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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ: ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων Μαρασλείου εκφράζουμε την έκπληξη
και την έντονη διαμαρτυρία μας αναφορικά με τη χθεσινή ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται
αιφνιδιαστικά ότι καταργείται η διασύνδεση των Δημοτικών Σχολείων Μαρασλείου με το 1ο
Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, την ίδια στιγμή που επανέρχεται η διασύνδεση στο σύνολο των
Πειραματικών Σχολείων ανά την χώρα, εξαιρώντας μόνο το Μαράσλειο από την ρύθμιση αυτή.
Σημειώνεται ότι στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση τον Απρίλιο 2020, το Μαράσλειο είχε
συμπεριληφθεί στη λίστα των διασυνδεδεμένων σχολείων, αποκαθιστώντας μια κατάφορη αδικία
που συντελέστηκε πέρυσι με τον 4610/2019, όπου καταργούταν η διασύνδεση χωρίς καμία
επιστημονική τεκμηρίωσηα.
Εύλογα προκύπτουν τα εξής ερωτήματα: Σε ποια επιστημονική, πολιτική ή παιδαγωγική βάση
στηρίζεται η απόφαση αυτή; Στην μετατροπή ενός ακόμα σχολείου σε Πρότυπο, εν προκειμένω του
1ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών, αυξάνοντας τον αριθμό των προτύπων σε 26 και ταυτόχρονα
μειώνοντας των αριθμό των Πειραματικών Γυμνασίων στην Αττική σε μόλις ένα με δυναμικότητα
μόλις 25 παιδιών ανά τάξη; Πως με αυτόν τον τρόπο δεν αναιρείται ο ρόλος των Πειραματικών
Σχολείων, διεξάγοντας παιδαγωγική έρευνα μόνο με δείγμα 25 μαθητών στο σύνολο του
πληθυσμού της πρωτεύουσας;
Γιατί εξαιρείται της διασύνδεσης το ιστορικό Πειραματικό Δημοτικό του Μαρασλείου, όπου φοιτούν
350 παιδιά που συμμετέχουν σε διαφορετικά και καινοτόμα προγράμματα και δράσεις; Πώς
απαξιώνεται η παιδαγωγική διαδικασία στο μοναδικό Πειραματικό Σχολείο στην πρωτεύουσα που
διατηρεί πέρα από 12/θέσιο, 3/θέσιο και 1/θέσιο σχολείο, το έργο των οποίων μπορεί να
αξιοποιηθεί από το σύνολο της επικράτειας όπου και λειτουργούν αντίστοιχα σχολεία, ώστε να
διαφανεί η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μεθόδων και των σύγχρονων παιδαγωγικών
εργαλείων, αφότου αυτά έχουν δοκιμαστεί και στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες;
Σημειώνουμε ότι για τη διασύνδεση των ιστορικών δημοτικών του Μαρασλείου με το 1ο
Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών έχει αποφανθεί σχετικά και το Συμβούλιο της Επικράτειας
(απόφαση 2005/2018 ΣΤΕ / 748398 τμήμα Γ’ του ΣτΕ): «η διασύνδεση υπηρετεί το γενικό δημόσιο
συμφέρον» και «την ανάγκη της επιστήμης να εξάγει επιστημονικά συμπεράσματα σε βάθος
χρόνου». Είναι άλλωστε επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι τα Πειραματικά Σχολεία επιτελούν το στόχο
τους όταν λειτουργούν ως ένα αδιάσπαστο σύνολο μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης (Δημοτικό,
Γυμνάσιο και Λύκειο), με ένα τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών, ώστε να επιτρέπεται η σε
βάθος χρόνου παρακολούθηση και εξαγωγή συμπερασμάτων για τις καινοτόμες μεθόδους και τα
παιδαγωγικά εργαλεία που εφαρμόζονται.
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Επιπρόσθετα, είναι πραγματικά απίστευτο ότι σύμφωνα με την υφιστάμενη διατύπωση στο εν λόγω
δελτίο τύπου, προκύπτει ότι δεν προβλέπεται διασύνδεση ούτε καν για τους μαθητές βρίσκονται
επί του παρόντος στην έκτη τάξη, ακυρώνοντας αιφνιδιαστικά τις προσδοκίες των οικογενειών, στην
εκπνοή του σχολικού έτους! Τα ίδια παιδιά που μέσα σε μια χρονιά είχαν τέσσερις μεγάλες
αναθεωρήσεις της σχολικής πορείας τους: τον Σεπτέμβριο με την εισαγωγή υπό το καθεστώς του
νόμου 4610/2019, στη συνέχεια, με δήλωση της αρμόδιας υφυπουργού, κα. Σοφίας Ζαχαράκη, από
το βήμα της Βουλής, έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι η διασύνδεση θα συνεχίσει να υφίσταται, κατόπιν
η διατήρηση της διασύνδεσης επικυρώθηκε στο προσχέδιο νόμου και χθες αιφνιδιαστικά
ανακοινώθηκε διακοπή της συνέχισης της σχολικής τους πορείας στο Γυμνάσιο. Στην παρούσα φάση
και εν μέσω της έκτακτης κατάστασης που έχει επιφέρει η πανδημία στις ζωές των εν λόγω
οικογενειών, καλούνται επιπρόσθετα στο τέλος Μαΐου να εμπεδώσουν ότι δεν θα συνεχίσουν όλοι
οι μαθητές μαζί στο σχολείο που προβλεπόταν, αλλά ενδεχομένως να βρεθούν σε διαφορετικές
περιοχές της Αθήνας, αναζητώντας μέσα στον Ιούνιο ένα νέο σχολικό περιβάλλον για να
συνεχίσουν το Γυμνάσιο.
Εν κατακλείδι, καλούμε τη Διοίκηση του Υπουργείου να αντιμετωπίσει το ζήτημα με σεβασμό προς
τους γονείς και μαθητές των εν λόγω Πειραματικών Σχολείων και να επαναφέρει τη διασύνδεση του
ιστορικότερου και σημαντικότερου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου της Αθήνας, του
Μαράσλειου, με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών.

