Βρέθηκε χθες το πτώμα του Βαγγέλη Γιακουμάκη σε απόσταση ενός
χιλιομέτρου από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων όπου φοιτούσε. Ο
Γιακουμάκης ήταν αγνοούμενος από τις 6 Φεβρουάριου.
Ο 20χρονος φοιτητής, υπήρξε κατ’ επανάληψη θύμα επιθέσεων από
συμφοιτητές του όπως έδειξε το πόρισμα που συνέταξαν οι ελεγκτές του
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα, που είχαν αναλάβει σχετική ΕΔΕ.
Στο πόρισμα, περιλαμβάνονται ανατριχιαστικές μαρτυρίες συμφοιτητών του
Βαγγέλη που μιλούν για τη βία που δεχόταν.
Το Τοπικό Συμβούλιο νέων του Δήμου Λέσβου θέλει να εκφράσει τα θερμά του
συλλυπητήρια στην οικογένεια του Βαγγέλη και να τονίσει τα παρακάτω:
Εδώ και ενάμιση μήνα παρακολουθούσαμε όλοι με αγωνία την υπόθεση της
εξαφάνισης του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Το ΤΟΣΥΝ Λέσβου εκφράζει την θλίψη
του και τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του νεαρού καθώς και στους
οικείους του. Είναι εντελώς απαράδεκτο να υπάρχει βία μεταξύ απλών
ανθρώπων και μάλιστα νέων, που υποτίθεται έχουν πιο "φρέσκες" αντιλήψεις.
Υποτίθεται. Η εκμετάλλευση είναι κοινή για τους εργαζόμενους, αύριο μεθαυρίο
οι άνθρωποι με πτυχίο, θα είναι μαζί και την ουρά του ΟΑΕΔ. Οι πλούσιοι όμως
έχουν ήδη εξασφαλιστεί. Γι αυτό χρειάζεται ενότητα, αλληλεγγύη, σεβασμός
για να αντιμετωπιστούν μαζί τα προβλήματα. Σήμερα δεν θρηνεί μόνο η
οικογένεια του Βαγγέλη αλλά όλη η Ελλάδα. Μπορεί πολλοί από εμάς να μην
γνωρίσαμε αυτό το παιδί αλλά η υπόθεση της εξαφάνισης του ,μπήκε στα
σπίτια όλων μας. Όταν στέλνεις το παιδί σου να σπουδάσει , κάνεις όνειρα για
το μέλλον του και ποτέ δεν φαντάζεσαι τέτοια δραματική κατάληξη.

Το bulling ή αλλιώς ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα σοβαρό κοινωνικό
φαινόμενο. Ένα στα δέκα παιδιά έχει ζήσει ή δει ανάλογα περιστατικά βίας και
εκφοβισμού στο σχολείο. Όλοι μας έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε το
συμφέρον των παιδιών να περνούν καλά στο σχολείο και στην καθημερινότητά
τους. Όμως, πρώτα απ’ όλα, είναι συμφέρον της κοινωνίας μας να γνωρίζει το
φαινόμενο. Ένα φαινόμενο που δεν σηκώνει ούτε ανοχή ούτε μυστικότητα».
«Η σιωπή δεν σταματά τη βία. Μη φοβάσαι μίλα»!

Με εκτίμηση το Δ.Σ του
ΤΟΣΥΝ Λέσβου

