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"Μοιραίοι" και "άβουλοι", δθμιουργοφν ςκθνικό ςφγκρουςθσ και διάλυςθσ ςτθν προςχολικι 
εκπαίδευςθ 

  

 Η Κυβζρνθςθ προςπακϊντασ να αλλάξει τθν ατηζντα τθσ ςυηιτθςθσ από τα εξοντωτικά μζτρα 
του 4ου μνθμονίου που ψιφιςε, εγκαινίαςε ςειρά επιςκζψεων του Πρωκυπουργοφ ςτα υπουργεία όπου 
ζκανε μεγαλεπιβολεσ εξαγγελίεσ!! Ζτςι, ςτο υπουργείο Παιδείασ εξιγγειλε χωρίσ καμία επεξεργαςία, 
μεταξφ άλλων, τθ δικεν κακιζρωςθ τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ προςχολικισ αγωγισ.  

 Απζφυγε βζβαια να αποκαλφψει ο ίδιοσ, ότι θ εξαγγελία του κα υλοποιθκεί ςε τρία χρόνια, 
δθλαδι μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τθσ ςυγκυβζρνθςθσ των ΤΡΙΖΑΝΕΛ!! Απζφυγε επίςθσ να πει ότι κα 
υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ ανάμεςα ςε νθπιαγωγείο και παιδικό ςτακμό, για τον γονζα!! Αλικεια από 
πότε θ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ είναι κζμα επιλογισ; Αλικεια από πότε παρζχουν εκπαίδευςθ οι 
βρεφονθπιακοί ςτακμοί; 

 Σθ χαριςτικι βολι ςτο κζμα, ζδωςε ο ίδιοσ ο υπουργόσ Παιδείασ με τθν ανακοίνωςθ του δικεν 
τριετοφσ πλάνου όπου οφτε καν αναφζρει τθ λζξθ υποχρεωτικι για τθν προςχολικι αγωγι!! 

 Ζτςι λοιπόν, ενϊ θ δίχρονθ προςχολικι αγωγι προβλζπεται εδϊ και 41 χρόνια ςτο νομοκετικό 
πλαίςιο χωρίσ καμία αμφιςβιτθςθ από κανζναν, οι ΤΡΙΖΑΝΕΛ ζβαλαν με πλάγιο τρόπο ςτο παιχνίδι 
τουσ βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ, οι οποίοι άρχιςαν να αμφιςβθτοφν τθν επιςτθμονικότθτα τθσ άποψθσ 
για υποχρεωτικι προςχολικι αγωγι, με προφανι ςτόχο τθν επζκταςθ εργαςιακϊν δικαιωμάτων άλλων 
κλάδων ςε χϊρουσ με τουσ οποίουσ δεν ςχετίηονταν μζχρι χτεσ.  Επί 41 χρόνια, κανείσ δεν αμφιςβθτοφςε 
τθν υποχρεωτικι προςχολικι αγωγι. Σϊρα μετά τισ εξαγγελίεσ Σςίπρα και τισ δθλϊςεισ Γαβρόγλου τθν 
αμφιςβθτοφν!!  

 ε όλο αυτό το γαϊτανάκι ανευκυνότθτασ, αςχετοςφνθσ, ιδιοτελϊν ςτοχεφςεων, κεντρικό ρόλο 
διαδραματίηει θ πρόεδροσ των βρεφονθπιοκόμων (με τθν οποία δεν ζχουμε κανζνα πρόβλθμα κακϊσ ζχει 
δικαίωμα να διεκδικεί ότι νομίηει για τον κλάδο τθσ) και μζλοσ του τομζα παιδείασ του ΤΡΙΖΑ. Οι 
αρμόδιοι που χειρίηονται τα κζματα είναι τόςο ακατάλλθλοι, που αρκοφν οι απαιτιςεισ ενόσ κομματικοφ 
τουσ ςτελζχουσ για να ανατρζψουν τθν λογικι, τθν επιςτιμθ και τθν πραγματικότθτα! Αλικεια για τον 
ΤΡΙΖΑ ςτουσ βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ παρζχεται εκπαίδευςθ; Πότε το κατάλαβαν αυτό; ε ποιο 
προεκλογικό τουσ πρόγραμμα το αναφζρουν; 

 Οι άνκρωποι δεν είναι μόνο ανίκανοι είναι και επικίνδυνοι, αφοφ ςτο παιχνίδι ζβαλαν και τθν 
ΚΕΔΕ, θ οποία "ορζγεται" τθν υπαγωγι των νθπιαγωγείων ςτουσ Διμουσ, όχι αςφαλϊσ γιατί 
ενδιαφζρεται για τθν εκπαίδευςθ αλλά γιατί νομίηει πωσ κα αποκτιςει κονδφλια και εκλογικι 
πελατεία. Αφοφ λοιπόν δεν μπορεί να ζχει ςτθν αρμοδιότθτά τθσ τα νθπιαγωγεία ωσ δομι τθσ 
εκπαίδευςθσ, ςτοχεφει , μζςω τθσ πολιτικισ των ΤΡΙΖΑΝΕΛ, να το κατορκϊςει, μεταφζροντάσ τα ςτουσ 
παιδικοφσ ςτακμοφσ! Με ανακοίνωςι τθσ δε, τάςςεται κατά τθσ υποχρεωτικισ προςχολικισ αγωγισ!! 
Σζτοια προοδευτικι άποψθ ςυλλογικοφ οργάνου δεν ςυναντά κανείσ εφκολα!! 

 Σραγικοφσ ςυμπαραςτάτεσ, ςυνοδοιπόρουσ και υποςτθρικτζσ των απαράδεκτων επιλογϊν των 
ΤΡΙΖΑΝΕΛ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ, αποτελοφν οι ςυνδικαλιςτικζσ παρατάξεισ ΕΡΑ (θ επίςθμθ 
Κυβερνθτικι παράταξθ που απαντάει αντί για τθν κυβζρνθςθ, ςε όποιον κατθγορεί τθν κυβζρνθςθ!!) και 
ΕΚΚΙΝΗΗ (θ ανεπίςθμθ κυβερνθτικι παράταξθ των "ςυνδικαλιςτικϊν ανεμόμυλων", που επί ΠΑΟΚ ιταν 
ΠΑΟΚ και μόλισ άλλαξε θ κατάςταςθ ζτρεξαν να "πιάςουν ςταςίδι" ςτθ νζα κυβζρνθςθ, φορϊντασ τον 



μανδφα τθσ ψευτοανεξαρτθςίασ!!) οι οποίεσ ζχουν αναλάβει τθν "βρϊμικθ δουλειά" ξεπλφματοσ των 
κυβερνθτικϊν ευκυνϊν. 

 Σο "οπλοςτάςιό" τουσ γεμάτο αςυναρτθςίεσ, ψεφδθ, ανοθςίεσ, ςυκοφαντίεσ και οτιδιποτε μπορεί 
να μεταφζρει τισ ευκφνεσ από τθν Κυβζρνθςθ ςε οποιονδιποτε άλλον! Σουσ φταίει, θ ΔΟΕ, θ ΑΔΕΔΤ, θ 
ΠΟΕ-ΟΣΑ, θ Ευρϊπθ, το ΔΝΣ, θ αντιπολίτευςθ, οι άλλεσ παρατάξεισ, το ςφςτθμα, ο καπιταλιςμόσ! Οι 
πάντεσ, εκτόσ από τουσ ΤΡΙΗΑΝΕΛ!!  

 Διατυπϊνουν υςτερικά, δικεν αγωνιϊδθ ερωτιματα μζςω ελάχιςτων ευριςκόμενων ςε ςφγχυςθ 
μελϊν τουσ, αποκαλφπτουν δικεν περίεργεσ προκζςεισ ςε άλλουσ, ηθτοφν να αναδειχκεί θ αναγκαιότθτα 
τθσ προςχολικισ λεσ και είναι κάτι που αμφιςβθτείται από κανζναν, χωρίσ να καταλαβαίνουν πόςο 
ςτρατθγικό λάκοσ είναι να ανοίξει ζνασ τζτοιοσ διάλογοσ. Σαυτόχρονα δεν εκδίδουν καμία ανακοίνωςθ για 
το κζμα και κάνουν πωσ δεν καταλαβαίνουν ότι είναι εκτεκειμζνοι από τθ ςυνφπαρξι τουσ ςτον τομζα 
Παιδείασ του ΤΡΙΗΑ με τθν πρόεδρο των νθπιοβρεφοκόμων!!  

 Αλικεια γιατί δεν πείκουν τθ ςυντρόφιςςά τουσ για τθ λανκαςμζνθ τθσ προςζγγιςθ ςτο κζμα; 
Αλικεια τι ηθτά ςτον τομζα παιδείασ του ΤΡΙΖΑ θ πρόεδροσ των νθπιοβρεφοκόμων; Γιατί δεν είναι 
ςτον τομζα κοινωνικισ πρόνοιασ; Αλικεια γιατί δεν ηθτοφν από τον Τπουργό Παιδείασ να κεςμοκετιςει 
άμεςα τθ δίχρονθ υποχρεωτικι προςχολικι εκπαίδευςθ και ασ εφαρμοςτεί μετά από τρία χρόνια, όπωσ 
ο ίδιοσ είπε;  

 Όςο πιο πολφ μειϊνονται τα εκλογικά τουσ αποτελζςματα ςτισ εκλογζσ των αντιπροςϊπων τθσ 
ΔΟΕ, όςο πιο πολφ δεν βρίςκουν άτομα για τα ψθφοδζλτιά τουσ, όςο περιςςότερο αποχωροφν κάποιοι 
που ξεγελάςτθκαν ςτο παρελκόν και τϊρα τουσ πιραν χαμπάρι, τόςο πιο μεγάλθ γίνεται θ αγωνία τουσ 
να δϊςουν εξετάςεισ ςτιριξθσ ςτθν κυβζρνθςθ μιπωσ ζτςι διαςωκοφν! Οι ψευτοανεξάρτθτοι τθσ 
Εκκίνθςθσ και θ επίςθμθ ζκφραςθ των ΤΡΙΖΑΝΕΛ, θ ΕΡΑ, διεκδικοφν τθν ψιφο των ςυναδζλφων 
ξεχωριςτά και μόλισ τθν λάβουν, κα ενωκοφν χωρίσ καμιά ντροπι ςε ςάρκα μία όπωσ ζκαναν και ςτθν 
ΑΔΕΔΤ!! τθ ςυνδικαλιςτικι τουσ επιβίωςθ βρίςκεται το ενδιαφζρον τουσ και όχι ςτθν προςχολικι 
εκπαίδευςθ! 

 Θ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που ζδωςε μεγάλουσ 
αγϊνεσ μαηί με όλο τον κλάδο για τθν κακιζρωςθ τθσ υποχρεωτικισ προςχολικισ αγωγισ για ζνα χρόνο 
μετά τθ μεγάλθ απεργία του 2006, δθλϊνει πωσ κα ςυνεχίςει αυτόν τον αγϊνα μζχρι το τζλοσ. Δεν κα 
επιτρζψει ςε κανζναν να υποβακμίςει το νθπιαγωγείο και να το ςτείλει μζςω των παιδικϊν ςτακμϊν 
ςτουσ διμουσ. Για εμάσ το νθπιαγωγείο είναι το κεμζλιο του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 

 Καλοφμε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ, κακϊσ δεν υπάρχει κανείσ που να μθν ςυμφωνεί με το 
αίτθμα για δίχρονθ υποχρεωτικι προςχολικι εκπαίδευςθ, παρά τισ φιλότιμεσ προςπάκειεσ κάποιων να 
μετατρζψουν το τεράςτιο κζμα ςε ηιτθμα ενδοκλαδικισ ςφγκρουςθσ, να ςτακοφν δίπλα ςτθ ΔΟΕ και όλοι 
μαηί να παλζψουμε να μθν γίνουν πράξθ τα ςχζδια αυτϊν που ςτο βωμό των ςυμφερόντων 
αδιαφοροφν για το καλό τθσ εκπαίδευςθσ και των παιδιϊν του λαοφ.  

 Καλοφμε τον υπουργό Παιδείασ και τθν κυβζρνθςθ των ΤΡΙΖΑΝΕΛ να ςταματιςουν κάκε 
ςυηιτθςθ για το κζμα, κεςμοκετϊντασ άμεςα τθ δίχρονθ προςχολικι εκπαίδευςθ ακόμα και αν τθν 
εφαρμόςουν ςε βάκοσ χρόνου. Μόνο με αυτό τον τρόπο λφνεται άμεςα το κζμα και οι ΤΡΙΗΑΝΕΛ 
οφείλουν να αποδείξουν ότι ζχουν διάκεςθ να το λφςουν!! 
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