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Δεν παίηουμε με τισ ανάγκεσ των παιδιών μασ. 

Το τελευταίο διάςτθμα, με αφορμι τθν κατάκεςθ του νομοςχεδίου για τθ “κεςμοκζτθςθ” τθσ 
δίχρονθσ υποχρεωτικισ προςχολικισ, άνοιξε ζνασ καυγάσ μζςα ςε ζνα κφκλο, ςαν το “Κφκλο με τθν 
Κιμωλία”, βάηοντασ τα παιδιά μασ ςτθ μζςθ και τραβώντασ τα μια από δω και μια από κει. Μόνο που, 
δυςτυχώσ, ςτο επίκεντρο τθσ αντιπαράκεςθσ δε βρζκθκε θ ανάγκθ τουσ για αναβακμιςμζνο 
επιςτθμονικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο. 

Η κυβζρνθςθ κατζκεςε μια πρόταςθ που με μια πρώτθ ματιά φαίνεται να εκπλθρώνει το πάγιο 
αίτθμα τθσ ΑΣΓΜΕ για 2χρονθ υποχρεωτικι προςχολικι αγωγι με μια δεφτερθ ματιά όμωσ 
προςγειωνόμαςτε ςτθν πραγματικότθτα των δθμοςιονομικών μεγεκών που μασ λιβανίηει θ 
κυβζρνθςθ. Αλικεια , τι ςθμαίνει ςε βάκοσ τριετίασ, για κάποια παιδιά και όχι για όλα; Αλικεια, τι 
ςθμαίνει υποχρεωτικι “προςχολικι αγωγι” όταν δεν παίρνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα για 
ολιγομελι τμιματα, για μόνιμουσ παιδαγωγοφσ, για μόνιμο βοθκθτικό προςωπικό, για αναγκαίεσ 
υποδομζσ για να ςιτίηονται ςωςτά, με ευκφνθ του κράτουσ και για τουσ αναγκαίουσ χώρουσ για να 
μποροφν να ξεκουράηονται κακώσ θ ανάπαυςθ των παιδιών είναι τόςο αναγκαία για τθν ανάπτυξθ 
τουσ;  

Επί τθσ ουςίασ, όλεσ τισ παραπάνω ουςιαςτικζσ πλευρζσ το Υπουργείο Παιδείασ αφινει να τισ 
λφςει θ “ηωι”, ςε ςυνεννόθςθ  με το Υπουργείο Οικονομικών, ξεκακαρίηοντασ ότι τα δθμοςιονομικά 
τθσ κυβζρνθςθσ είναι πολφ φειδωλά για τισ ανάγκεσ των παιδιών μασ!! 

 Από τθν άλλθ θ ΚΕΔΕ, αφοφ διεκδίκθςε και πιρε τθν ευκφνθ για τθ λειτουργία των παιδικών 
ςτακμών ηθτάει τώρα ςτθν αρμοδιότθτά τθσ και τα νθπιαγωγεία!! Και όλα αυτά τθ ςτιγμι που 
χιλιάδεσ παιδιά αποκλείονται, κάκε χρόνο, από τισ δομζσ γιατί δεν επαρκοφν. Όταν περιμζνουμε, 
μζχρι το Σεπτζμβριο, τι κα ανακοινωκεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και ποια παιδιά κα επιλζξει, 
μόνο για ζναν χρόνο και για τον επόμενο πάλι τα ίδια.  

 
Το ςκθνικό είναι ςτθμζνο, από κυβζρνθςθ και ΚΕΔΕ, ΚΑΙ ΛΕΙΠΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, οι οικογζνειεσ που 

ζχουμε παιδιά προςχολικισ θλικίασ και αγωνιοφμε για το παρόν και το μζλλον τουσ. 

Όλοι μαηί οι γονείσ  διεκδικοφμε και  απαιτοφμε: 

 Αποκλειςτικά Δθμόςιεσ και Δωρεάν Δομζσ για όλα τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ. 

 Δθμιουργία νζων ςφγχρονεσ δομών, παιδικών ςτακμών και νθπιαγωγείων, για να καλυφτοφν 
όλεσ οι ανάγκεσ.  

 Μόνιμο παιδαγωγικό, ειδικό παιδαγωγικό και βοθκθτικό προςωπικό.  

 Οφτε ζνα ευρώ από τθν τςζπθ μασ. Δωρεάν και Δθμόςια θ φοίτθςθ για όλα τα παιδιά 

 Ενιαίο αναβακμιςμζνο παιδαγωγικό, επιςτθμονικά κεμελιωμζνο πρόγραμμα αγωγισ και 
φροντίδασ του παιδιοφ με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ κάκε θλικίασ, ώςτε να αναπτφςςεται 
ςωματικά, νοθτικά και να κοινωνικοποιείται ομαλά το παιδί. 
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