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Δελτίο Τύπου

Την έντονη διαμαρτυρία τους εξέφρασαν σήμερα σε επίσκεψη τους στον Περιφερειακό
Διευθυντή εκπαίδευσης κο Απόστολο Κλινάκη και στην Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Ηρακλείου κα Κυριακή Τσικαλάκη ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης και
αντιπροσωπεία γονέων του Δημοτικού σχολείου Αμιρών για την απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Παιδείας και του συναδέλφου του Οικονομικών κ.κ. Παπαθεοδώρου και Σταικούρα
που αφορά την κατάργηση του παραπάνω δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου.

Ουσιαστικά πρόκειται περί μιας ενέργειες που στερείται κάθε λογικής χωρίς να λαμβάνει
στοιχειωδώς υπόψιν της την ιδιαιτερότητα της περιοχής, εναντία στην ομόφωνη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου περί διατήρησης του σχολείου, μια απόφαση που είναι
προσαρμοσμένη στις εντολές τις τρόικας για καταργήσεις φορέων και μείωση των
οργανικών θέσεων δασκάλων και νηπιαγωγών. Ταυτόχρονα έγινε επικοινωνία με το γραφείο
του Αναπληρωτή Υπουργού και αναμένεται συνάντηση εντός της εβδομάδος για το θέμα
που προέκυψε με την κατάργηση του σχολείου.

Επίσης στους παραπάνω κοινοποιήθηκε επιστολή του Δημάρχου η οποία από την
προηγούμενη Παρασκευή κατατέθηκε στο γραφείο του Υπουργού Παιδείας και στους
Βουλευτές Ηρακλείου και έχει ως εξής:

Κύριε Υφυπουργέ,

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου με την 226/2012 ομόφωνη απόφαση του αποφάσισε την
διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης για τις υπάρχουσες σχολικές μονάδες του Δήμου.
Με έκπληξη λοιπόν πληροφορηθήκαμε την απόφαση σας που υπογράφεται από κοινού με
τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Σταικούρα ότι καταργείται ένα ιστορικό
Δημοτικό Σχολείο του Δήμου μας εκείνο των Αμιρών. Μια απόφαση που είναι έξω από κάθε
λογική αφού δεν έχετε λάβει υπόψιν σας την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου αλλά
και την υπάρχουσα κατάσταση της σχολικής στέγης στον Δήμο μας. Σας γνωρίζουμε λοιπόν
ότι το Δημοτικό σχολείο Άνω Βιάννου είναι ήδη σήμερα κορεσμένο, υπάρχει έλλειψη
αιθουσών διδασκαλίας αλλά και κοινόχρηστων χώρων απαραίτητων για την απασχόληση
των παιδιών κατά τα διαλείμματα.
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Ουσιαστικά λοιπόν μιλάμε για υποβάθμιση της εκπαίδευσης στον τόπο μας, και αποφάσεις
που λαμβάνονται χωρίς την συναίνεση των τοπικών κοινωνιών και αποτελούν φαινόμενα
που μας γυρίζουν σε άλλες εποχές.

Αλήθεια Κύριε Υπουργέ,

Σε ποιες αίθουσες διδασκαλίας και ποσά παιδιά θα κάνουν μαζί μάθημα; Ποιο θα είναι το
κόστος μεταφοράς για τα παιδιά αυτά; Ποιες είναι οι αποστάσεις που θα μεταφέρονται το
πρωί και μεσημέρι σε ένα δύσβατο και ανεπαρκές οδικό δίκτυο; Πως θα μπορέσουν να
αποδώσουν στην διάρκεια του μαθήματος αλλά και μετά στο σπίτι τους όταν έχουν υποστεί
όλη αυτή την πολύωρη διαδρομή που θα ξεκάνει από τις 06,00 το πρωί έως τις 15,00 το
απόγευμα; Εάν Κύριε Υπουργέ είχατε την εικόνα αλλά και αντίληψη για όλα αυτά θεωρούμε
ότι δεν θα μπορούσατε να πάρετε μια τέτοια απόφαση που ενδεχομένως οι υπηρεσιακοί να
μην σας μετάφεραν.

Σας καλούμε λοιπόν να αναθεωρήσετε την απόφαση σας και να παραμείνει εν λειτουργία το
ιστορικό σχολείο Αμιρών του Δήμου Βιάννου.

Σας γνωρίζουμε τέλος ότι συζήτηση για ενοποίηση των σχολικών μονάδων της Βιάννου
μπορεί να τεθεί μόνο στη βάση της κατασκευής ενός νέου σύγχρονου κτηρίου που θα
καλύψει όλες τις ανάγκες στέγασης και σύγχρονης εκπαίδευσης όπως επιτάσσουν οι
σημερινές ανάγκες εκπαίδευσης και μόρφωσης της νεολαίας μας.

Ο Δήμαρχος Βιάννου
Παύλος Μπαριτάκης
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