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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μια εξόχως ευχάριστη επίσκεψη δέχθηκε προ λίγων ημερών ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ.
Γιώργης Μαρινάκης, στο Δημαρχείο. Η πολυμελής ομάδα

μαθητών του Δημοτικού

Σχολείου Πρινέ, συνοδευόμενη από το Διευθυντή κ. Πολάκη Γιώργο και τους
εκπαιδευτικούς τους κα Τζωρτζινάκη Ελευθερία, κο Σπύρο Αντουράκη και κα Ελένη
Κοκκώνη, επισκέφθηκε το Δήμαρχο κι είχε μια ενδιαφέρουσα συνεργασία μαζί του, από
αυτές που μόνον τα παιδιά μπορούν να επιτύχουν.
Η οργάνωση, η ευγένεια, ο σεβασμός στις αρχές του διαλόγου, στους συμμετέχοντες
στη συζήτηση και στο χώρο, οι έξυπνες και ουσιαστικές ερωτήσεις, η καλή προετοιμασία
των παιδιών ώστε να αξιοποιηθεί όλος ο διαθέσιμος χρόνος, επαινέθηκε από το Δήμαρχο
που συνεχάρη τους μαθητές και τους δασκάλους τους.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν τη διοικητική οργάνωση του
Δήμου, τους τομείς αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του, τη λειτουργία και το ρόλο του
Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από
πρωτοβουλίες

και

αναπτυξιακά

έργα.

Η

συγκεκριμένη

επίσκεψη,

εξάλλου,

πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ενημέρωση των μαθητών της Γ’ τάξης του Δημοτικού
Σχολείου Πρινέ από τη δασκάλα τους, για το θεσμό της Αυτοδιοίκησης καθώς και στο
πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνική Πολιτική & Περιβάλλοντος» που διδάσκονται οι
μαθητές της ΣΤ’ τάξης του σχολείου.
Τα παιδιά ρώτησαν για το σχεδιασμό του Δήμου σχετικά με τις παιδικές χαρές και ο
Δήμαρχος τα ενημέρωσε ότι θα δημοπρατηθεί άμεσα η κατασκευή 11 σύγχρονων παιδικών
χαρών σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (οικολογικά παιχνίδια, πιστοποιημένος
τάπητας, περίφραξη κλπ), που το κόστος τους ξεπερνά το μισό εκατομμύριο €.
Μίλησαν για το εν εξελίξει έργο ανάπλασης στην Πλατεία Αη Γιώργη Πεταλιώτη, για
τον προγραμματισμό κατασκευής νέου σχολείου στο Ρουσσοσπίτι και την επέκταση των

εγκαταστάσεων του Σχολείου Πρινέ ενώ ο Δήμαρχος καθησύχασε την ανησυχία των
παιδιών για ενδεχόμενο κλείσιμο σχολείων λόγω έλλειψης μαθητών.
Επιπλέον, τα παιδιά ζήτησαν να μάθουν τον μελλοντικό σχεδιασμό του Δήμου, οπότε
δόθηκε η ευκαιρία μιας γόνιμης κουβέντας, με αφορμή

τις παρεμβάσεις που

προγραμματίζονται με στόχο την επίλυση των προβλημάτων των Οικισμών (νέοι δρόμοι ,
πλατείες, αποχετευτικά δίκτυα κλπ), για να συζητηθούν θέματα περιβάλλοντος όπως η
αξία της ανακύκλωσης απορριμμάτων, η χρήση οικολογικών λαμπτήρων για την μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας τόσο για το φωτισμό δημοσίων κτιρίων και χώρων όσο και για
τον οικιακό, ο περιορισμός της σπατάλης

νερού, η επιλογή εναλλακτικών τρόπων

μετακίνησης στην πόλη όπως το περπάτημα και το ποδήλατο κ.α. Τα παιδιά συμμετείχαν
ενεργά στη συζήτηση και υποσχέθηκαν, ξεκινώντας από την προσωπική του καθημερινή
πρακτική, να .. «εκπαιδεύσουν»

τους γονείς και φίλους τους ώστε όλοι μαζί να

συμβάλλουμε στην προστασία του τόπου που ζούμε και του φυσικού μας περιβάλλοντος.
Εντωμεταξύ, δεν έλειψαν και οι προσωπικές ερωτήσεις στο Δήμαρχο μια και τα παιδιά
ήθελαν να μάθουν πόσες ώρες εργάζεται, πόσο δύσκολη είναι η δουλειά του Δημάρχου, αν
έχει αντιπάλους, από πού αντλεί δύναμη για να κάνει όσα χρειάζεται η πόλη και οι δημότες,
τι τον δυσκολεύει, αν διαβάζει βιβλία και ποια παιχνίδια έπαιζε στην παιδική του ηλικία.
Ερωτήσεις, προσωπικές και μη, που απαντήθηκαν όλες και που ήταν ενδεικτικές της
υψηλής ποιότητας που διακρίνει τόσο το εκπαιδευτικό έργο στο Δημοτικό Σχολείο Πρινέ
όσο και το οικογενειακό περιβάλλον των συγκεκριμένων παιδιών.
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