Θεμελιώθηκε στο Γάζι το νέο δημοτικό σχολείο

Παρασκευή,15 Σεπτεμβρίου 2017
Σε πανηγυρικό κλίμα και με την παρουσία μαθητών, δασκάλων και γονέων του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Γαζίου, του Περιφερειάρχη Στ. Αρναουτάκη, του Δημάρχου Κ.
Μαμουλάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Ν. Ξυλούρη και στελεχών της
Δημοτικής Αρχής, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού
σχολείου Γαζίου προϋπολογισμού μαζί με την αγορά του οικοπέδου 4.500.000 € περίπου, με
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η τελετή του Αγιασμού πραγματοποιήθηκε από τον
εκπρόσωπο του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, Αρχιγραμματέα της
Ιεράς Συνόδου Κρήτης, Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη Πρόδρομου Ξενάκη, τον
Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Μαλλιωτάκη και ιερείς της ευρύτερης περιοχής.
Το νέο σχολείο καλύπτει όλους τους κανονισμούς προσβασιμότητας, ενσωματώνει σ' ένα
κτιριακό συγκρότημα όλες τις σχολικές δραστηριότητες και ενισχύει ουσιαστικά το αίσθημα
συνοχής της μαθητικής κοινότητας. Πρόκειται για ένα βιοκλιματικό τριώροφο κτίριο
δυναμικότητας 300 μαθητών το οποίο περιλαμβάνει 13 αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη,
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο φαγητού, γραφεία διδασκόντων, ιατρείο, γυμναστήριο
και 4 αίθουσες εργαστηρίων (φυσικών επιστημών, αισθητικής αγωγής, πληροφορικής και
ξένων γλωσσών), ενώ στο περιβάλλοντα χώρο θα έχει γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ.
Η ανέγερσή του γίνεται σε οικόπεδο 3.000 τ.μ. περίπου στην οδό Ελευθερίας αρ. 49, το
οποίο έχει αγοραστεί από τον Δήμο Μαλεβιζίου με ίδια έσοδα και με την μερική οικονομική
στήριξη και της Περιφέρειας Κρήτης.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στον χαιρετισμό του εξέφρασε την
ικανοποίησή του για το έργο, τόνισε το γεγονός πώς η Περιφέρεια βρίσκεται
αποτελεσματικά δίπλα στους Δήμους όλης της Κρήτης και δήλωσε: «Πάντα τονίζω πώς
μέσα από την συνεργασία όλων μας, με την διεκδίκηση, με τον οραματισμό αλλά και την
υλοποίηση των έργων - γιατί αν δεν διεκδικούμε δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε - μπορούμε
ενώνοντας τις δυνάμεις μας να είμαστε πιο δυνατοί. Και αποδεικνύεται τόσο εδώ στο Γάζι
με την ετοιμότητα της Δημοτικής Αρχής όσο και σε ολόκληρη την Κρήτη όπου υπάρχουν
δυναμικές διεκδικήσεις, ότι εμείς από την πλευρά μας συμβάλλουμε έτσι ώστε να βρούμε
τις χρηματοδοτήσεις, είτε από εθνικούς πόρους είτε από ευρωπαϊκούς, για να μπορούμε να
υλοποιήσουμε τα σχέδια και τα οράματα που έχει η κάθε κοινωνία.
Είμαστε σήμερα ευτυχείς, γιατί ένα ακόμα όνειρο της κοινωνίας του Γαζίου γίνεται
πραγματικότητα. Ένα έργο που δεσμευτήκαμε να στηρίξουμε ακόμα και στην αγορά του
οικοπέδου και υποστηρίξαμε. Γιατί αυτό που λέμε πρέπει και να το κάνουμε. Και νομίζω ότι
η Περιφερειακή Αρχή το έχει αποδείξει. Όταν εμείς υποσχόμαστε κάτι, το κάνουμε πράξη,
μαζί με όλη την κοινωνία, τον Δήμαρχο και όλους τους φορείς, κάνουμε πραγματικότητα
αυτόν τον οραματισμό.
Ευχόμαστε με τη δύναμη του Θεού να είμαστε καλά και του χρόνου να κάνουμε τα εγκαίνια
στο νέο σχολείο, να χαρούν τα παιδιά και οι δάσκαλοι το νέο δημοτικό, έναν καλύτερο χώρο
που έχει όλες τις προϋποθέσεις για την ευχάριστη και άνετη εκπαίδευση των μαθητών. Κι
επειδή αυτό ο χώρος που σήμερα στεγάζονται οι μαθητές πρέπει να αξιοποιηθεί αγαπητέ
Δήμαρχε πρέπει να ετοιμάσετε μια μελέτη να δούμε πώς θα κάνουμε μια ανάπλαση του
χώρου έτσι ώστε τα παιδιά να τον χαίρονται και να τον απολαμβάνουν, ή να αξιοποιηθεί
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όπως εσείς αποφασίσετε. Γιατί ως γνωστόν, εσείς αποφασίσετε κι εμείς μαζί με εσάς
βρίσκουμε χρηματοδοτήσεις για να κάνουμε το κάθε έργο. Κι επειδή υπάρχει έκρηξη
στην αύξηση των μαθητών εδώ στο Γάζι, ετοιμάστε Δήμαρχε κι άλλες μελέτες για
σχολεία κι εμείς εδώ είμαστε.
Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε κι άλλο σχολείο εδώ στο Γάζι, απαραίτητη προϋπόθεσή
όμως όπως γνωρίζεται, είναι να υπάρχει το οικόπεδο και η μελέτη.
Σας ευχαριστώ, καλή αρχή, καλή ολοκλήρωση και να είμαστε καλά και στα εγκαίνια!».
Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης επανέλαβε την δέσμευση που είχε δώσει κατά την
υπογραφή της σύμβασης για το νέο Δημοτικό Σχολείο σε μια μαθήτρια της περιοχής, η
οποία του είχε ζητήσει μια νέα παιδική χαρά στο Γάζι, λέγοντας πώς η Περιφέρεια είναι
έτοιμη και μόλις κατατεθεί η σχετική μελέτη θα προχωρήσει.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης, στον χαιρετισμό του
τόνισε: «Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι καλημέρα σας. Και πώς να μην είναι πολύ καλή η
σημερινή ημέρα για το Γάζι, όταν μετά από πολύ χρόνο, προσπάθεια και τιτάνιο αγώνα,
φτάσαμε στο σημείο
να θεμελιώνουμε όλοι μαζί, το νέο βιοκλιματικό δημοτικό
σχολείο Γαζίου
! Ένα ακόμα καθοριστικό, μεγάλο έργο
προϋπολογισμού περίπου 4.500.000 € που συμβάλει στην αντιμετώπιση του εκρηκτικού
προβλήματος της σχολικής στέγης της περιοχής μας. Ενός προβλήματος που πλέον
έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό.
Βλέπετε εδώ στο Γάζι, οι ρυθμοί αύξησης των μαθητών είναι ραγδαίοι! Είτε ως αποτέλεσμα
της... «παραγωγικότητας» των κατοίκων είτε λόγω της αύξησης των μόνιμων κατοίκων που
έρχονται από το Ηράκλειο, το γεγονός είναι ότι χρόνο με τον χρόνο, οι μαθητές μας σε
όλες τις βαθμίδες πολλαπλασιάζονται!
Και αυτό φυσικά και μας γεμίζει χαρά αλλά ταυτόχρονα αυξάνει την υποχρέωσή μας να
φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε
για όλα τα παιδιά
, τις ιδανικότερες συνθήκες εκπαίδευσης. Και τα σχολικά κτίρια βέβαια, είναι ίσως η
βασικότερη παράμετρος για αυτό...
Φίλες και φίλοι, η κατασκευή του νέου αυτού σχολικού συγκροτήματος, ήταν κάτι
παραπάνω από αναγκαία για την πόλη μας. Και πιστέψτε με, πρόκειται για ένα σχολείο κόσμημα όχι μόνο για το Γάζι, όχι μόνο για το Μαλεβίζι, αλλά για ολόκληρη την
Κρήτη
! Πρόκειται για ένα βιο
κλιματικό
, τριώροφο κτίριο δυναμικότητας 300 μαθητών, το οποίο περιλαμβάνει:
• 13 αίθουσες διδασκαλίας
• 4 αίθουσες εργαστηρίων: φυσικών επιστημών, αισθητικής αγωγής, πληροφορικής και
ξένων γλωσσών
• Βιβλιοθήκη
• Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
• Χώρο φαγητού
• Γραφεία διδασκόντων
• Ιατρείο
• Γυμναστήριο
• Ενώ στον περιβάλλοντα χώρο θα έχει γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ.
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Το νέο μας σχολείο, καλύπτει όλους τους κανονισμούς προσβασιμότητας για άτομα με
αναπηρία. Ενσωματώνει σ' ένα κτιριακό συγκρότημα όλες τις σχολικές δραστηριότητες
και
ενισχύει ουσιαστικά το αίσθημα συνοχής της μαθητικής
κοινότητας. Η δε ανέγερσή του, γίνεται σε οικόπεδο 3.000 τ.μ. περίπου το οποίο έχει
αγοραστεί από τον Δήμο Μαλεβιζίου με ίδια έσοδα και με την μερική οικονομική στήριξη και
της Περιφέρειας Κρήτης. Το νέο δημοτικό σχολείο Γαζίου που σήμερα θεμελιώνουμε,
καλύπτει
τις ανάγκες των παιδιών μας και
βελτιώνει
αισθητά τις συνθήκες διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για την κατασκευή του,
έχουν επιλεγεί οικολογικά υλικά με προδιαγραφές που εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή και
ασφάλεια, με πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας. Και τα στελέχη της Τεχνικής μας
Υπηρεσίας, θα παρακολουθούν στενά κάθε στάδιο της κατασκευής του
έτσι ώστε να παραδοθεί στον συντομότερο δυνατό χρόνο, ένα άρτιο και έντεχνο
κτίριο.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δώσαμε μεγάλες μάχες τα τελευταία χρόνια, για να
είμαστε σήμερα εδώ. Περάσαμε από πολλούς σκοπέλους για αυτό το σχολείο.
Αντιμετωπίσαμε όλες τις πιθανές δυσκολίες που θα μπορούσαμε να βρούμε μπροστά μας
μέσα από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Δόξα τω Θεό όμως, τα καταφέραμε.
Και τα καταφέραμε γιατί είχαμε την υποστήριξη σύσσωμης της εκπαιδευτικής
κοινότητας του Γαζίου
. Είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση και
βοήθεια του Περιφερειάρχη
Σταύρου
Αρναουτάκη
. Την υποστήριξη
όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και φυσικά, ένα σπουδαίο επιτελείο
συνεργατών από τον Δήμο μας,
που υπερέβαλαν εαυτούς για να είμαστε σήμερα εδώ.
Προσωπικά, είμαι υπερήφανος για το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Και είμαι υπερήφανος
γιατί το νέο αυτό σχολείο
έρχεται να προστεθεί στο Βιοκλιματικό Λύκειο Γαζίου
που κατασκευάσαμε πρόσφατα, στο παλιό αθλητικό σχολείο της Αμμουδάρας που
ανακαινίσαμε πλήρως και μετατρέψαμε σε δημοτικό, στα νέα νηπιαγωγεία που φτιάξαμε
στην Αγία Μαρίνα, όπως επίσης και στις πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις μας
σε όλα τα σχολικά κτίρια της ευρύτερης περιοχής του Γαζίου.
Έργα και παρεμβάσεις που τα
χαίρονται τα παιδιά μας
, που αναβάθμισαν την εκπαιδευτική καθημερινότητα στο Γάζι και
βελτίωσαν τις συνθήκες διδασκαλίας για μαθητές, νηπιαγωγούς, δασκάλους και
καθηγητές.
Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό αυτόν, θα ήθελα και ενώπιόν σας να ευχαριστήσω θερμά:
Τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Μας παρέχει πάντα τη βοήθειά του σε
όλες τις δράσεις μας. Βρίσκεται διαρκώς δίπλα μας, δηλαδή δίπλα σας και αποτελεί
πολύτιμο σύμμαχό μας.
Την προϊσταμένη Μαρία Κασσωτάκη και όλα τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Κρήτης για την άριστη συνεργασία μας.
Τους ακούραστους συνεργάτες μου στην Δημοτική Αρχή, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
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Υπηρεσιών Άρη Σαλούστρο, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Μανώλη Παπαδομανωλάκη, όλους
ανεξαιρέτως του Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μανώλη
Παπαδομανωλάκη, όλους τους Προέδρους των Οργανισμών καθώς και τους Προέδρους των
σχολικών μας επιτροπών, Γιάννη Ντουλάκη και Άννα Φραντζεσκάκη.
Τον Δημοτικό Σύμβουλο και πρώην Αντιδήμαρχο Χαράλαμπο Κουτσογιάννη για την βοήθειά
του στην αγορά του οικοπέδου. Τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Γαζίου Γιάννη Κοτσυφό που
καθημερινά πασχίζει για την πόλη μας. Τον Δ/ντη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου Νίκο
Φαραζάκη, όπως επίσης και όλους τους Προέδρους και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων, που ενίσχυσαν αποτελεσματικά τις προσπάθειές μας.
Όλα τα στελέχη, όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας και κυρίως το σύνολο των στελεχών
της Τεχνικής Υπηρεσίας, την Δ/ντριά της Ειρήνη Παπαδάκη που παρακολουθεί και
επιβλέπει τα στατικά της μελέτης, την αρχιτέκτονα Έρρικα Ζαχαριαδάκη η οποία εκπόνησε
την αρχιτεκτονική μελέτη του σχολείου μας και την αισθητική του εμφάνιση, καθώς και την
ειδική μου σύμβουλο επί των τεχνικών Ειρήνη Κοτσιφού. Τέλος, ευχαριστώ τον πολιτικό
μηχανικό Γιάννη Σαλούστρο ο οποίος εκπόνησε αφιλοκερδώς και εντελώς εθελοντικά την
στατική μελέτη του κτιρίου.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ας μας έχει ο Μεγαλοδύναμος όλες και όλους καλά, να
ανταμώσουμε ξανά εδώ σύντομα, στα εγκαίνια του νέου, βιοκλιματικού Δημοτικού
Σχολείου Γαζίου!».
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαζίου Γιάννης Κοτσυφός και ο Δ/ντης
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νίκος Φαραζάκης, ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη Κρήτης
και τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, καθώς και όλους τους εμπλεκομένους για το αποτέλεσμα
αυτό, καθώς και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. και Βουλευτής Ηρακλείου
Λευτέρης Αυγενάκης, με σχετική επιστολή.
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