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Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μετά το Αρκαλοχώρι, 
επισκεπτόμενος το Δήμο Ν. Καζαντζάκης σταμάτησε στο πρότυπο 
ολοήμερο σχολείο Κουνάβων στον ομώνυμο Δήμο. Το σχολείο αυτό 
θεωρείται πρότυπο στην περιοχή, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, γιατί από 
ετών και συγκεκριμένα από το 1996 συμμετέχει σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
προγράμματα και διαθέτει δική του ιστοσελίδα. Το σχολείο αυτό προχωρεί 
όλα τα καινοτόμα προγράμματα του υπουργείου Παιδείας. Πέραν του 
μαθήματος για τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμόζονται 
σύγχρονα προγράμματα, όπως προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
και σε αυτή τη σχολική χρονιά υλοποιείται ένα πρόγραμμα που φέρει τον 
τίτλο «Πάμε Σινεμά» και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ευέλικτη Ζώνη».

Τον Πρωθυπουργό, κατά την άφιξή του στο πρότυπο ολοήμερο δημοτικό 
σχολείο Κουνάβων, υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος του Δήμου Ν. Καζαντζάκης 
Ρούσος Κυπριωτάκης και ο διευθυντής του σχολείου πατήρ Ζαχαρίας 
Αδαμάκης, ο οποίος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τις πολύπτυχες 
δραστηριότητες του σχολείου.

Ο Πρωθυπουργός παίρνοντας στη συνέχεια το λόγο κατ 
απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους μαθητές του σχολείου, 
στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των παιδιών, είπε τα εξής:

«Πάτερ Ζαχαρία, αγαπητοί δάσκαλοι και δασκάλες του σχολείου, αγαπητοί 
γονείς, αγαπητά παιδιά ακούσατε προηγουμένως τον πατέρα Ζαχαρία να 
μιλάει και να αναφέρει ότι σ’ αυτό το σχολείο διδάσκεται μάθημα για τη 
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ότι το σχολείο έχει δική του 
ιστοσελίδα από το 1996, δείγμα της οποίας πήρα τώρα. Ακούσατε ακόμη για 
τη συνεργασία του σχολείου με σχολεία άλλων χωρών, όπως της Ελβετίας, 
της Αυστρίας, της Σουηδίας, για κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, για νέα 
προγράμματα που εφαρμόζονται.

Κι αν κανείς δεν ήξερε ότι βρισκόμαστε στο χωριό Κουνάβοι του Δήμου Ν. 
Καζαντζάκης της Κρήτης, θα νόμιζε ότι βρισκόμαστε σε μια μεγαλούπολη με 
πολλές διασυνδέσεις και με ένα τέτοιο περιβάλλον που ευνοεί αυτού του 
είδους τις διασυνδέσεις.

Αυτό, όμως, που γίνεται εδώ είναι αποτέλεσμα το ότι οι Έλληνες πολίτες 
στη συντριπτική πλειοψηφία τους και η κυβέρνηση θέλουν να 
δημιουργήσουν μια κοινωνία της γνώσης.



• Γιατί στη σύγχρονη εποχή μπορούμε να πετύχουμε, αν έχουμε 
περισσότερες δυνατότητες, αν όλα τα παιδιά ξέρουν να χειρίζονται 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αν ξέρουν ξένες γλώσσες, αν έχουν γνώση 
του γύρω τους κόσμου και δεν σταματάει η γνώση τους στα όρια του 
νομού ή στα όρια του χωριού.

• Γιατί στη σύγχρονη εποχή μπορούμε να πετύχουμε, αν το σχολείο 
δημιουργεί την έφεση για να μάθουν τα παιδιά περισσότερα και αν το 
σχολείο -  όπως το κάνει το πρότυπο ολοήμερο δημοτικό σχολείο 
Κουνάβων -  στηρίζει την προσπάθειά τους.

Αυτό που συμβαίνει εδώ στο σχολείο σας, συμβαίνει και σε πολλά άλλα 
σχολεία της Ελλάδας. Δεν συμβαίνουν όμως παντού και δεν συμβαίνουν 
παντού, γιατί δεν υπάρχουν παντού άνθρωποι με την ίδια έφεση, όπως 
έχουν οι δικοί σας δάσκαλοι. Δεν υπάρχουν πάντα δήμαρχοι με την ίδια 
έφεση όπως έχει ο δήμαρχός σας εδώ του Δήμου. Δεν συμβαίνουν παντού, 
γιατί πολλοί νομίζουν ότι αυτά τα γεγονότα τα πολλά, τα γύρω μας, που 
αλλάζουν το περιβάλλον, δεν μας αφορούν. Και όμως, μας αφορούν.

Και αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ένα καλό παράδειγμα για την απάντηση 
που πρέπει να δίνει η ελληνική κοινωνία. Έχουμε διασύνδεση με το γύρω 
κόσμο και πρέπει να ετοιμάζουμε τα παιδιά γι’ αυτή τη διασύνδεση. Και για 
να ετοιμάσουμε τα παιδιά και την κοινωνία, χρειαζόμαστε δασκάλους που 
έχουν ανοικτό βλέμμα για τα γύρω, χρειαζόμαστε υπεύθυνους, οι οποίοι 
θέλουν, πράγματι, ακόμη και σε ένα μικρό χωριό, αυτοί που ζουν εκεί να 
αισθάνονται ότι είναι τμήμα της χώρας, τμήμα της Ευρώπης και 
παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Γι’ αυτό θέλω, για άλλη μια φορά, να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια 
τόσο προς τον Δήμαρχο κύριο Κυπριωτάκη, όσο και προς τον διευθυντή του 
σχολείου πατέρα Ζαχαρία».

• Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων, τη μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας και τη μονάδα 
«Βοήθεια στο Σπίτι» στο χωριό Κουνάβοι.

• Ακολούθως ο Πρωθυπουργός κατευθύνθηκε στο χωριό Πεζά του Δήμου 
Ν. Καζαντζάκης, όπου επισκέφθηκε τον βρεφονηπιακό σταθμό 
«Ηλιοτρόπιο».

• Τέλος, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη 
στο χωρίο Μυρτιά (Βαρβάρι) του Δήμου Ν. Καζαντζάκης (από τη Μυρτιά 
καταγόταν ο πατέρας του μεγάλου συγγραφέα). Το Μουσείο φτιάχτηκε με 
πρωτοβουλία του σκηνογράφου Γιώργου Ανεμογιάννη και φιλοξενεί, 
πέραν της συλλογής των έργων του, πρωτότυπα χειρόγραφα του 
συγγραφέα και ενθυμήματα από τη ζωή του.


