, 

γυρνώντας από το σχολείο τους και είναι χρέος όλων μας να αντιδράσουμε. 

 

 

Το ΔΣ 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

2ου Γυμνασίου  Καισαριανής 

 


