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Θέμα: Διασύνδεση Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Μαρασλείου  
 
Αξιότιμε κύριε,  
 

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων των 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 δηλώσεις και την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του 
ΥΠΟΠΑΙΘ, οι οποίες και προκάλεσαν την αγωνία και ανησυχία των γονέων και  
μαθητών του σχολείου μας. 
 
Κατόπιν της δεδηλωμένης πρόθεσης της κυβέρνησης να καταργηθούν οι εξετάσεις 
και εφόσον αυτή μετουσιωθεί και σε σχετικό νομοθέτημα, σύμφωνα πάντα με τις 
δημόσιες δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού και υφυπουργού ΥΠΟΠΑΙΘ μέσω 
ανακοινώσεων και Δελτίων Τύπου, προκύπτει η επείγουσα ανάγκη διευθέτησης του 
ζητήματος της διασύνδεσης των δημοτικών σχολείων με αντίστοιχα πειραματικά 
Γυμνάσια & Λύκεια, ζήτημα το οποίο είχε τεθεί σε γνώση της παρελθούσης ΔΕΠΠΣ 
ήδη από τον Δεκέμβριο του 2012, πριν δηλαδή την εισαγωγή του θεσμού των 
εξετάσεων στα εν λόγω σχολεία. 
 
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 τους οποίους όλως ενδεικτικώς σας εκθέτουμε 
κατωτέρω:  

 Επιστημονικός λόγος: η έρευνα αναφορικά με την εξέλιξη και πρόοδο των 
παιδιών/μαθητών στα 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 
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δημοτικό μέχρι το λύκειο. Καθώς μάλιστα η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 
εννεαετής (Δημοτικό έως Γυμνάσιο), έχει  εκφρασθεί επανειλημμένα η πρόταση για 
θέσπιση αναλυτικών προγραμμάτων που θα λαμβάνουν υπόψη αυτό. Η σύνδεση 
περισσοτέρων από τα τέσσερα υπάρχοντα συνδεδεμένα πειραματικά σχολεία και 
στην περίπτωσή μας των σχολείων του Μαρασλείου που είναι ήδη υπό την 
εποπτεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα βοηθήσει αποφασιστικά στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των πειραματικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα 
οποία ζητούμε να διασυνδεθούμε. 

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

 Παιδαγωγικός λόγος: Οφείλουμε να στηρίξουμε τα παιδιά που φοιτούν στα 
Πειραματικά σχολεία ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές 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 στα πειραματικά σχολεία).  
 
Κατόπιν των ανωτέρω επιχειρημάτων, τα οποία επιφυλασσόμαστε να 
συμπληρώσουμε  περαιτέρω, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων προτείνει την άμεση διασύνδεση των δημοτικών σχολείων Μαρασλείου 
με τα διαθέσιμα Πειραματικά Γυμνάσια - Λύκεια της Αττικής, είτε κατ' αναλογία 
είτε κατ' επιλογή, όπως το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας, το 2ο Πειραματικό 
Γυμνάσιο Αθήνας και το ΠΣΠΑ, σχολεία εφάμιλλης πορείας, εκπαιδευτικής 
ποιότητας και ιστορικότητας με αυτή των σχολείων του Μαρασλείου. Στο σημείο 
αυτό θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ο αριθμός μαθητών που εισάγονται στα 
Πειραματικά Γυμνάσια της Αττικής είναι ως εξής: ΠΣΠΑ 50 μαθητές, 1ο Πειρ. 
Γυμνάσιο Αθήνας 164 μαθητές, 2ο Πειρ. Γυμνάσιο Αθήνας 95 μαθητές και Πειρ. 
Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων 54 μαθητές, σύνολο 363 μαθητές.  
 
Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό θεωρούμε ότι το αίτημά μας για διασύνδεση 
με αντίστοιχα πειραματικά Γυμνάσια - Λύκεια είναι εύλογο, κοινωνικά δίκαιο, 
αλλά και επείγον, δεδομένης της δημιουργίας νέων συνθηκών στην δημόσια 
εκπαίδευση και ιδιαίτερα στα πειραματικά σχολεία. 
 
Με δεδομένο δε, ότι υπάρχουν τέσσερα Πειραματικά Σχολεία  που λειτουργούν 
ως ενιαίες μονάδες (ΠΣΠΑ, Πειραματικό Σχολείο του ΑΠΘ, Πειραματικό Σχολείο του 
Πανεπιστημίου Πατρών, Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Κρήτης) 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 
τονίζοντας ότι οι μαθητές των σχολείων του Μαρασλείου έχουν ήδη περάσει από 
τη δοκιμασία της κλήρωσης και σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του 
Υπουργείου Παιδείας πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις.  
 
Είναι δε προφανές ότι η  απόφαση αυτή, θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα, από την 
τρέχουσα σχολική χρονιά, ώστε οι απόφοιτοι (60 παιδιά) της 6ης τάξης να έχουν το 
δικαίωμα να συνεχίσουν σε Πειραματικό Γυμνάσιο της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, όπως οι μαθητές των ανωτέρω διασυνδεμένων σχολείων. Σε άλλη 
περίπτωση θα φέρει ενώπιον απρόοπτου αδιεξόδου, αλλά και τεράστιας αδικίας, 



τους μαθητές των σχολείων μας, των οποίων η πρόσβαση στη Β/θμια εκπαίδευση 
και το θεσμό των Πειραματικών Σχολείων 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 
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        

 
 
 
Νικόλαος Παππάς        
 


