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Παρϊςταςη διαμαρτυρύασ τησ Ένωςησ ςτη Διεύθυνςη 
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ  

Ανατολικόσ Αττικόσ 
 

Την Τετϊρτη 23 Σεπτεμβρύου, η 'Ένωςη Συλλόγων Γονϋων & Κηδεμόνων 
Γονϋων Σπϊτων - Αρτϋμιδασ  προϋβηκε ςε διαμαρτυρύα ςτην Διεύθυνςη 
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Ανατολικόσ Αττικόσ για τισ ελλεύψεισ ςε 
εκπαιδευτικούσ επικεντρώνοντασ ςτο Λύκειο Αρτϋμιδοσ , όπου λεύπουν 2 
Βιολόγοι-Χημικού, ϋνασ μαθηματικόσ ϋνασ τησ καλλιτεχνικόσ παιδεύασ, κϊποιεσ 
ώρεσ Γαλλικών και ϋνασ εκπαιδευτικόσ για τα Projects. 

Επικεντρώςαμε ιδιαύτερα ςτην Γ Λυκεύου όπου ςτο Πανελλαδικό 
Μϊθημα τησ Βιολογύασ διδϊςκει φϋτοσ Φυςικόσ και ςτην Α΄Λυκεύου που δεν 
κϊνει καθόλου Φυςικό και ςχεδόν καθόλου μαθηματικϊ/ 

Δυςτυχώσ ςυναντόςαμε μια αχαρακτόριςτη και αλαζονικό ςυμπεριφορϊ 
από τον Διευθυντό κο Καπϋλλα, ο οπούοσ όθελε να μασ πετϊξει ϋξω από το 
γραφεύο του για να τον «αφόςουμε να κϊνει τη δουλειϊ του», ενώ με απύςτευτο 
θρϊςοσ μασ απϊντηςε ότι «πϊλι καλϊ που κϊνει μϊθημα Βιολογύασ Φυςικόσ. 
Μόπωσ προτιμϊτε να παύζουν τα παιδιϊ μπϊςκετ ςτο προαύλιο»!!!!!  

Φυςικϊ ςαν γονεύσ κατανοούμε απόλυτα ότι η ευθύνη για τα ςημερινϊ 
χϊλια, για τα δεκϊδεσ κενϊ βαρύνει αποκλειςτικϊ το υπουργεύο παιδεύασ και όχι 
τη διεύθυνςη δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, όμωσ θα πρϋπει και ο κοσ Καπϋλλασ 
να κατανοόςει ότι η ςυμπεριφορϊ του απϋναντι ςτουσ γονεύσ και φυςικϊ ςτα 
παιδιϊ μασ εύναι αχαρακτόριςτη και προκλητικό. 

 
Ευτυχώσ ςτη ςυζότηςη παραβριςκόταν ο κοσ Σωτηρόπουλοσ, 

εκπρόςωποσ των εκπαιδευτικών ςτο ΠΥΣΔΕ ο οπούοσ μασ ενημϋρωςε ότι οι 
προςλόψεισ αναπληρωτών που θα γύνουν αυτό τη βδομϊδα θα αφορούν 
αποκλειςτικϊ την επαρχύα και ότι ελπύζουν ςτισ προςλόψεισ τησ επόμενησ 
βδομϊδασ να καλυφτούν κϊποια κενϊ ςτην Ανατολικό Αττικό. 

 
Στο τϋλοσ τησ επύςκεψόσ μασ, καταθϋςαμε υπόμνημα για το θϋμα των 

κενών, αλλϊ και για ϊλλα ζητόματα όπωσ η ύδρυςη 3ου Γυμναςύου (για το οπούο ο 
κοσ Καπϋλλασ διϋψευςε τον Δόμο που μασ εύχε ενημερώςει ότι η ΔΔΕ απϋρριψε 
την ύδρυςό του) και η ΜΗ παροχό δωρεϊν βιβλύου για τα Αγγλικϊ ςτο Λύκειο 
(που οι γονεύσ εύμαςτε αναγκαςμϋνοι να το αγορϊζουμε) και αναμϋνουμε τη 
ϋγγραφη απϊντηςη ςτα θϋματα που θϋςαμε. 
 

Σε κϊθε περύπτωςη αναμϋνουμε την τοποθϋτηςη εκπαιδευτικών ςτα ςχολεύα 
και ιδιαύτερα Βιολόγου-Χημικού & Μαθηματικού μϋχρι την Παραςκευό 2 
Οκτωβρύου, διαφορετικϊ θα κλιμακώςουμε τισ κινητοποιόςεισ μασ 
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