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Αξιότιμε κύριε,
Σε συνέχεια της αλληλογραφίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαρασλείου, του ΕΠΕΣ
Μαρασλείου και του ΕΠΕΣ του 1ου Πειρ. Γυμνασίου Αθήνας και μετά από τηλεφωνική
επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΕΠΕΣ Μαρασλείου κ. Θ. Μπαμπάλη (αν. καθηγητή ΠΤΔΕ) σας
γνωστοποιούμε τα εξής:
Διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι δεν υποβλήθηκε μέχρι την 3η συνεδρίαση της διαρκούς
επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της παρούσας Βουλής της 5ης Μαΐου 2015 η απόφαση
της ΔΕΠΠΣ για τη διασύνδεση των σχολείων - Δημοτικά Μαρασλείου και 1ο Πειρ Γυμνάσιο
Αθήνας, παρά του ότι δεν συντρέχει λόγος για την απόρριψη του αιτήματος από τη ΔΕΠΠΣ.
Ήδη, έχει κατατεθεί τροπολογία για ένταξη στον κατάλογο των Πρότυπων και των
Πειραματικών Σχολείων για τη Ζωσιμαία Σχολή και αναμένεται να συζητηθεί την Παρασκευή 8
Μαΐου 2015 στην ολομέλεια της Βουλής.
Θεωρούμε άδικο τον αποκλεισμό του Μαρασλείου από τον κατάλογο των διασυνδέσεων ως
μοναδικό σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών που μένει εκτός διασύνδεσης με συνέπειες για
το παιδαγωγικό και ερευνητικό έργο του ΠΤΔΕ.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων γίνεται αποδέκτης της απογοήτευσης και δυσαρέσκειας
των γονέων των μαθητών και μαθητριών της σχολική μας μονάδας οι οποίοι εκ του

προφανούς βρίσκουν αδικαιολόγητη την αδικία και διάκριση εις βάρος των παιδιών τους, που
καλούνται να προβούν σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος με οικονομικές και ψυχολογικές
συνέπειες.
Θεωρούμε ότι λόγοι γραφειοκρατίας (αδυναμία παρουσίας του Προέδρου ΔΕΠΠΣ στην 3η
συνεδρίαση της επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων) δεν είναι δικαιολογία για να μη γίνει
δεκτό το δίκαιο αίτημά μας όπως σας έχει αναλυθεί.
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να κατατεθεί άμεσα τροπολογία για να δοθεί λύση στο
ζήτημα που έχει προκύψει.
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