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Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων των Πρότυπων Πειραματικών Δημοτικών 
Σχολείων Μαρασλείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνώμονα το ενδιαφέρον του 
για την πρόοδο των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία μας, των αποφοίτων μας, 
αλλά και της δημόσιας εκπαίδευσης γενικότερα, θα ήθελε να θέσει υπόψη σας ένα 
σοβαρό ζήτημα που προέκυψε από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, 
οι οποίες και προκάλεσαν την αγωνία και ανησυχία των γονέων των μαθητών του 
σχολείου μας. 
 
Όπως προέκυψε από την συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων, πρόθεση της 
κυβέρνησης είναι η κατάργηση των εξετάσεων από τα πειραματικά δημοτικά 
σχολεία στα πειραματικά γυμνάσια και από τα πειραματικά γυμνάσια στα 
πειραματικά λύκεια. 
 
Κατόπιν αυτής της δεδηλωμένης πρόθεσης της κυβέρνησης και εφόσον αυτή 
μετουσιωθεί και σε σχετικό νομοθέτημα, σύμφωνα πάντα με τις δημόσιες δηλώσεις 
του αρμόδιου υπουργού και υφυπουργού ΥΠΠΑΙΘ, προκύπτει η επείγουσα ανάγκη 
διευθέτησης του ζητήματος της διασύνδεσης των δημοτικών σχολείων με 
αντίστοιχο πρότυπο πειραματικό Γυμνάσιο & Λύκειο.  
 



Κατά την άποψη του Συλλόγου μας, η οποία και απηχεί την άποψη της συντριπτικής 
πλειοψηφίας και των γονέων – μελών μας, υπάρχουν σοβαροί λόγοι που 
επιβάλλουν τη διασύνδεση αυτή και τους οποίους όλως ενδεικτικώς σας εκθέτουμε 
κατωτέρω:  

 Επιστημονικός λόγος: η έρευνα αναφορικά με την εξέλιξη και πρόοδο των 
παιδιών/μαθητών στα πρότυπα πειραματικά σχολεία να συνεχίζεται σε όλη την 
διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης για πιο ολοκληρωμένα επιστημονικά 
συμπεράσματα και προκειμένου να εκπληρώνονται και οι στόχοι των πειραματικών 
σχολείων  από το δημοτικό μέχρι το λύκειο.  

 Εκπαιδευτικός λόγος: τα παιδιά τα οποία αποφοιτούν από το πειραματικό 
δημοτικό σχολείο έχουν εξοικειωθεί με τις εκπαιδευτικές πρακτικές των πρότυπων 
πειραματικών και διευκολύνουν το εκπαιδευτικό έργο και την υιοθέτηση 
καινοτόμων πρακτικών. 

 Παιδαγωγικός λόγος: Οφείλουμε στα παιδιά των πρότυπων πειραματικών τα 
οποία παρουσιάζουν αυξημένες δεξιότητες να τους στηρίξουμε να αναπτύξουν τις 
δεξιότητες τους καθ' όλη την σχολική τους εκπαίδευση, προς όφελος των ίδιων των 
μαθητών αλλά και όλης της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας (βλ. Όμιλοι 
μαθητείας/αριστείας στα πρότυπα πειραματικά σχολεία).  
 
Κατόπιν των ανωτέρω επιχειρημάτων, τα οποία επιφυλασσόμαστε να 
συμπληρώσουμε  περαιτέρω εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων προτείνει την άμεση διασύνδεση των δημοτικών σχολείων Μαρασλείου 
είτε ως αυτόνομες σχολικές μονάδες (1ο 12/θ, 3/θ, 1/θ), είτε ως ενιαία σχολική 
μονάδα με τα διαθέσιμα ΠΠΓ Γυμνάσια - Λύκεια όπως το 2ο ΠΠΓ και Λύκειο Αθήνας 
ή και το ΠΣΠΑ είτε με το Βαρβάκειο Γυμνάσιο - Λύκειο, σχολεία εφάμιλλης πορείας, 
εκπαιδευτικής ποιότητας και ιστορικότητας με αυτή των σχολείων του Μαρασλείου.  
 
Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό θεωρούμε ότι το αίτημά μας για διασύνδεση 
με αντίστοιχο πρότυπο πειραματικό Γυμνάσιο - Λύκειο είναι εύλογο, κοινωνικά 
δίκαιο, αλλά και επείγον, δεδομένης της δημιουργίας νέων συνθηκών στην 
δημόσια εκπαίδευση και ιδιαίτερα στα πειραματικά σχολεία. 
Με δεδομένο δε, ότι τα υπόλοιπα πρότυπα πειραματικά δημοτικά σχολεία της 
Αττικής έχουν διασυνδεθεί  ΗΔΗ με Γυμνάσιο - Λύκειο (πχ. ΠΣΠΑ, Ράλλειος),  ο 
Σύλλογός μας ως  όργανο εκπροσώπησης και έκφρασης  των γονέων των μαθητών 
του σχολείου μας   θα ήθελε να σας θέσει το  επιτακτικό ζήτημα της διασύνδεσης 
του σχολείου μας, ως ζήτημα άμεσης αντιμετώπισης και οριστικής επίλυσης, ιδίως, 
μετά  και τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για άμεση κατάργηση των 
εισαγωγικών εξετάσεων για τα ΠΠ Γυμνάσια και Λύκεια. 
 
Είναι δε, προφανές ότι η  απόφαση αυτή, εφόσον τελικώς υλοποιηθεί θα φέρει 
ενώπιον απρόοπτου αδιεξόδου, αλλά και τεράστιας αδικίας, τους μαθητές του 
σχολείου μας, των οποίων η πρόσβαση στη Β/θμια εκπαίδευση και το θεσμό των 
ΠΠΣ θα δυσχερανθεί υπέρμετρα, ενώ οι μαθητές των ήδη διασυνδεδεμένων 
σχολείων θα  απολαύσουν ευνοϊκότερων συνθηκών πρόσβασης σε αυτήν.  
 
Σεβόμενοι τον κόπο και την προσπάθεια που καταβάλετε για την αναβάθμιση των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και της δημόσιας παιδείας ευρύτερα, θα θέλαμε 
να μας απαντήσετε εγγράφως για τον τρόπο υλοποίησης του αιτήματος μας.  
 



Σε αναμονή της απάντησής σας.  
 

Με εκτίμηση 

Για το ΔΣ  

 

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 
 
 
 
Νικόλαος Παππάς       Β. Τζιούμας 
 


