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ΓΑΛΑΖΟΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
     Μεθοδευμένα, χρόνια τώρα, τόσο οι κυβερνήσεις της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ,  
προώθησαν σταδιακά την απαλλαγή της ευθύνης του κράτους από την ικανοποίηση ακόμη 
και βασικών κοινωνικών αναγκών, όπως η προσχολική αγωγή. Με σχέδιο οι υπάρχουσες 
υποδομές «φεύγουν» από την ευθύνη του κράτους και τις αναλαμβάνουν άλλοι φορείς, 
όπως οι δήμοι που τις λειτουργούν ανταποδοτικά (τροφεία), είτε τις εντάσσουν στα 
διάφορα προγράμματα της ΕΕ που έχουν ημερομηνία λήξης και αυστηρά κριτήρια 
εισαγωγής(πολλά παιδιά μένουν απ’ έξω, π.χ. προγράμματα εργατικής εστίας). 

     Στην Τρίπολη εκτός από την υπηρεσία της ΚΕΑΔΗΤ που διαχειρίζεται το πρόγραμμα της 
εργατικής εστίας υπάρχει και το ίδρυμα Βοσυνιώτη που είναι βρεφονηπιακός σταθμός. 
Παλιότερα λειτουργούσε με κρατική στήριξη  που συνεχίστηκε όταν πέρασε στο υπουργείο 
υγείας. Στη συνέχεια όταν εισήχθησαν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στους 
δήμους τα ιδρύματα έμειναν έξω και αφέθησαν κυριολεκτικά στην τύχη τους. Η όποια 
χρηματοδότησή του ιδρύματος Βοσυνιώτη  σήμερα προέρχεται κυρίως από κάποια 
«προνοιακά προγράμματα» της Νομαρχίας Αρκαδίας που δεν φτάνουν να καλύψουν 
ακόμη και τις στοιχειώδης ανάγκες του. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι να μένουν 
πάρα πολλούς μήνες οι εργαζόμενοι απλήρωτοι, να υπάρχει δυσκολία κάλυψης βασικών 
υλικοτεχνικών και λειτουργικών υποδομών του Σταθμού.  Η κατάσταση αυτή γίνεται πιο 
δύσκολη γιατί είναι ο μοναδικός μη ιδιωτικός σταθμός μαζί με τους λιγοστούς που 
διαχειρίζεται η ΚΕΑΔΗΤ , γι’ αυτό έχει υπερκάλυψη, λειτουργεί με 70 παιδιά. Η συμβολή 
του στη φιλοξενία των παιδιών είναι πολύ σημαντική και παρόλο οι γονείς πληρώνουν 
τροφεία (60 ευρώ) μέχρι χτες δεν εξαναγκάζονταν να απευθυνθούν σε ιδιώτες.  Σήμερα 
λόγω της συγκεκριμένης κατάστασης αλλά και των λίγων συνολικά διαθέσιμων θέσεων 
που ικανοποιούν οι υπάρχοντες βρεφονηπιακοί σταθμοί στην Τρίπολη είναι πιο πολλοί οι 
γονείς που απευθύνονται σε ιδιώτες, χρυσοπληρώνοντας τις όποιες παροχές (600 ευρώ 
φτάνει περίπου το μήνα το κόστος για οικογένεια με 2 παιδιά).  

     Καμία αυταπάτη για το ρόλο του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού που την 
προεκλογική περίοδο σήκωσαν χαρτοπόλεμο και προέβησαν σε «άσφαιρες» παραστάσεις 
για λόγους εντυπωσιασμού.  
      Απαιτείται οργάνωση και κλιμάκωση του αγώνα. Να πληρωθούν τα δεδουλευμένα όλοι 
οι εργαζόμενοι του ιδρύματος Βοσυνιώτη. Να καλυφθούν όλες οι υλικοτεχνικές και 
λειτουργικές ανάγκες στο ακέραιο. Να περάσει ο Σταθμός στην ευθύνη του Κράτους και οι 
εργαζόμενοι να μονιμοποιηθούν.  
       Χρειάζεται γονείς εργαζόμενοι  από κοινού να διεκδικήσουν αποκλειστικά σύγχρονη, 
δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή, σύμφωνα με τις ανάγκες των ευαίσθητων ηλικιών 
που διαχειρίζονται με τις απαιτούμενες υποδομές και προσωπικό. Χρειάζεται πάλη για 
ριζικές αλλαγές για να κατοχυρωθεί η Παιδεία, η Υγεία, η Πρόνοια ως κοινωνικό αγαθό για 
όλο το λαό. Το Π.Α.ΜΕ θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση.  
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