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Απολογισμός Γενικής Συνέλευσης 10/3/2017 

 

Στις 10/3/2017 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου με πρωτοβουλία του Δ.Σ., με θέμα «Ζητήματα που έχουν 

ανακύψει μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού» του σχολείου μας. 

 

Εκτός των γονέων του σχολείου μας, ανταποκρίθηκαν στις προσκλήσεις μας και 

παρευρέθηκαν οι δύο υποδιευθύντριες του Σχολείου, κα Σ. Σταθουλοπούλου (η οποία 

αντικαθιστούσε και την διευθύντρια που απουσίαζε με αναρρωτική άδεια) και κα Ι. Μπισιώτη, 

ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κ. Σ. Καπέλας, οι 

αρμόδιοι σύμβουλοι κ. Σ. Μαρκαντωνάκης και κα Μ. Καλογρίδου, καθηγητές του σχολείου μας 

και η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Μαρκοπούλου. 

 

Στην εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, προσπαθήσαμε να τονιστεί η 

διαχρονικότητα του θέματος, αναφερθήκαμε σε παραδείγματα ανάρμοστης και 

αντιπαιδαγωγικής συμπεριφοράς απέναντι σε μαθητές, τα οποία έχουν κατατεθεί από τους 

ίδιους του γονείς, και αντικατοπτρίζουν την εικόνα μίας ακατάλληλης εκπαιδευτικού.  

 

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, κ. Σ. Καπέλας, 

αναγνώρισε την ύπαρξη του προβλήματος επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ζήτημα αρκετών 

χρόνων. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σχετικά με το νομικό πλαίσιο τέτοιων θεμάτων, ενώ 

ανέφερε πως έχει ξεκινήσει μία διαδικασία επίλυσής του, που ίσως όμως διαρκέσει αρκετούς 

μήνες ή χρόνια. 

 

Οι σύμβουλοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να 

αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη περίπτωση, αναφερόμενοι κυρίως στο επόμενο χρονικό 

διάστημα.  

 

Η διεύθυνση του σχολείου μας τόνισε πως έχουν προβεί σε κάθε ενέργεια για την ενημέρωση 

περί του θέματος, προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. 

 

Τον λόγο πήραν και παρευρισκόμενοι γονείς, καταθέτοντας με τη σειρά τους τις δικές τους 

μαρτυρίες και συγκεκριμένα περιστατικά. Το κλίμα κατά τις τοποθετήσεις των εβδομήντα 

περίπου γονέων, ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς μοιράζονταν δημόσια, γεγονότα που 

έχουν ταλαιπωρήσει τόσο τους ίδιους αλλά κυρίως τα παιδιά τους.   
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Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Μαρκοπούλου, δήλωσε ότι στηρίζει την προσπάθεια των 

γονέων, επέρριψε σοβαρές ευθύνες στις εκάστοτε Διευθύνσεις του σχολείου καθώς και στη 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και παρουσίασε παρόμοια 

παραδείγματα και τρόπους αντιμετώπισής τους.   

 

Στο κλείσιμο της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η σχετική ενημέρωση όλων των γονέων 

του σχολείου μας και η συλλογή υπογραφών με αίτημα την απομάκρυνση της συγκεκριμένης 

καθηγήτριας από τις σχολικές αίθουσες του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου, καθώς δεν υπήρξε 

σαφής και ικανοποιητική απάντηση από τους αρμοδίους σχετικά με την άμεση επίλυση του 

προβλήματος.   

 


