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Αλαθνίλσζε 

 
Η θπβέξλεζε πξνζπαζώληαο λα αιιάμεη ηελ αηδέληα ηεο ζπδήηεζεο από 

ηα εμνλησηηθά κέηξα ηνπ 4νπ κλεκνλίνπ πνπ ςήθηζε, εγθαηλίαζε ζεηξά 

επηζθέςεσλ ηνπ Πξσζππνπξγνύ ζηα ππνπξγεία, όπνπ έθαλε κεγαιεπήβνιεο 

εμαγγειίεο!!! Έηζη, ζην ππνπξγείν Παηδείαο εμήγγεηιε ρσξίο θακία επεμεξγαζία, 

κεηαμύ άιισλ, ηε δήζελ θαζηέξσζε ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο 

αγσγήο. 

 Απέθπγε βέβαηα λα απνθαιύςεη ν ίδηνο, όηη ε εμαγγειία ηνπ ζα πινπνηεζεί 

ζε ηξία ρξόληα, δειαδή κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο ζπγθπβέξλεζεο ησλ 

ΤΡΘΖΑ/ΑΝΕΛ!!! Απέθπγε επίζεο λα πεη όηη ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο 

αλάκεζα ζε λεπηαγσγείν θαη παηδηθό ζηαζκό, γηα ηνλ γνλέα!!! Αιήζεηα από πόηε ε 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε είλαη ζέκα επηινγήο; Αιήζεηα από πόηε παξέρνπλ 

εθπαίδεπζε νη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί; 

 Σε ραξηζηηθή βνιή ζην ζέκα, έδσζε ν ίδηνο ν ππνπξγόο Παηδείαο κε ηελ 

αλαθνίλσζε ηνπ δήζελ ηξηεηνύο πιάλνπ, όπνπ νύηε θαλ αλαθέξεη ηε ιέμε 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή!!! 

 Έηζη ινηπόλ, ελώ ε δίρξνλε πξνζρνιηθή αγσγή πξνβιέπεηαη εδώ θαη 41 

ρξόληα ζην λνκνζεηηθό πιαίζην, ρσξίο θακία ακθηζβήηεζε από θαλέλαλ, νη 

θπβεξλώληεο έβαιαλ κε πιάγην ηξόπν ζην παηρλίδη ηνπο βξεθνλεπηαθνύο 

ζηαζκνύο, νη νπνίνη άξρηζαλ λα ακθηζβεηνύλ ηελ επηζηεκνληθόηεηα ηεο άπνςεο γηα 

ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή κε πξνθαλή ζηόρν ηελ επέθηαζε εξγαζηαθώλ 

δηθαησκάησλ άιισλ θιάδσλ ζε ρώξνπο κε ηνπο νπνίνπο δελ ζρεηίδνληαλ κέρξη ρηεο. 

Επί 41 ρξόληα, θαλείο δελ ακθηζβεηνύζε ηελ ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή. 

Σώξα, κεηά ηηο εμαγγειίεο Σζίπξα θαη ηηο δειώζεηο Γαβξόγινπ, ηελ 

ακθηζβεηνύλ!!! 

 Οη άλζξσπνη δελ είλαη κόλν αλίθαλνη, είλαη θαη επηθίλδπλνη αθνύ ζην παηρλίδη 

έβαιαλ θαη ηελ ΚΕΔΕ, ε νπνία "νξέγεηαη" ηελ ππαγσγή ησλ λεπηαγσγείσλ ζηνπο 

Δήκνπο, όρη αζθαιώο γηαηί ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε, αιιά γηαηί λνκίδεη 

πσο ζα απνθηήζεη θνλδύιηα θαη εθινγηθή πειαηεία. Αθνύ ινηπόλ δελ κπνξεί λα 

έρεη ζηελ αξκνδηόηεηά ηεο ηα λεπηαγσγεία σο δνκή ηεο εθπαίδεπζεο, ζηνρεύεη 

λα ην επηηύρεη -κέζσ ηεο πνιηηηθήο ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ/ΑΝΕΛ- 

κεηαθέξνληάο ηα ζηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο. 
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Δελ ζα επηηξέςνπκε ζε θαλέλαλ λα ππνβαζκίζεη ην λεπηαγσγείν θαη λα ην 

ζηείιεη κέζσ ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ ζηνπο δήκνπο. Γηα εκάο ην λεπηαγσγείν 

είλαη ην ζεκέιην ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 Καινύκε ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο λα παιέςνπκε λα κελ γίλνπλ πξάμε ηα 

ζρέδηα απηώλ πνπ ζην βσκό ησλ ζπκθεξόλησλ αδηαθνξνύλ γηα ην θαιό ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ παηδηώλ ηνπ ιανύ. 

 Καινύκε ηνλ ππνπξγό Παηδείαο θαη ηελ θπβέξλεζε λα ζηακαηήζνπλ θάζε 

ζπδήηεζε γηα ην ζέκα, ζεζκνζεηώληαο άκεζα ηε δίρξνλε πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε, αθόκα θαη αλ ηελ εθαξκόζνπλ ζε βάζνο ρξόλνπ. Μόλν κε απηό ηνλ 

ηξόπν ιύλεηαη άκεζα ην ζέκα θαη νη ηζύλνληεο νθείινπλ λα απνδείμνπλ όηη έρνπλ 

δηάζεζε λα ην ιύζνπλ!!! 

 
Γηα ην Δ.. 
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