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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Δελτίο Τύπου 

«Η βία και πώς θα την εξορίσουμε από τη ζωή μας» στο επίκεντρο του 4ου 

Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων του Δήμου Ιλίου 

Η βία σε κάθε της μορφή – σχολική, έμφυλη, οπαδική, σωματική, λεκτική ή κοινωνική – και οι τρόποι 

αντιμετώπισής της ήταν το θέμα συζήτησης του 4ου Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων, ενός 

θεσμού που καθιέρωσε πρώτος πανελλαδικά ο Δήμος Ιλίου, με σκοπό να ακουστούν οι απόψεις 

της νέας γενιάς πάνω σε ζητήματα Παιδείας, Δημοκρατίας  Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Στα έδρανα της αίθουσας συνεδριάσεων στο Πολυδύναμο Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» κάθισαν 

36 μαθητές από Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης, οι οποίοι ανέδειξαν το Προεδρείο τους, 

εκλέγοντας ως Πρόεδρο τον Άγγελο Σιούτη από το 4ο ΓΕΛ και Αντιπρόεδρο την Μαρία Τσαλίκη 

από το 1ο ΓΕΛ Ιλίου. Οι έφηβοι Δημοτικοί Σύμβουλοι τόνισαν ότι η βία, σε όλες τις μορφές, αποτελεί 

πλέον αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας από μικρή ηλικία, που απειλεί τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και έχει ως σύμμαχο τη σιωπή. Ιδιαίτερη, επίσης, ήταν η αναφορά στον σχολικό 

εκφοβισμό, ο οποίος κλιμακώνεται πλέον επικίνδυνα, με απροσδιόριστες συνέπειες.  Παράλληλα, 

οι μαθητές κατέθεσαν μια σειρά από εποικοδομητικές προτάσεις, οι οποίες αποτυπώθηκαν και 

στο ψήφισμά τους, όπως διάλογο και επικοινωνία με γονείς και καθηγητές με σκοπό τη δημιουργία 

σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης, λειτουργία γραμμών S.O.S. με εξειδικευμένο 

προσωπικό, οργάνωση ομάδων διαμεσολάβησης μέσα στο σχολείο, επαφή με αρμόδιους 

φορείς, συμπαράσταση σε μαθητές που υφίστανται την πίεση κ.ά. 

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος εξήρε τον ώριμο λόγο με τον οποίο 

διατύπωσαν τις προτάσεις και τα επιχειρήματά τους ενώ χαρακτήρισε ως υποχρέωση των νέων να 

ασχολούνται με τα κοινά, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών. «Ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων έχει άμεση σχέση με την έννοια 

της Δημοκρατίας και εσείς, για να βρίσκεστε σε αυτά τα έδρανα, σημαίνει ότι είστε 

ευαισθητοποιημένοι και ότι μπορείτε να πάρετε τις υποθέσεις της πόλης μας στα χέρια σας» 

επισήμανε και ευχαρίστησε τα παιδιά, τους καθηγητές και τους γονείς τους για τη συμμετοχή και 

την οργάνωση της συνεδρίασης. 

Σημειώνεται, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων λειτουργεί από το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου 

Μάθησης του Δήμου Ιλίου υπό τον συντονισμό του Εντεταλμένου Συμβούλου και προέδρου της 

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Φώτη Μαρκόπουλου, ενώ για την οργάνωσή του συγκροτήθηκε 

επιτροπή από τους Αθηνά Κοκκόρη Διευθύντρια του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου, Κωνσταντίνο 

Κουκάκη Διευθυντή του 11ου Γυμνασίου και Κασσάνδρα Ρούσσου Εκπαιδευτικό Κοινωνικών 

Επιστημών. 

Ίλιον, 06.03.2023 
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