
 

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2023 
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς  την  κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Θέμα: «Η λειτουργία των νηπιαγωγείων εξαρτάται από την εκλογική περιφέρεια της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου Παιδείας;» 

Θέατρο του παραλόγου αποτελεί η κυβερνητική επιλογή αναστολής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου του Λουδία 
στο Δήμο Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

Με την με αριθμό 11440 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Δ/ντή Α' θμιας και Β' θμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚΒ' 3591 8/7/2022), ανεστάλη η λειτουργία του Νηπιαγωγείου στο Λουδία λόγω των 
μόνο 4 εγγραφών.  Στις αρχές Σεπτέμβρη, πολύ πριν την έναρξη των σχολείων,  προστέθηκαν νομίμως δύο 
μετεγγραφές και έτσι οι γονείς αλλά και σύσσωμη η κοινότητα, αιτήθηκαν την άρση της αναστολής της 
λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.  

Δυστυχώς το μόνο που εισέπραξαν ήταν άρνηση, χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα, την ίδια στιγμή  που η 
Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέτα Μακρή, εργαλειοποιούσε ψηφοθηρικά την επαναλειτουργία  τριών 
Νηπιαγωγείων με 2, 4 και 5 παιδιά για την εξυπηρέτηση των τοπικών  κοινωνιών στους οικισμούς  Χλόη, Αϊδίνι, 
Βρύναινα, στη Μαγνησία, που αποτελεί την εκλογική της  περιφέρεια, αλλά με πολύ λιγότερους κατοίκους από 
το Λουδία. Από τη μεριά του Υπουργείου Παιδείας και των αρμόδιων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και Περιφέρειας,  δεν υπήρξε καμία ουσιαστική λύση και τελικά το σχολικό έτος ξεκίνησε και τα περισσότερα 
νήπια έμειναν στα σπίτια τους αφού δεν υπήρξε καμία ουσιαστική μέριμνα για τη μεταφορά τους στο γειτονικό 
οικισμό. 

Για όλη τη τοπική κοινωνία αλλά και όποιον πληροφορείται τη ταλαιπωρία των νηπίων του Λουδία, είναι σαφές 
ότι στην Ελλάδα του 2022 η πολιτεία αδιαφορεί για τις παιδαγωγικές επιπτώσεις της απόφασής της, αλλά και 
την αναπτυξιακή προοπτική του οικισμού. 

Επειδή η τήρηση της νομοθεσίας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική και η συμμετοχή όλων των παιδιών στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση είναι δικαίωμα και υποχρέωση της πολιτείας να το προσφέρει ισότιμα σε όλους. 

Ερωτάται η αρμόδια κ. Υπουργός: 
 
1. Προτίθεται να άρει την αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου του Λουδία Χαλκηδόνος; 
2. Ποια είναι η αξιοπιστία της Κυβέρνησης  και ποια η ισοτιμία όλων των νέων έναντι του αγαθού της 
παιδείας όταν η πρόσβαση σε νηπιαγωγεία εξαρτάται από την εκλογική έδρα της πολιτικής ηγεσίας και 
ποιο το αναπτυξιακό της μοντέλο όταν οι νέες οικογένειες υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την 
ύπαιθρο, επειδή η κυβέρνηση τους στερεί την πρόσβαση στη δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση ; 
 

Ο ερωτών Βουλευτής 
 

Φάμελλος Σωκράτης 
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