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Για τθ κεςμοκζτθςθ τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ προςχολικισ αγωγισ
Η Δθμοκρατικι Συνεργαςία εκπαιδευτικών πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ χαιρετίηει
τθν ψιφιςθ από τθ Βουλι τθσ ρφκμιςθσ που ειςθγικθκε θ πολιτικι θγεςία του
Υπουργείου Παιδείασ για τθν επζκταςθ τθσ υποχρεωτικισ προςχολικισ αγωγισ για τα
παιδιά θλικίασ 4-5 χρόνων.
Πρόκειται ςίγουρα για μια ςθμαντικι κετικι εξζλιξθ ωσ προσ τθν αναγνώριςθ του
ρόλου του νθπιαγωγείου ςτθ ςθμερινι εποχι. Ο αγώνασ 40 χρόνων του εκπαιδευτικοφ
κινιματοσ με πρωτοπόρα τθν παράταξι μασ, θ οποία ωσ επικεφαλισ του κλάδου φςτερα
από απεργία 42 θμερών κακιζρωςε τον ζνα χρόνο υποχρεωτικισ προςχολικισ αγωγισ,
ζφερε αποτελζςματα. Κι ζφερε αποτελζςματα γιατί το ΔΣ τθσ ΔΟΕ ανζδειξε το κζμα τόςο
ςτο κζντρο, όςο και ςτθν περιφζρεια, με ςυλλαλθτιρια, πορείεσ, θμερίδεσ, εκδθλώςεισ,
ςυναντιςεισ με τα Παιδαγωγικά τμιματα Προςχολικισ και Δθμοτικισ εκπαίδευςθσ και με
τεκμθριωμζνα επιςτθμονικά επιχειριματα.
Η επιτυχία αυτι δείχνει τον τρόπο που οφείλει να δρα και να λειτουργεί ςιμερα το
ςυνδικαλιςτικό κίνθμα, αν κζλει να δθμιουργεί και να επιτυγχάνει τθν επίλυςθ χρόνιων
κεςμικών αιτθμάτων. Με τεκμθριωμζνο λόγο, με υπευκυνότθτα και ςοβαρότθτα και χωρίσ
λαϊκιςμό και άναρκρεσ κραυγζσ που δεν πείκουν κανζναν.
Φυςικά και δεν εφθςυχάηουμε με τθν ψιφιςθ τθσ ρφκμιςθσ. Μζνουν πολλζσ
ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν από το Υπουργείο Παιδείασ και τθν Κυβζρνθςθ (κονδφλια
για υποδομζσ, διοριςμοί εκπαιδευτικών κλπ). Αυτό βζβαια, ςε καμία περίπτωςθ δεν
νομιμοποιεί ςτθ ςυνείδθςθ των εκπαιδευτικϊν, όςουσ ςε κοινοβουλευτικό επίπεδο
δθλϊνοντασ ότι ςυμφωνοφν με τθ ρφκμιςθ, δεν τθν ψιφιςαν γιατί δεν ζχουν
δθμιουργθκεί οι προοπτικζσ άμεςθσ γενικευμζνθσ εφαρμογισ τθσ οφτε όςουσ ςτον
ςυνδικαλιςτικό χϊρο ηθτοφν άμεςα, όλα ι τίποτα. Και οι δφο αυτζσ λογικζσ είναι
κατϊτερεσ των περιςτάςεων και καταδικαςτζεσ.
Θα παρακολουκοφμε ςτενά τθν εξζλιξθ του κζματοσ, κα παρεμβαίνουμε και κα
πιζηουμε μζχρι θ κακιζρωςθ τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ προςχολικισ αγωγισ να γίνει
κακολικι ςε ολόκλθρθ τθ χώρα.
Τζλοσ, τονίηουμε ότι θ παράταξι μασ δεν διακατεχόταν ποτζ, οφτε διακατζχεται από
φιλοκυβερνθτικά ι αντικυβερνθτικά ςφνδρομα. Πυξίδα μασ ιταν και εξακολουκεί να είναι,
θ προάςπιςθ τθσ δθμόςιασ και δωρεάν εκπαίδευςθσ και θ ςτιριξθ των εκπαιδευτικών.
Αφινουμε τθ διαρκι γκρίνια, τθ ςτείρα άρνθςθ, τον λαϊκιςμό και τθν θττοπάκεια, ςτουσ
μθδενιςτζσ οι οποίοι επενδφουν ςτα προβλιματα και όχι ςτισ λφςεισ, νομίηοντασ πωσ ζτςι
αποκτοφν οι ίδιοι λόγο φπαρξθσ.
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